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แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการพัฒนาตนเอง 

เรื่อง รายงานผลการเข้ารับการพัฒนาตนเอง 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนปิยะบุตร์ 

ด้วยข้าพเจ้า   นายธน ธนธ ารงกุล   ต าแหน่ง  ครู (ค.ศ.๑)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอรายงานการอบรม ดังนี้ 

เรื่องท่ีเข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิชาเคมีส าหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี ๒๑”  

สถานที่อบรม  ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.เมือง จ.ลพบุรี  
ระหว่างวันที่  ๓๐  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๑  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  
หน่วยงานที่จัดการอบรม  สาขาวิชาเคมี (คบ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

๑. การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
๑) การเพ่ิมพูนความรู้ด้านเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีที่ทันสมัย สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ ๕ เคมี 
๒) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ ส าหรับผู้เรียนในยุคปัจจุบัน 

ตามบริบทที่เหมาะสม 
๓) สร้างความตระหนักและเห็นความส าคัญของการใช้เทคโนโลยี เพ่ือให้ผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันได้มีส่วน

ร่วมกับบทเรียนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนน ามาใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

๒. เนื้อหาการอบรม 
เคมี (Chemistry) เป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาองค์ประกอบ โครงสร้าง คุณสมบัติ และการเปลี่ยนแปลง

ของสสาร ซึ่งในการจัดการเรียนรู้นั้น ผู้สอนมักจะประสบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนจากสาเหตุ ๓ 
ประการ ดังนี้ 

๑) มีความเป็นนามธรรม เนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ผู้เรียนไม่สามารถสัมผัสหรือสังเกตได้ 
ท าให้นึกภาพหรือท าความเข้าใจได้ยาก 

๒) อุปสรรคด้านภาษา ที่มีการใช้ศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์ ใช้สัญลักษณ์ และใช้ภาษาอังกฤษ 
หรือการใช้ค าท่ีมีความหมายแตกต่างไปจากชีวิตประจ าวัน ท าให้เกิดความสับสน 

๓) การจัดการเรียนรู้ขัดแงกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่เกิดจากผู้สอนพยายามจะส่งสาร
ข้อมูลให้กับผู้เรียนในปริมาณมาก โดยปราศจากการตั้งค าถามที่ว่า ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างไร ท า
ให้เกิดการหลุดหายไปของข้อมูลจากการที่ผู้เรียนภายใต้เงื่อนไขของ การรู้จัก (Recognition) 
และ ความใส่ใจ (attention) ที่จะท าให้เกิดการจัดกระท าข้อมูลและพัฒนาการบันทึกจาก 
ความทรงจ าระยะสั้น (short-term memory) ไปสู่  ความทรงจ าระยะยาว (long-term 
memory) 



จากสาเหตุทั้ง ๓ ข้อดังกล่าวข้างต้น ครูจึงควรปรับปรุงการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติของวิชา โดยเชื่อมโยง
แนวคิดทางเคมีทั้ง ๓ ระดับ คือ สิ่งที่สังเกตเห็น (Macroscopic representation) ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของสารในระดับอนุภาค (Microscopic representation) และท าให้ผู้เรียนเข้าใจภาษาสัญลักษณ์ที่ใช้ในการ
สื่อสาร (Symbolic representation) ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและสอดคล้องกับธรรมชาติของวิชา 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาเคมี 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลต่อพฤติกรรมผู้ที่

เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูต้องท าความ
เข้าใจเทคโนโลยีเหล่านี้ เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน และเท่าทันต่อพฤติกรรมของผู้ เรี ยนที่
เปลี่ยนไปในศตวรรษที่ ๒๑ นี้ 

ซึงเทคโนโลยีนี้เป็นสมรรถนะหนึ่งที่ส าคัญที่จะท าให้
การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตาม
แผนภาพ TPCK ที่ประกอบไปด้วยความรู้ด้ านเนื้อหา 
(Content knowledge; CK) ค ว า ม รู้ ด้ า น วิ ธี ก า ร ส อน 
(Pedagogical knowledge; PK) และความรู้ด้านเทคโนโลยี 
(Technological knowledge; TK) ซึ่งการน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนจะท าให้บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนไป จากการวิจัยกลุ่ม
ตัวอย่างนักเรียนชั้นอนุบาลจนถึงเกรด ๑๒ กว่า ๓ ล้านคน ในประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และแคนาดา 
พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือเพ่ือช่วยในการท างาน ติดต่อกับเพ่ือนและครู และช่วยในการหาข้อมูล
และเรียนรู้เพิ่มเติม และจากข้อมูลการส ารวจในประเทศไทยเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๑ พบว่าประชากรไทยกว่า
ร้อยละ ๘๒ เข้าถึงอินเตอร์เน็ต และร้อยละ ๖๗ เป็นผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นประจ า จึง
อาจน ามาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนที่เหมาะกับผู้เรียนในยุคปัจจุบันได้  อาทิ การใช้แอพลิเคชันใน
โทรศัพท์มือถือเพ่ือการเรียนรู้ เช่น 

๑) Mirage: géométrie des molecules 
นักเรียนสามารถสแกนโค้ดของโปรแกรม

ด้วยโทรศัพท์ แล้วจะเกิดภาพแบบจ าลองโมเลกุล
แบบ Ball and stick ในลักษณะสามมิติขึ้นมา ที่
สามารถพลิกดูในมุมมองที่หลากหลาย ท าให้
ผู้เรียนเข้าใจในโครงสร้างโมเลกุล ได้ดียิ่งขึ้น  

๒) ChemDoodle Mobile 
เป็นแอพลิเคชันที่นักเรียนสามารถใช้

วาดโครงสร้างโมเลกลุของสารได้เอง แล้วแปลง
ให้เป็นสามมิติ ทั้งยังบอกสมบัติของสารประกอบ
นั้น ๆ ได้ด้วย  

แผนภาพการบูรณาการสมรรถนะ Technological 
Pedagogical Content Knowledge (TPCK) 



๓) Chemistry Calculations 
แอพลิเคชันที่จะช่วยให้การค านวณทางเคมี

เบื้องต้นง่ายขึ้น ท าได้ทั้งค านวณค่า pKa pKb สมการ
เนินส์ เทอร์โทไดนามิกส์การเตรียมสารละลาย ความ
เข้มข้น ฯลฯ  

๔) Chemistry Lab 
เป็นแอพลิเคชันที่ประกอบไปด้วยเนื้อหาและ

เกม โดยเน้นไปที่เรื่องการเกิดปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ 
ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนท าความเข้าใจได้มากขึ้นผ่านการ
เล่นเกม 

 

พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) 
พลาสติกชีวภาพ เป็นพลาสติกที่ผลิตขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ

ที่ ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ป็ น พื ช  ส า ม า ร ถ ย่ อ ย ส ล า ย ไ ด้ ใ น ธ ร รมช าติ  
(biodegradable) และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในสิ่งแวดล้อม โดย
วัสดุธรรมชาติที่สามารถน ามาใช้ผลิตเป็นพลาสติกชีวภาพได้มีอยู่
หลายชนิด โดยแป้งถือเป็นวัสดุที่เหมาะสมที่สุดเพราะสามารถหาได้
ง่ายในประเทศไทยและมีราคาถูก จากพืชอาหารต่าง ๆ เช่น 
ข้าวโพด ข้าวสาลี มันฝรั่ง มันเทศ มันส าปะหลัง เป็นต้น 

การย่อยสลายทางชีวภาพ (Biodegradable) เป็นการย่อย
สลายพอลิเมอร์โดยอาศัยจุลินทรีย์ กลายเป็นมอนอเมอร์หรือหน่วย
ซ้ าขนาดเล็กที่มีขนาดเล็กพอจะแพร่ผ่านเข้าไปในเซลล์ และเกิดการ
ย่อยสลายในขั้นที่ ๒ ได้ผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนสุดท้าย คือ พลังงาน 
และสารประกอบขนาดเล็ กที่ มี ความเสถี ย ร ในธรรมชาติ  
(Mineralization) เช่น แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สมีเทน น้ า เกลือ แร่ธาตุต่าง ๆ และมวลชีวภาพ (Biomass) 

ซึ่งสามารถเตรียมได้ด้วยตนเอง เพ่ือใช้ส าหรับท าฟิล์มหรือแผ่นพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ จาก
แป้งมัน กับสารเคมีที่ไม่เป็นอันตรายอีกเล็กน้อย เช่น กลีเซอรีน ที่สามารถน าไปเคลือบผิวของผลไม้เพ่ือให้
สามารถยืดอายุการเก็บรักษาต่อไปได้อีกประมาณ ๑ - ๒ สัปดาห์ 

การออกแบบอุปกรณ์ดักไขมัน 
น้ ามันและไขมันเป็นองค์ประกอบที่มีสะสมอยู่ในพืชและสัตว์ตามธรรมชาติ สามารถน ามาใช้งานได้

อย่างหลากหลาย มีความคงตัวในสิ่งแวดล้อมสูง ย่อยสลายได้ยาก จึงอาจก่อให้เกิดการเน่าเสียของแหล่งน้ า และ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีกระบวนการในการก าจัดหรือแยกน้ ามันหรือไขมัน
ให้หลุดออกสู่สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

การเคลือบผิวผลไม้โดยใช้แป้งมัน
ส าปะหลังเป็นแผ่นฟิล์มชีวภาพ 



นักเรียนจะได้ออกแบบเครื่องมือและวิธีการในการแยกไขมันหรือน้ ามันออกจากน้ าทิ้ง ซึ่งนักเรียน
จ าเป็นต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติของน้ ามันและไขมัน เช่น สภาพขั้วและสมบัติการละลาย ที่นักเรียนจะได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ และประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทักษะการแก้ปัญหา และการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการออกแบบถังดักไขมันจาก
วัสดุเหลือใช้ ตามกระบวนการสะเต็มศึกษา ดังตาราง 

วิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรม (E) คณิตศาสตร์ (M) 

- สภาพขั้วของน้ ามัน 
- สมบัติการละลายของ

น้ ามัน 

- การใช้สื่อดิจิทัลและเทค 
โนโลยีสารสนเทศมาใช้
แก้ไขปัญหาในชีวิตจริง 

- ก า ร ออก แ บ บ ถั ง ดั ก
ไขมัน 

- การวัดและเรขาคณิต 
- ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ท า ง

คณิตศาสตร์ 

pH Indicator จากพืช 
ในการวัดค่า pH ของสารละลายต่าง ๆ โดยทั่วไปจะใช้สารละลายยูนิเวอซัลอินดิเคเตอร์ที่สามารถบอก

ค่า pH ได้ความละเอียดระดับ ๐.๕ หน่วย โดยเปรียบเทียบกับสีของอินดิเคเตอร์นั้นที่เติมลงในสารละลาย
บัฟเฟอร์ที่ทราบค่า pH ที่แน่นอน หรือใช้กระดาษชุบสารอินดิเคเตอร์แล้วน าไปเทียบกับแถบสีมาตรฐานก็ได้ แต่
อินดิเคเตอร์เหล่านั้นล้วนผลิตมาจากสารเคมี ซึ่งหากใช้ในปริมาณมากก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมได้ และด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น จึงได้มีความพยายามที่จะพัฒนาอินดิเคเตอร์ที่ท ามาจากสาร
ธรรมชาติ เช่น สารสกัดจากดอกอัญชัน กะหล่ าปลีม่วง ข้าวสีนิล ฯลฯ มาใช้แทนสารเคมี และทดสอบถึงความ
คงตัวของอินดิเคเตอร์เมื่อเวลาผ่านไป  

 
ภาพแสดงแถบการเปลี่ยนแปลงสีของอินดิเคเตอร์จากพืชเมื่อมีค่า pH ต่าง ๆ กัน 



โดยในกรณีของดอกอัญชันจะมีสารในกลุ่มแอนโธไซยานิน (Anthocyanin) ที่เมื่อค่า pH เปลี่ยนไปจะ
ท าให้ฟอร์มเปลี่ยนไป ตามหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) ที่เปลี่ยนไป แล้วในแต่ละฟอร์มของแอนโธไซยานินนั้นก็จะให้สี
ที่แตกต่างกันออกไปจากกรดแก่เป็นสีแดง ไปจนถึงเบสแก่ที่เป็นสีน้ าเงินเข้ม ดังภาพ  

 
ซึ่งเราสามารถน าเอาสารสกัดจากดอกอัญชันนี้มาใช้แทนอินดิเคเตอร์จากสารเคมีได้ โดยจากงานวิจัยพบว่าหาก
เก็บที่อุณหภูมิห้องและไม่ถูกแสงเป็นเวลา ๕ สัปดาห์ อินดิเคเตอร์ดังกล่าวก็ยังสามารถน ามาใช้งานได้อย่าง
ถูกต้อง จึงอาจเป็นทางเลือกหนึ่งในการน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนที่ลดการใช้สารเคมีที่
อาจเป็นอันตราย และลดผลกระทบจากการทิ้งสารเคมีลงสู่สิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย 

๓. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรม 
ต่อตนเอง ได้แก่ 

๑) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของวิชาเคมีและการเรียนรู้วิชาเคมีที่ทันสมัยมากขึ้น 
๒) ได้ฝึกการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการเทคโนโลยี ซึ่งจะท าให้น าไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้

ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
๓) เกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมในกิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้น 

ต่อผู้เรียน ได้แก่  
๑) ผู้เรียนมีความสนุกกับการเรียนรู้ในห้องเรียนมากขึ้น 
๒) ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และประยุกต์ไปใช้ในการเรียนในวิชาอ่ืน หรือ

ปรับใช้ในสถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริง 
๓) ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ ที่จะท าให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตท่ามกลางการ

เปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็ว 

๔. แนวทางการน าความรู้ ทักษะ ที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ 
๑) น าความรู้ที่ได้รับมาขยายผลให้แก่คณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และครูท่านอื่นท่ีสนใจ 
๒) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเอง เพ่ือจัดให้ผู้เรียนในเนื้อหาที่เก่ียวข้อง 

๕. เอกสารที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรม 
๑) หนังสือ การจัดการเรียนรู้วิชาเคมี ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒) ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ใบงาน ใบกิจกรรม ส าหรับการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี  ในรูปแบบปฏิบัติการที่

ผู้เรียนจะได้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
๓) โปรแกรม ChemSketch 



๖. ปัญหาและอุปสรรคในการเข้ารับการอบรม 
๑) สถานที่ที่ใช้ในการอบรมในภาคบรรยายและท ากิจกรรมกลุ่มบางส่วนมีขนาดห้องเล็กเกินไป ท าให้การท า

กิจกรรม หรือการเคลื่อนไหวเป็นไปได้โดยล าบาก จนมีการชนกันบ้าง 
๒) ควรมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตไว้ให้ใช้งานเพื่อความสะดวกในการดาวน์โหลดโปรแกรม 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณา 

 
 

(ลงชื่อ)   
(นายธน ธนธ ารงกุล) 

ต าแหน่ง ครู 
 
 
 
ความเห็นผู้อ านวยการ 
  
  
  
  

 
(ลงชื่อ)   

 (นางฐิติพัชร์ ดิษรัก) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปิยะบุตร์ 



 

  

การจัดการเรียนรู้วิชาเคมีส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
๓๐ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จงัหวัดลพบุรี 
 

    
 

    
 

     
  



 

 

การจัดการเรียนรู้วิชาเคมีส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
๓๐ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จงัหวัดลพบุรี 
 

    
 

    
 

    
  



 

 

การน าองค์ความรู้ที่ไดร้ับจากการอบรมมาใชใ้นการจัดการเรียนการสอน 
โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนไดล้งมือปฏิบตัิจริงและสร้างสรรค์ชิ้นงานตามสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 

 

    
 

    
 

    
 

    
  



 

 

การน าองค์ความรู้ที่ไดร้ับจากการอบรมมาใชใ้นการจัดการเรียนการสอน 
โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนไดล้งมือปฏิบตัิจริงและสร้างสรรค์ชิ้นงานตามสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 

 

       
 

    
 

     



 

 

หน่วยพัฒนามีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
เพื่อใช้ในการแลกเปลีย่นความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมผ่าน Facebook group 

ที่คุณครูสามารถเข้ามาสอบถามปัญหา แบ่งปันประสบการณ์ หรือน าเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ในรูปแบบต่าง ๆ ให้กบัคุณครูท่านอื่น ๆ โดยมีหน่วยพัฒนาคอยให้ค าแนะน าอยู่เสมอ 

 

 
 

    


