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    บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ     โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อ าเภอเมือง   จังหวัดศรีสะเกษ 
ที ่   วันที่   15   เดือน   มีนาคม     พ.ศ. 2565  
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินการจัดท านวัตกรรมทางการศึกษา 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  
         ข้าพเจ้า นางมัณฑนา  สิงห์สุข   ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 รายวิชาเคมี รหัสวิชา ว30221 ได้จัดท านวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

บัดนี ้การด าเนินการจัดท านวัตกรรมได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานการจัดท านวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง
ตามเอกสารดังแนบ ชื่อนวัตกรรมทางการศึกษา : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีรหัสวิชา                   
ว30221 เรื่องสูตรโมเลกุลและการเรียกชื่อสารโคเวเลนต์โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4    ผลการด าเนินการ 

      1. นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้  
      2. ครูผู้สอนวิชาเคมีเกิดแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในเรื่อง                   

สูตรโมเลกุลและการเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ ส าหรับนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4  
      3. มีนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพไว้สอนนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์

ที่สถานศึกษาก าหนด 
     4 เป็นแนวทางให้กับผู้สนใจน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบทเรียนส าเร็จรูปไปใช้ 

 

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
                                                      (ลงชื่อ)          ครูผู้สอน 

(นางมัณฑนา  สิงห์สุข ) 
                                                      (ลงชื่อ)          หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

(นางมณีรัตน์  จันทร์หมื่น ) 
                                                      (ลงชื่อ   ..........รักษาการรองผู้อ านวยการ  
                                                              (นางสมพร  นาคถมยา) 

 อนุญาต            

 ควรพัฒนา/เพิ่มเติม       .   
                     

                            (นางกิษรา  เทสันตะ)                   
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 



 
 
 
 

รายงานนวัตกรรมการศึกษา 
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมี รหัสวิชา ว30221 เรื่องสูตรโมเลกุลและ                    
              การเรียกชื่อสารโคเวเลนต์โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผู้จัดท า  นางมัณฑนา  สิงห์สุข    
โรงเรียน  ไกรภักดีวิทยาคม 
ปี พ.ศ.  2564  
ประเภทนวัตกรรม  

 ด้านบริหารจัดการ    ด้านหลักสูตร   ด้านจัดการเรียนรู้    
 ด้านสื่อและเทคโนโลยี   ด้านวัดและประเมินผล  

1. หลักการ  
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนับวันจะมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศได้มีการบรรจุแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นอกจากนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ( 
พ.ศ. 2560 –2564)  ได้ชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้ มีคุณธรรม 
และมีความรอบรู้อย่าง  เท่าทันให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา  อารมณ์ และศีลธรรม สามารถก้าวทัน                       
การเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง  แนวการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพ้ืนฐาน
จิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ  พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะและความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต อันจะส่งผลต่อการ
พัฒนาประเทศแบบยั่งยืน (คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2560 : ค าน า) ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้อง
กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียน มีคุณธรรม 
รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์  สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 3)  การพัฒนาการเรียนรู้เป็นปัจจัยส าคัญของการจัด
การศึกษา  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสืบค้น  แสวง  เสาะหาความรู้จากธรรมชาติและจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  ได้
ด้วยตนเอง   การจัดการเรียนรู้ควรส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในด้านกระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ  ทักษะการจัดการ  
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และพัฒนาความรู้สึกนึกคิดแห่งตน  มองเห็นคุณค่าขององค์ความรู้  หวงแหน  และ
ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  รักซาบซึ้งในความเป็นธรรมชาติ  ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช  2560  มาตรา 43  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2551  หมวด 4  แนวทางการจัด
การศึกษา  มาตรา 22  23  24  25  และ  26  ที่ให้ความส าคัญด้านการจัดการ  การอ านวยการแห่งการเรียนรู้  มุ่งให้ผู้เรียน
เป็นคนที่สมบูรณ์ได้ทั้งความรู้  ทักษะ  และคุณธรรมจริยธรรม  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสู่การเป็นคนดี  คนเก่ง   และมี
ความสุข  การจัดการเรียนรู้มุ่งให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม  ได้คิด  ได้ปฏิบัติ  ได้แสดงออกตามธรรมชาติ  และส่งเสริมศักยภาพการ
เรียนรู้ให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียน  การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้านั้นต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ  ด้านไม่ว่าจะเป็น
ด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ  สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และที่ขาดไม่ได้คือการศึกษา  เนื่องจากการศึกษา
เป็นกระบวนการสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเพราะทรัพยากรมนุษย์นี้เองที่จะเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนา
ประเทศทุก ๆ  ด้าน ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่รัฐบาลทุกยุคสมัยต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างมากซึ่งใน
ปัจจุบันพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2551(ฉบับปรับปรุง 2560)  หมวด 1 มาตรา 6 กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษา



 
 
 
 

ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  คุณธรรม  มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2551 : 5) วิทยาศาสตร์ได้เข้ามามีบทบาทในการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน เป็นอย่างมาก  และจะมีความส าคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต   ดังนั้นการเตรียมตัวเด็กให้มี
ความพร้อม  ที่จะด ารงชีวิตอยู่ในสังคมจึงเป็นภาระที่ส าคัญยิ่งของการจัดการศึกษาที่จะพัฒนานักเรียนให้มีความรู้   
ความสามารถในการแสวงหาความรู้ คิด วิเคราะห์เลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาตนเองให้มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล   พร้อมที่จะก้าวไปสู่สังคมโลกที่เป็นสากลได้ การจัดการเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นให้นักเรียนท ากิจกรรมเพ่ือให้เกิด
ความคิดรวบยอดในแต่ละเนื้อหา   และเพ่ือให้การเรียนการสอน วิทยาศาสตร์เป็นไปตามจุดประสงค์ของหลักสูตรโดยมุ่งให้
ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ สามารถใช้ทักษะวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้และแก้ปัญหาต่าง  ๆได้ 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมรายวิชาเคมีพบว่านักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ไม่กระตือรือร้นในการเรียน นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานแตกต่างกัน  ขาดทักษะการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง  ขาดความรับผิดชอบ  ท างานไม่เรียบร้อย  ไม่ชอบอ่านหนังสือ  ขาดทักษะการปฏิบัติงาน ผู้เรียนส่วนใหญ่มี
ความเชื่อว่าวิชาเคมีเป็นวิชาที่ยาก  และต้องเรียนรู้โดยการท่องจ า  ท าให้นักเรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อรายวิชานี้  และส่งผลให้
คะแนนผลการเรียนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพึงพอใจ  นอกจากนี้ผู้รายงานในฐานะครูผู้สอนวิชาเคมี  สาระการเรียนรู้
เพ่ิมเติม  ซึ่งจัดให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ยังประสบปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเนื้อหาวิชาที่มี
มาก  ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ไม่เพียงพอ  จึงเป็นการยากที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจ
เนื้อหาสาระได้โดยง่าย  จากปัญหาข้างต้นจึง ผู้รายงานจึงต้องการปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนให้ดี เพ่ือจะ
พัฒนาการเรียน การสอน โดยใช้รูปแบบการสอนและวิธีสอนที่เหมาะสม เพราะรูปแบบและวิธีการสอนจะเป็นสิ่งที่ปลุกเร้า
นักเรียน เป็นการปูพ้ืนฐานให้นักเรียน มีความรู้พ้ืนฐาน ให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา ทักษะและอยากเรียนในวิชาเคมีมาก
ขึ้นและย่อมส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นด้วย  
   เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2551 ที่มีจุดหมายให้ครูผู้สอนพัฒนา
วิชาชีพและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ น าไปสู่การจัด การเรียนการสอน  ที่ตอบสนองหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 จึงได้จัดท าบทเรียนส าเร็จรูป รายวิชาเคมี รหัสวิชา ว30221  เรื่อง สูตรโมเลกุลและ
การเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ ขึ้นเพ่ือที่ครูใช้เป็นทิศทางในการจัดการเรียนการสอน  การพัฒนาวิธีการสอนโดยการจัดกิจกรรม
อย่างหลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ การเรียนรู้ของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียนและเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาเคมีในระดับชั้นต่อ  ๆ

 
2. วัตถุประสงค์ 
           1.  เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง สูตรโมเลกุลและชื่อของสารโคเวเลนต์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์คุณภาพ 80/80 
           2.  เพ่ือศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภายหลังการใช้บทเรียนส าเร็จรูป 
เรื่อง สูตรโมเลกุลและชื่อของสารโคเวเลนต์ 
           3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนส าเร็จรูป ในรายวิชาเคมี เรื่อง สูตรโมเลกุล
และชื่อของสารโคเวเลนต์     



 
 
 
 

3. วิธีด าเนินการ  
 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 

3.2  เครื่องมือที่ใช้ครั้งนี้คือ  
1) แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  สูตรโมเลกุลและชื่อของสารโคเวเลนต์ 
 จ านวน 4 แผนการเรียนรู้ 
2)  บทเรียนส าเร็จรูป  เรื่อง  สูตรโมเลกุลและชื่อของสารโคเวเลนต์ 

3.3   การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ ด าเนินการดังนี้ 
1)  ศึกษาข้อมูลเนื้อหาวิชาเคมีจากหลักสูตร และแผนการจัดการเรียนรู้ 
2) ด าเนินการสร้าง บทเรียนส าเร็จรูป  เรื่อง สูตรโมเลกุลและชื่อของสารโคเวเลนต์ 
3)  ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ช่วยตรวจสอบให้  
4)  ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล  

4.1)  สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้  
4.2)  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล  
4.3)  ทดสอบก่อนเรียน 

3.4   ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ทดสอบหลังเรียน) 
3.5   เก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผล 
3.6   วิเคราะห์ ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

  
 

4. สรุปผล  
 

ผลการด าเนินการปรากฏว่า เมื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
บทเรียนส าเร็จรูป  เรื่อง สูตรโมเลกุลและชื่อของสารโคเวเลนต์ เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้  จากการศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบ หลังเรียนจากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.07 คะแนน 
ทดสอบก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 18 คะแนน พัฒนาการด้านความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.43 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.89 



 
 
 
 

 
 

5. ประโยชน์ที่ได้รับ  
 

1.  ได้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่องสูตรโมเลกุลและชื่อของสารโคเวเลนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งครูผู้สอนวิชาเคมี สามารถน าไปใช้
สอนได้ 
 2.  เป็นแนวทางส าหรับครูในการผลิตบทเรียนส าเร็จรูป และน านวัตกรรมทางการศึกษา                      
มาพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเคมีให้แพร่หลายมากขึ้น ซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนวิชาเคมี 
 3. ท าให้นักเรียนสนใจเรียน มีความสุขในการเรียน และนักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาเคมี                
เรื่อง  สูตรโมเลกุลและชื่อของสารโคเวเลนต์    



 
 
 
 

6. การเผยแพร่ (ถ้ามี)  
 

   ระหว่างครูในเครือข่าย    ครูต่างเครือข่าย         ครูในโรงเรียนด้วยกัน 
 

           ลงชื่อ       ผู้รายงาน          ลงชื่อ        ผู้รับรอง 
                  (นางมัณฑนา  สิงห์สุข)           (นางมัณฑนา  สิงห์สุข) 

                     ต าแหน่ง  คร ู              หวัหน้าฝ่ายวิชาการ 
 

                                      (ลงชื่อ)           รักษาการรองผู้อ านวยการ  
                (นางสมพร  นาคถมยา) 

 

  อนุญาต             
  ควรพัฒนา/เพ่ิมเติม            

 
 

                   (นางมัณฑนา  สิงห์สุข)                   
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
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