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นวัตกรรมทางการศึกษา

ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษา
เข้าถึงทรัพยากรและระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธภิาพ
มีองค์ความรู้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อเพิ่มผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึน้ รวมทั้งมี
ศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการ สอนแบบดิจิทัลที่ทันสมัยและระบบ
ฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศทีถู่กต้องและเป็นปัจจุบัน 



1. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทนัสมัย
และไม่ซ้้าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเขา้ถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

2. พัฒนากระบวนการจัดท้าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการ
รายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทกุระดับ/ประเภทการศึกษาให้เป็นอก
ภาพ เป็นปัจจุบันและมีมาตรฐานเดียวกัน 

3. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรยีนรูอ้ิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรยีน 
สถานศึกษา   

4.จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหก้ับผู้เรียนอย่าง
เพียงพอทั่วถึงและเหมาะสมกับการแสวงหาความรูด้้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและหน่วยงาน
ทางการศึกษาทุกระดับ ประเภทการศึกษาน้ามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ



ผูบริหารโรงเรียนจึงจ้าเปนตองมีทักษะการบริหารที่บูรณาการการบริหารการศึกษา
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนใหสอดคลองกับบริบทแหงความเปลี่ยนแปลงซึ่งตองมีทักษะการบริหารที่
ส้าคัญ 5 ประการตามแนวคิดของเดรคและโรว (Drake and Roe) ดังนี้ 

1) ทักษะดานความรูความคิด (Cognitive Skills) หมายถึง ความรูความช้านาญในการใช
ความรู ความคิด เพื่อพัฒนาและยกระดับสมรรถภาพใหสูงขึ้น ตลอดการเปนผนู้าทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ โดยการใชความรูในทางที่มีความหมายและสรางสรรค

2) ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skill) หมายถึง ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการมีความรูท้ี่
เชี่ยวชาญ และมีความช้านาญอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมทั้งมีความคล่องแคล่วในการใช้เครื่องมือและ
เทคนิควิธีในการทา้กิจกรรม

3) ทักษะด้านการศึกษาและการสอน (Education and Instruction Skill) หมายถึง 
ความเป็นผู้น้าทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในเรือ่งการเรียนการสอน และเป็นนักวิชาการที่ดี 
ในฐานะที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา



4) ทักษะด้านมนุษย์ (Human Skill) หมายถึง ความสามารถในการทา้งานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะด้านมนุษย์ช่วยใหผู้้บรหิารทา้งานกับปัจเจกบุคคล หรือ
กลุ่มคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างความรว่มมือของทีมงานเพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมาย
ขององค์กร

5) ทักษะด้านมโนภาพ (Conceptual Skill) หมายถึง ความสามารถในการ
ประสานงานสิ่งต่างๆเข้าด้วยกัน สามารถมองเห็นองค์กรในภาพรวม เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างงานด้านต่างๆในองค์กร หรือหน่วยงานได้อย่างชัดเจน และการที่มีการเปลี่ยนแปลง
ในบางส่วนของงานจะมีผลกระทบต่อส่วนอื่นๆได้อย่างไรบ้าง รวมทั้งเข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานที่ตนสังกัดกับหน่วยงานอื่นๆ



สุคนธ์ สินธุพานนท์ (2553. : หน้า 34) ให้ความหมายไว้ว่า นวัตกรรมทางการศกึษา 
หมายถึงสิ่งใหม่ๆ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหรอืพัฒนาให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่แนวคิด รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ ส่ือต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการศึกษา



วรวุฒิ รามจันทร์ (2554. : หน้า 133-136) ได้กล่าวถึงนวัตกรรมทางการศึกษาว่ามีความส้าคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ที่มีคุณค่ามหาศาล ซึ่งแนวคิดในการเพิ่มคุณค่าของเทคโนโลยีช่วยการ
เรียนรู้พอจะสรุปไดด้ังนี้

1. การใช้เทคโนโลยีพัฒนากระบวนการทางปัญญา กระบวนการทางปัญญา (Intellectual 
Skills) คือกระบวนการที่มีองค์ประกอบส้าคัญ คือ การรับรู้ต่อสิ่งเร้า (Stimulus) การจ้าแนกสิ่งเร้าจัด
กลุ่มเป็นความคิดรวบยอด (concept) การเชื่อมโยงความคิดรวบยอดเป็นกฎเกณฑ์หลักการ (Rule) ด้วย
วิธีอุปนัย (Inductive)การน้ากฎเกณฑ์ หลักการไปประยุกต์ใช้ด้วยวิธีนิรนัย (Deductive) และการสรุป
เป็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ (Generalization) ระบบคอมพิวเตอร์มีสมรรถนะสูงที่จะช่วยพัฒนา ผู้เรียนให้มี
ความฉลาดในกระบวนการทางปัญญานี้ 



2. การใช้เทคโนโลยีพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรยีนเป็น
ศูนย์กลางหรือถือว่าผู้เรียนส้าคัญที่สดุนั้น เราสามารถออกแบบแผนการเรียนการสอนใหผู้้เรียนมี
โอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์ในการท้าโครงงานแสวงหาความรูห้รือหาความรู้ในเรือ่งที่ผู้เรยีน 
สนใจ หรือเพื่อแก้ปัญหา (Problem-Based Learning) การเรียนรู้ลักษณะนี้จะเริ่มต้นด้วยการ
ก้าหนด ประเด็นเรื่อง (Theme) ตามมาด้วยการวางแผนก้าหนดข้อมูลหรือสาระที่ต้องการผู้สอน
อาจจัดบัญชี แสดงแหล่งข้อมูล (Sources) ทั้งจากเอกสารสิ่งพิมพ์และจากทรพัยากรอิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น ชื่อของเว็บต่างๆ ให้ผู้เรียนแสวงหาข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นค้าตอบ สร้างเป็นองค์ความรู้
ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วย



การอ้านวยความสะดวกให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีได้ตลอดเวลาถือเป็นปัจจัยเบื้องต้น
ของการ ส่ ง เสริมการใช้ เทคโนโลยี เพื่ อการ เรียนรู้  สิ่ งที่ ควร เป็นปัจจัย เพิ่ ม เติม  ดั งนี้ 

1. ผู้สอนสร้างโอกาสในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ปัจจัยที่จะผลักดันให้ มีการใช้
เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า คือการที่ผู้สอนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการท้ากิจกรรม
ประกอบการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้กระบวนการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้ง
จากการสังเกตในสถานการณ์จริง การทดลอง การค้นคว้าจากสื่อสิ่งพิมพ์และจากสื่อ อิเล็กทรอนิกส์
เช่น จากเว็บไซต์เป็นกิจกรรมที่ต้องมีการ ท้าโครงงานอิสระสนองความสนใจ เป็นกิจกรรมที่ต้องฝึก
ปฏิบัติ จากซอฟต์แวร์ส้าเร็จรูป เป็นกิจกรรมที่ต้อง มีการบันทึก วิเคราะห์ข้อมูล และการน้าเสนอ 
รายงานด้วยคอมพิวเตอร์



2. ผู้สอนและผู้เรียนจัดท้าระบบแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ปัจจัยด้าน 
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ (Information Sources) เป็นตัวเสริมที่ส้าคัญที่ช่วยเพิ่มคุณค่าของ
ระบบ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ผู้สอนและผู้เรียนควรช่วยกันแสวงหาแหล่งข้อมูล
สารสนเทศที่มี เนื้อหาสาระตรงกับหลักสูตรหรือสนองความสนใจของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการรวบรวม แหล่งข้อมูลสารสนเทศที่เป็น ซอฟต์แวร์ชื่อของเว็บไซต์รวมถึงการลงทุน
จัดซื้อ ซอฟต์แวร์จากแหล่ง จ้าหน่ายการจ้างให้ผู้เชี่ยวชาญจัดท้าหรือจัดท้าพัฒนาขึ้นมาเอง
โดยผู้สอนและผู้เรียน 



3. สถาบันการศึกษาต้องจัดศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรยีนรู ้(Learning Resources 
Center) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดส้าคัญประการหนึ่งของศักยภาพของสถาบันที่จะส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ของผูส้อนและผู้เรียน นิยมจัดไว้เป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุด จนเกิดค้าศัพท์ว่า 
ห้องสมุดเสมือน (Virtual Library) หรือ ห้องสมุดที่ทันสมัยจะมีคุณประโยชน์ในการมีแหล่งข้อมูล 
สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าในวิทยาการสาขาต่าง ๆ ทั้งในลักษณะสื่อส้าเรจ็ เช่น ซอฟต์แวร์
แถบบันทึก วีดิทัศน์รวมถึง CD – Rom และ CAI หรือ ชื่อ เว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งควรจัดท้าระบบ 
Catalog และดัชนี ให้สะดวกต่อการสืบค้น 



4. การบริการของหน่วยงานกลางทางเทคโนโลยีเพื่อการเรยีนรูซ้ึ่งหน่วยงาน
กลางด้านเทคโนโลยีควรส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีของสถาบันการศึกษาด้วยการบริการ
ด้านข้อมูล สารสนเทศ เช่น จัดท้าเอกสารรายเดือนรายงาน ซอฟต์แวร์ทีอ่อกใหม่ แจ้ง
ชื่อ เว็บไซต์ใหม่ ๆ พร้อมสาระเนื้อหาโดยย่อจัดทา้คลังข้อมูลความรู้(Knowledge Bank) 
เพื่อการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ หรือสื่อทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อ
เผยแพร่สนองความต้องการและความสนใจ ของผู้เรียนเป็นประจ้า 



องค์ประกอบการเรียนรู้ด้านทักษะนวัตกรรม

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2552 อธิบายว่า ทักษะ หมายถึง         
ความช้านาญ มาจากค้าภาษาอังกฤษว่า Skill นอกจากนี้ คณะกรรมการจัดทา้พจนานุกรมศัพท์
ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย ยังได้ขยายความของค้าว่า ทักษะ (Skill) มากขึ้น หมายถึง ความช้านาญ
หรือความสามารถในการกระท้าหรอืการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นทักษะ ด้านร่างกาย 
สติปัญญา หรือสังคม ที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝน



พัชนี  บุญคง (2560. : หน้า 16) อธิยายว่า ทักษะ หมายถึง ความช้านาญ ความ
ชัดเจน หรือความสามารถ ในเรื่องใด เรื่องหนึ่ง ซึ่งบุคคลสามารถสร้างขึ้นได้จากการเรยีนรู ้
มีความคล่องแคล่วในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเป็นทักษะด้านร่างกายสติปัญญา หรือสังคมที่
เกิดขึ้นจากการฝึกฝนหรือการกระท้าบ่อย ๆ ความหมายของการเรียนรู้



จุฬาลักษณ์  โสระพันธ์ (2554. : หน้า 44) นวัตกรรม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
บริหารใหม่ หรือกระบวนการใหม่ ที่พัฒนาขึ้นมาจากการใช้ทักษะ ความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ และประสงการณ์ แล้วก่อนให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม

ส้านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2553, หน้า 1-2) ให้ค้าจ้ากัดความ “นวัตกรรม” คือ 
สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสรา้งสรรค์ทีม่ีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม 
นอกจากนี้ ยังมีความหมายครอบคลุมทั้งในเรือ่งของกระบวนการแก้ปัญหา (Problem-solving 
process) ที่เกิดขึ้นภายในองค์การหรือกระบวนการปฏิสัมพันธ ์(Interactive process) 
ระหว่างองค์การกับหน่วยงานอื่น ๆ



อนุพงษ์  ชุมแวงวาปี (2560. : หน้า 22) นวัตกรรม หมายถึง การคิดสิ่งใหม่ ๆ 
หรือปรับปรุง ประยุกต์ใช้สิ่งเก่าทั้งที่เป็นวิธกีาร กระบวนการการท้างาน และสิ่งประดิษฐ์
ต่าง ๆ น้ามาประยุกต์ใช้ในการด้าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธผิลและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน



สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ (2552:หน้า 22) ได้สรุป มิติส้าคัญของการเป็นนวัตกรรมมีอยู่ 
3 มิติ ดังนี้ 

1.ความใหม่ (Newness) สิ่งที่จะได้รับการยอมรับว่ามีคุณลักษณะเป็นนวัตกรรมได้
นั้น มิติแรกที่จะต้องมี คือ ความใหม่ หมายถึง เป็นสิ่งใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นซึ่งอาจจะมีลักษณะ
เป็นตัวผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ โดยจะเป็นการปรับปรุงจากของเดิม หรือพัฒนาขึ้นใหม่
ทั้งหมดก็ได้



2. ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic benefits) ในมิติประการที่สองที่
ถูกกล่าวถึง เสมอในลักษณะของการเป็นนวัตกรรม คือ การให้ประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจหรือการสร้างความส้าเร็จในเชิงพาณิชย์ กล่าวคือ นวัตกรรมจะต้องสามารถ
ท้าให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นได้จากการพัฒนาส่ิงใหม่นั้นๆซึ่งผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอาจจะ
สามารถวัดได้เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงินก็ได้ 



3. การใช้ความรู้และความสรา้งสรรค์ (Knowledge and creativity) ในมิติที่
ส้าคัญประการสุดท้ายของการเป็นนวัตกรรม คือ การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ 
หมายความว่า สิ่งที่จะถือเป็นนวัตกรรมได้นั้นจะต้องเกิดจากการใชค้วามรูแ้ละความคิด
สร้างสรรค์เป็นฐานของการพัฒนาให้เกิดขึ้นใหม่ ไม่ใช่เกิดจากการลอกเลียนแบบ หรือ
การท้าซ้้า



ตามที่กล่าวมา สามารถสรุปได้ว่า นวัตกรรมมีองค์ประกอบหลายประการที่น้ามา
รวมกันแล้วท้าให้เกิดสิ่งใหม่ดีทีก่ว่าเดิมแล้วน้ามาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
การคิดที่สร้างสรรค์ กระบวนการท้างานที่มีการทา้งานร่วมกัน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีผลการ
ด้าเนินงานนั้นจะต้องมีประสิทธิภาพและสามารถน้าไปด้าเนินการได้จริง



นวัตกรรมด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน 

นวัตกรรมสื่อการสอนเนื่องจากมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คอมพิวเตอร์
เครือข่ายและเทคโนโลยี โทรคมนาคม ท้าให้นักการศึกษาพยายามนา ศักยภาพของ เทคโนโลยี
เหล่านี้มาใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆ จ้านวนมากมายทั้งการเรียนด้วยตนเองการเรยีน
เป็นกลุ่มและการเรียนแบบมวลชนตลอดจนสื่อที่ใช้เพือ่สนับสนุนการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ตัวอย่าง นวัตกรรมสื่อการสอน ได้แก่ 

1) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)     
2) มัลติมีเดีย (Multimedia) 
3) การประชุมทางไกล (Teleconference) 
4) ชุดการสอน (Instructional Module) 
5) วิดีทัศน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Video) 



นวัตกรรมทางด้านหลักสูตร เป็นการใช้วิธีการใหม่ๆในการพัฒนาหลักสูตรให้ 
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการสอนบุคคลให้มากขึ้น 
เนื่อง จากหลักสูตรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้า
ทางด้าน เทคโนโลยีเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก นอกจากนี้การพัฒนาหลักสูตร
ยังมีความจ้าเป็นที่จะต้องอยู่บนฐานของแนวคิดทฤษฎี ปรัชญาทางการจัดการสัมมนาอีกด้วย
การพัฒนา หลักสูตรตามหลักการและวิธีการดังกล่าวต้องอาศัยแนวคิดและวิธีการใหม่ๆ ที่เป็น
นวัตกรรม การศึกษาเข้ามาช่วยเหลือจัดการให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการนวัตกรรมทางด้าน
หลักสูตรใน ประเทศไทย ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรดังต่อไปนี้ 



2.  หลักสูตรรายบุคคล เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อการศึกษาตามอัตภาพเพื่อ
ตอบสนองแนวความคิดในการจัดการศึกษารายบุคคล ซึ่งจะต้องออกแบบระบบเพื่อรองรับความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีด้านต่างๆ  

1. หลักสูตรบูรณาการ เป็นการบูรณาการส่วนประกอบของหลักสูตรเข้าด้วยกันทางด้าน
วิทยาการในสาขาต่างๆการศึกษาทางด้านจริยธรรมและสังคม โดยมุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดี สามารถใช้
ประโยชน์จากองค์ความรู้ในสาขาต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมอย่างมีจริยธรรม  



3. หลักสูตรกิจกรรมและประสบการณ ์เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นกระบวนการใน
การจัดกิจกรรมและประสบการณ์ใหก้ับผู้เรียนเพื่อน้าไปสู่ความส้าเรจ็ เช่น กิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรยีนมีส่วนรว่มในบทเรยีนประสบการณ์การเรยีนรูจ้ากการสืบค้นด้วยตนเอง



4. หลักสูตรท้องถิ่น เป็นการพัฒนาหลักสูตรที่ต้องการกระจายการบริหารจัดการออกสู่
ท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชนที่มีอยู่ในแต่ละ
ท้องถิ่น แทนที่หลักสูตรในแบบเดิมที่ใช้วิธีการรวมศูนย์การพัฒนาอยู่ในส่วนกลาง นวัตกรรม การเรียน
การสอนเป็นการใช้วิธีระบบในการปรับปรุงและคิดค้นพัฒนาวิธี สอนแบบใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนอง
การเรียนรายบุคคล การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนแบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้แบบ
แก้ปัญหา การพัฒนาวิธีสอนจ้าเป็นต้องอาศัยวิธีการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาจัดการและสนับสนุน
การเรียนการสอน ตัวอย่าง นวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอน ได้แก่ การสอนแบบศูนย์การเรียนการ
ใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ การสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันและการเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต การวิจัยในชั้นเรียน 
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