
นวัตกรรม :
การใช้และการพัฒนา

ดร.กิตติพันธ์ อุดมเศรษฐ์
แผนกพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากร

สิงหาคม 2565



ความส าคัญและจ าเป็นของการพัฒนานวัตกรรม
- นโยบาย Thailand 4.0
- การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียน
- การเข้าร่วมเป็นโรงเรียนน าร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
- จุดเน้นการจัดการศึกษาของโรงเรียน
- มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (เพ่ิมมาตรฐานที่ 4 ด้านนวัตกรรม)
- ความสามารถและสมรรถนะของผู้เรียน
- การเตรียมพร้อมส าหรับการแข่งขันในสังคมโลก
- ฯลฯ









มาตรฐานที่ 4 
นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

4.1 สถานศึกษาใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ
4.2 ครูสามารถพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวกับการเรียน

การสอนและน าไปใช้พัฒนาผู้เรียน
4.3 หน่วยงานสนับสนุนสามารถพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยว

กับการปฏิบัติงานและน ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างานให้สูงขึ้น



4.2 ครูสามารถพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
และน าไปใช้พัฒนาผู้เรียน



4.3 หน่วยงานสนับสนุนสามารถพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานและน ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้สูงขึ้น



แนวคิดและองค์ความรู้
ในการสร้างนวัตกรรม



ประเทศ
ผู้สร้างนวัตกรรม

ประเทศ
ผู้ใช้นวัตกรรม

- มีรายได้สูง
- มีระบบบริหารจัดการที่ดี
- เจริญเติบโตทางความคิด
- มีคุณภาพชีวิตที่ดี
- ประชากรมีคุณภาพ
- ประชากรมีความสุข
- พัฒนาอย่างต่อเนื่อง/ยั่งยืน

- มีรายได้ต่ า-ปานกลาง
- ขาดระบบบริหารจัดการที่ดี
- อ่อนด้อยทางความคิด
- ขาดคุณภาพชีวิตที่ดี
- ประชากรขาดคุณภาพ
- ประชากรไม่มีความสุข
- พัฒนาไม่ต่อเนื่อง/ไม่ยั่งยืน



ประเทศ
ผู้สร้างนวัตกรรม

ประเทศ
ผู้ใช้นวัตกรรม

- ขายสินค้าอุตสาหกรรม
- ขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
- ขายสินค้าเกษตร (คุณภาพ)
- ขายความคิด
- ขายกระบวนการ/ระบบ
- ขายมาตรฐาน/คุณภาพ
- คิดใหม่

- ขายสินค้าอุตสาหกรรม/
อิเล็กทรอนิกส์ (Supplier)

- ขายสินค้าเกษตร (ทั่วไป)
- ขายทรัพยากรธรรมชาติ
- ขายแรงงาน/การบริการ
- ขายการท่องเที่ยว
- ดัดแปลง





ความหมายนวัตกรรมนักวิชาการ

กระบวนการ

ประโยชน์

การสร้าง (การปฏิบัต)ิ

ความคิด

ใหม่

ลักษณะ

พฤติกรรม

สิ่งประดิษฐ์

สิ่งที่ถูกพัฒนาขึ้น



“สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์
ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐิจและสังคม” 

(ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2549)

“สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และ
ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาขึ้น” 

(สมนึกและคณะ, 2553)

“สิ่งใหม่” ที่พัฒนาขึ้นด้วยกระบวนการคดิสร้างสรรค์
และสามารถน าไปใช้ให้เกิดผลทีด่ีขึ้นกว่าเดิม

(โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย, 2019)

NEW – CREATE – BETTER



1. ใหม่

2. เกิดจากกระบวนการ
สร้างสรรค์

3. ได้ผลที่ดีกว่าเดิม

ดังนั้น ผลงานหรือการกระท าที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมจะต้อง....



“มีแต่คนเสียสติเท่านั้น
ที่ท าแต่สิ่งเดิมซ้ า ๆ 

แล้วหวังว่าจะได้ผลลัพธ์
ที่แตกต่าง”



กฤษมันต์  วัฒนาณรงค์ (2536)

1. เป็นสิ่งใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อน
2. เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่มิได้น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านนั้น ๆ มาก่อน แต่ต่อมาได้

น ามาใช้ ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรม
3. เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วและเคยน ามาใช้แล้วแต่ไม่ได้รับความนิยมในเวลาหนึ่ง ได้น ากลับมา

ใช้อีกครั้งในเงื่อนไขและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
4. เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วและใช้อยู่อย่างได้ผลดีในสังคมอื่น หรือประเทศอื่น แล้วน ามาใช้ใน

อีกสังคมหนึ่งหรืออีกประเทศหนึ่ง
5. การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของเทคนิควิธีที่มีอยู่ หรือสื่อที่มีอยู่ ให้มีลักษณะต่างจาก

ของต้นแบบเพ่ือให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี

ลักษณะที่ถือว่าเป็นนวัตกรรม



ประเภทของนวัตกรรม

1. นวัตกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์
PRODUCT INNOVATION

2. นวัตกรรมที่เป็นกระบวนการ
PROCESS INNOVATION

นวัตกรรมที่เป็นเทคโนโลยี
TECHNOLOGICAL INNOVATION
นวัตกรรมที่ไม่ใช่เทคโนโลยี
NON-TECHNOLOGICAL INNOVATION



ประเภทของนวัตกรรม

1. นวัตกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์
PRODUCT INNOVATION
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ถือเป็น ผลิตผล (Outputs) ขององค์กรหรือธุรกิจ 

โดยอาจจะอยู่ในรูปของตัวสินค้า (Goods) หรือการบริการ(Services) โดยมี
ตัวแปรหลักที่ส าคัญ ได้แก่ 

1) โอกาสทางด้านเทคโนโลยี หมายถึง องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการที่จะท าให้ สามารถ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดขึ้นได้ 

2) ความต้องการของตลาด หมายถึง ความต้องการของผู้ใช้ที่มีความ
ต้องการในผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นและพร้อมที่จะซื้อหรือใช้ และส่งผลท าให้ผู้เป็น
เจ้าของนวัตกรรมได้รับประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจหรือสังคม



ประเภทของนวัตกรรม

2. นวัตกรรมที่เป็นกระบวนการ
PROCESS INNOVATION
เป็นการประยุกต์ใช้แนวคิด วิธีการ หรือกระบวนการใหม่ๆ ที่ส่ง ผลให้

กระบวนการผลิตและการท างานโดยรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ ในการออกแบบกระบวนการผลิต
ใหม่ เป็นต้น 

นวัตกรรมกระบวนการก็มีความส าคัญในการที่จะท าให้องค์การหรือธุรกิจ
มีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ โดยนวัตกรรม กระบวนการส่วน
ใหญ่จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) และ
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
กิจกรรมหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในระบบ ซึ่งได้แก่ปัจจัย
น าเข้า (Inputs) กระบวนการ(Process) และผลิตผล (Outputs)



ประเทศ
ผู้สร้างนวัตกรรม

ประเทศ
ผู้ใช้นวัตกรรม

- มีรายได้สูง
- มีระบบบริหารจัดการที่ดี
- เจริญเติบโตทางความคิด
- มีคุณภาพชีวิตที่ดี
- ประชากรมีคุณภาพ
- ประชากรมีความสุข
- พัฒนาอย่างต่อเนื่อง/ยั่งยืน

- มีรายได้ต่ า-ปานกลาง
- ขาดระบบบริหารจัดการที่ดี
- อ่อนด้อยทางความคิด
- ขาดคุณภาพชีวิตที่ดี
- ประชากรขาดคุณภาพ
- ประชากรไม่มีความสุข
- พัฒนาไม่ต่อเนื่อง/ไม่ยั่งยืน



ประเทศ
ผู้สร้างนวัตกรรม

ประเทศ
ผู้ใช้นวัตกรรม

- ขายสินค้าอุตสาหกรรม
- ขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
- ขายสินค้าเกษตร (คุณภาพ)
- ขายความคิด
- ขายกระบวนการ/ระบบ
- ขายมาตรฐาน/คุณภาพ
- คิดใหม่

- ขายสินค้าอุตสาหกรรม/
อิเล็กทรอนิกส์ (Supplier)

- ขายสินค้าเกษตร (ทั่วไป)
- ขายทรัพยากรธรรมชาติ
- ขายแรงงาน/การบริการ
- ขายการท่องเที่ยว
- ดัดแปลง





ความหมายนวัตกรรมนักวิชาการ

กระบวนการ

ประโยชน์

การสร้าง (การปฏิบัต)ิ

ความคิด

ใหม่

ลักษณะ

พฤติกรรม

สิ่งประดิษฐ์

สิ่งที่ถูกพัฒนาขึ้น



“สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์
ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐิจและสังคม” 

(ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2549)

“สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และ
ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาขึ้น” 

(สมนึกและคณะ, 2553)

“สิ่งใหม่” ที่พัฒนาขึ้นด้วยกระบวนการคดิสร้างสรรค์
และสามารถน าไปใช้ให้เกิดผลทีด่ีขึ้นกว่าเดิม

(โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย, 2019)

NEW – CREATE – BETTER



1. ใหม่

2. เกิดจากกระบวนการ
สร้างสรรค์

3. ได้ผลที่ดีกว่าเดิม

ดังนั้น ผลงานหรือการกระท าที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมจะต้อง....



“มีแต่คนเสียสติเท่านั้น
ที่ท าแต่สิ่งเดิมซ้ า ๆ 

แล้วหวังว่าจะได้ผลลัพธ์
ที่แตกต่าง”









Adaptive Innovative

(Kirton, 1976)

แบบปรับเปลี่ยน แบบสร้างใหม่

ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์

- เน้นท าสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้น
- แก้ปัญหาด้วยข้อมูลตามการรับรู้ที่มี
- เน้นสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
- อาจคล้อยตามความคิดเห็นของกลุ่ม

- เน้นสร้างสิ่งใหม่ที่แตกต่าง
- ท้าทายกฎเกณฑ์และการรับรู้เดิม ๆ 
- เป็นตัวของตัวเองมากกว่า
- อาจขัดแย้งกับกลุ่มเพื่อท าตามความ
คิดเห็นของตัวเอง



Think Inside the Box

Hit the Sweet Spot

Don’t Underestimate Autonomous 
Thought

Open Your Mind,
Expand Your Experience

Use Your Unconscious Mind

คิดในกล่อง

ตีให้ถูกจุด

อย่าประมาทความคิดของตนเอง

เปิดใจ ขยายประสบการณ์

ใช้จิตใร้ส านึก
(Amantha Imber, 2018)

“ความคิดสร้างสรรค์ชอบข้อจ ากัด” 

“ตั้งเป้าหมายที่มีความท้าทาย” 

“อิสรภาพก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์” 

“เปิดกว้างทางความคิดเพ่ือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ” 

“ปล่อยความคิดให้ตกตะกอน” 



“ความคิดสร้างสรรค์ชอบข้อจ ากัด” 



1. Analyze Audience Characteristics 
ข้ันวิเคราะห์กลุ่มเปา้หมาย

2. State Objectives 
ข้ันก าหนดวัตถุประสงค์

3. Select, Modify, or Design Materials 
ข้ันคัดเลือก ปรับปรุง ดัดแปลง ออกแบบ ผลิต

4. Utilize Materials 
ข้ันใช้หรือทดลองใช้

5. Require Audience Response 
ข้ันการตอบสนองจากผู้ใช้

6. Evaluation 
ข้ันประเมินผล

ASSURE
MODEL

ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมโดยใช้รูปแบบ ASSURE Model



1. จุดประกายความคิด
2. กลั่นกรองความคิด
3. พัฒนากรอบความคิด
4. วิเคราะห์ความเป็นไปได้
5. ทดสอบผลิตภัณฑ์  
6. การน าไปใช้
7. การจัดการเชิงพาณิชย์



จุดประกายความคิด

วางแผน

ด าเนินการ
วิเคราะห์/เรียนรู้

ก าหนดกลยุทธ์







ADDIE
วิเคราะห์

ออกแบบ

พัฒนา
น าไปใช้

ประเมิน



กระบวนการ
สร้างนวัตกรรม

นวัตกรรม

การน า
นวัตกรรม

ไปใช้

แก้ปัญหา
/ตอบสนอง

ความต้องการ

ปัญหาใหม่
/ความต้องการ

ใหม่

ผลจากการ
น านวัตกรรม

ไปใช้

วงจรของ
กระบวนการนวัตกรรม



กระบวนการสร้างนวัตกรรม
การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อพัฒนานวัตกรรม

การวิเคราะห์ การตัดสินใจ

การออกแบบ

การสร้าง

การประเมิน

การพิจารณาหาทางเลือกที่
เหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรม

การพัฒนา
นวัตกรรมให้
ได้ผลิตภัณฑ์ที่
ตรงตามความ

ต้องการ

การผลิตผลิตภัณฑ์ 
(นวัตกรรม) ตาม “แบบ” 

ที่ได้พัฒนาข้ึน

การใช้

การส ารวจ
ตรวจสอบและ
เก็บรวบรวม

ข้อมูลของการ
ใช้นวัตกรรม

การน านวัตกรรมที่ผลิต
ขึ้นไปใช้/ทดลองใช้กับ

กลุ่มเป้าหมาย



นวัตกรรมของโรงเรียน
ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย



นวัตกรรมในโรงเรียน

นวัตกรรม
ที่ครูน ามาใช้เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการเรียนรู้
และ/หรือระดับความสามาถ

ของผู้เรียน

นวัตกรรม
ผู้เรียนสร้างขึน้

อันเป็นผลมาจาก
กระบวนการเรียนรู้

แต่ละรายวิชา

นวัตกรรม
ที่สถานศึกษาใช้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน
ของโรงเรียน

“นวัตกรรมการเรียนการสอน”
(Instructional Innovation)

“นวัตกรรมการบริหาร”
(Administrative Innovation)

“นวัตกรรมผลิตภัณฑ”์
(Product Innovation)



นวัตกรรม
ที่สถานศึกษาใช้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน
ของโรงเรียน

เทคโนโลยี
กลยุทธ์ธงสี่สี
ระบบประกันคุณภาพ
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan)
การอบรมสัมมนาวิชาชีพ
การกระจายอ านาจและการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการความรู้
ชุมชนการเรียนรู้และการพัฒนาบทเรียนรว่มกัน
การวิจัย/การใช้และพัฒนานวัตกรรมของครูและบุคลากร
รางวัลผลงานวิชาการ/นวัตกรรมของครูผู้สอน
ฯลฯ



รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนคิการสอน
สื่อ/เทคโนโลยี/วัสดุ/อุปกรณก์ารเรยีนการสอน
แหล่งเรียนรู้
การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน
บรรยากาศ/สภาพแวดล้อมของการเรยีนการสอน
การวิจัยในชั้นเรียน
รูปแบบการคิดแบบต่าง ๆ 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
การวัดและประเมินผลแนวใหม่
ฯลฯ

นวัตกรรม
ที่ครูน ามาใช้เพือ่เพิ่ม

ประสิทธิภาพการเรียนรู้
และ/หรือระดับความสามาถ

ของผู้เรียน



ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงานของนักเรียน
ในแต่ละรายวิชา

ที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการคิดสรา้งสรรค์
ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนโดยครูผูส้อน

ผลงานมีลักษณะที่แปลก ใหม่ 
แตกต่างไปจากเดิม ดีขึ้นกว่าเดิม

ไม่เกิดผลกระทบในทางลบ
โดยผลงานนั้นสามารถแสดงถึงศักยภาพ

หรือสมรรถนะที่สูงขึ้นของนักเรียนอันเป็นผล
มาจากการจัดการเรียนการสอนของครู....

นวัตกรรม
ผู้เรียนสร้างขึน้

อันเป็นผลมาจาก
กระบวนการเรียนรู้

แต่ละรายวิชา



กลยุทธ์
การจัดการเรียนรู้

ที่น าไปสู่
การสร้างนวัตกรรม

ของผู้เรียน

รูปแบบการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะฯ ไปสู่การสร้างผลงานนวัตกรรมของนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย



SE
Model

พัฒนาปีพ.ศ. 2558

ได้รับรางวัล
“หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”

เหรียญเงิน ระดับประเทศ
จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา

ปีพ.ศ. 2559



SEII
Model
Innovation

พัฒนาปีพ.ศ. 2563

พัฒนาต่อยอดจาก
SE Model โดยเน้น

กระบวนการคิดในการท างาน
เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
นวัตกรรมของผู้เรียน



QuICS
Model
พัฒนาปีพ.ศ. 2562

เน้นพัฒนาทักษะการคิด
เชิงนวัตกรรม

การคิดสร้างสรรค์และ
การแก้ปัญหา

ในกระบวนการสร้างและ
กระบวนการใช้นวัตกรรม



CCT-TS Model พัฒนาปีพ.ศ. 2562งานวิจัยที่โรงเรียนพัฒนาให้กับส านักงานพันธกิจการศึกษา 
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย



น ามาใช้ปีพ.ศ. 2563

เน้นกระบวนการออกแบบเพื่อสร้างผลงานนวัตกรรมด้วยวิธีการออกแบบทางวิศวกรรม



หลักการพัฒนาอุปนิสัย PRC
ที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง

7BBL
พัฒนาปีพ.ศ. 2560

ผลงานวิจัยได้รับการสนับสนุนจาก
ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
(สบร.- องค์การมหาชน) หรือ OKMD

ในระหว่างปี 2558-2560








