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ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน 
สร้างผู้เรียนอย่างไรให้เป็นนวัตกรผู้น าการสร้างนวัตกรรมในอนาคต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  ปีการศึกษา 2562   ( ครั้งท่ี 1 ) 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 13.35-14.30 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ 

ล ำดับที ่ อำจำรย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
(ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนวัตกร) 

1 ดร.ทินกร พูลพุฒ นวัตกรหมำยถึงบุคคลผู้สร้ำงสรรคส์ิ่งต่ำงๆ อำจเป็นทำงด้ำนแนวคดิ สิ่งประดิษฐ์ 
หรืองำนวิจัยสร้ำงสรรค ์

2 อ.ฉัตรชัย  ทดสะอำด ควำมคิดที่สร้ำงสรรคส์ิ่งใหม่โดยกำรประยุกต์จำกควำมรู้ที่มโีดยผู้เรยีนเป็นผู้
สร้ำงสรรค์ขึ้นมำ 

3. ดร.ทศพล ธีฆะพร ผู้ด ำเนินกำรจัดท ำ ทดลอง น ำสิ่งประดิษฐ์ แนวคิด แผนกำรด ำเนินกำรสำมำรถ
มำใช้ประโยชน์และขยำยผลในสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆหรือน ำของเก่ำมำใช้ใหม่ 

4 ผศ.ปองปรีดำ ทองมำดี ผู้สร้ำงนวัตกรรม 
5 อ.นำรำ ม่วงฉำย นวัตกรเป็นบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรค้นคว้ำกำรจะเป็นนวตักรต้องมี

ควำมคิดเห็นและแสวงหำว่ำตอนไหนท่ีจะศึกษำหำควำมรู้ นวัตกร ใครๆก็
สำมำรถเป็นได้แตต่้องมีควำม ใฝ่เรียนรู้และศึกษำข้อมลู 

6 อ.ศรีประไพ ม่วงพุ่ม ผู้สร้ำงหรือผูค้ิดค้นนวัตกรรม และน ำเสนอเผยแพร่ใหผู้้อื่นไดร้ับทรำบและได้ใช้
ประโยชน์ในวัตกรรมของตนเองจึงเรียกได้ว่ำนวัตกร 

7 อ.ดร.สมศักดิ์ สุภิรักษ์ เป็นผู้ที่พร้อมด้วยคณุสมบตัิที่เหมำะสม มคีวำมสำมำรถทักษะที่จ ำเป็นต่อกำร
พัฒนำนวัตกรรมและน ำมำใช้ในกำรพัฒนำภำระงำน ท ำให้เกิดผลผลิตที่มี
ประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อองค์กร 

8 อ.ดร.อ ำนำจ จันทรข ำ ผู้สร้ำงนวัตกรรม ผูร้ิเริม่ประดิษฐ์คิดค้น ผูส้ร้ำงสรรคเ์ทคนิควิธีกำร ที่มีประโยชน์
และคณุค่ำ 

9 อ.นันทิกำ บุญอำจ ผู้ที่คิดรเิริ่มประดิษฐ์คิดค้นสร้ำงสรรค์ให้เกิดเทคนิคและรูปแบบหรือเครื่องมือ
ส ำหรับใช้ในงำนปฏิบัตดิ้ำนกำรศกึษำของตนเอง 

10 อ.ดร.รวงทอง ถำพันธุ์ นวัตกร (Innovator) หมำยถึง คนคนหนึ่งที่เป็นคนแรกในกำรกระท ำสิ่งต่ำง ๆ   
มีควำมรู้ มคีวำมสำมำรถในกำรเขำ้ใจ และประยุกต์ ใช้ ควำมรู้ มีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ รับมือกับอุปสรรค์ในระหว่ำงกำรพัฒนำนวัตกรรมได้ 
นอกจำกนี ้นวัตกรยังต้องกล้ำ ท ำสิ่ง ใหม่ ๆ กล้ำเสี่ยงอย่ำงชำญฉลำด กล้ำคิด
ต่ำงอย่ำงสร้ำงสรรค์ในกำรท ำให้ เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ 

สรุป ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนวัตกร 

 นวัตกร  มำจำกค ำภำษำอังกฤษว่ำ Innovator  คือ น่ำจะหมำยถึงคน คนแรก ในกำรคิดค้น กระท ำ
สิ่งต่ำง ๆ บนพ้ืนฐำนของผู้ที่มีควำมรู้ มีควำมสำมำรถในกำรเข้ำใจ และประยุกต์ ใช้ ควำมรู้ มีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ รับมือกับอุปสรรค์ในระหว่ำงกำรพัฒนำนวัตกรรมได้ ซ่ึงนอกจำกนี้ นวัตกรยังต้องกล้ำ ท ำสิ่งใหม่ ๆ 
กล้ำเสี่ยงอย่ำงมีปรีชำญำณ(ควำมรู้และเหตุผล)  กล้ำคิดต่ำงอย่ำงสร้ำงสรรค์ในกำรท ำให้ เกิดกำรสิงใหม่ ๆ ที่รี
ยกว่ำนวัตกรรมใหม่ ๆ  ซึ่งจริง ๆ แล้วนวัตกรก็ไม่ได้มีอะไรดีเด่นกว่ำคนอ่ืน แต่สิ่งที่เขำมีมำกกว่ำคนอ่ืนเพียง
อย่ำงเดียวคือ Creative ควำมคิดสร้ำงสรรค์  เมื่อควำมคิดไม่ถูกใช้งำนก็จะลีบ สมองจะฝ่อ  ถ้ำอยำกท ำให้มัน
แข็งแรงก็ต้องกลับมำใช้บ่อยๆ ด้วยกำรลองถำมค ำถำมที่ไม่เคยถำม ลองแชร์ควำมคิดที่ไม่เข้ำท่ำเข้ำทำงของ
ตัวเองโดยไม่กลัวว่ำคนอ่ืนจะคิดอย่ำงไร อย่ำคิดมำกและลงมือท ำ สักวันควำมคิดสร้ำงสรรค์ก็จะแข็งแรงเอง 
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ไม่ใช่พรสวรรค์ ใครใช้บ่อยก็จะใช้คล่อง สร้ำงควำมเป็นนวัตกร (Innovator) ได้ในที่สุด 
 ดังนั้นลองน ำแนวควำมคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเชื่อว่ำจะสร้ำงผู้เรียนให้
เป็นนวัตกรได้โดยไม่ยำกหำกลองฝึกทักษะกำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์บ่อย ๆ  
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ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน 
สร้างผู้เรียนอย่างไรให้เป็นนวัตกรผู้น าการสร้างนวัตกรรมในอนาคต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  ปีการศึกษา 2562  ( ครั้งท่ี 2 ) 
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 13.35-14.30 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ 

ล ำดับที ่ อำจำรย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
(อะไรคือนวัตกรรม) 

1 ดร.ทินกร พูลพุฒ คือผลผลิตที่เกิดขึ้นจำกกำรออกแบบของนวัตกร อำจเป็น
แนวคิด สิ่งประดิษฐ์ หรือสิ่งต่ำงๆ ที่เป็นทั้งรูปธรรมนำมธรรม 

2 อ.ฉัตรชัย  ทดสะอำด กำรสร้ำงสิ่งใหม่ๆ จำกควำมคิด ประดิษฐ์ หรือคิดค้นข้ึนมำ 
โดยน ำสิ่งนั้นมำประยุกต์ใช้ในศำสตร์ของตนเอง 

3. ดร.ทศพล ธีฆะพร กำรด ำเนินกำรจัดท ำหรือคิดค้นขึ้น หรือทดลองจนได้ผลดี และ
น ำมำขยำยผล และสำมำรถดัดแปลงให้เกิดผลดี ไม่ว่ำจะเป็น
สิ่งประดิษฐ์ แนวคิด ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ถือเป็นนวัตกรรมทั้งสิ้น 

4 ผศ.ปองปรีดำ ทองมำดี กำรกระท ำหรือสิ่งที่ท ำขึ้นใหม่ หรือแปลกตำจำกเดิม หรืออำจ
เป็นแนวคิด วิธีกำร หรืออุปกรณ์ 

5 อ.นำรำ ม่วงฉำย เป็นกำรคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ที่พร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลง ของยุค
ปัจจุบัน ให้มีกำรพัฒนำศักยภำพในปัจจุบันให้มำกขึ้น เป็นสิ่งที่
อ ำนวยควำมสะดวก และพร้อมกับรับมือกำรเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดข้ึนในอนำคต 

6 อ.ศรีประไพ ม่วงพุ่ม องค์ควำมรู้หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใครเป็นผู้คิดค้น 
หรือน ำสิ่งที่ผู้อื่นคิดข้ึน มำปรับปรุงให้ดีขึ้น 

7 อ.ดร.สมศักดิ์ สุภิรักษ์ กำรใช้ควำมรู้สร้ำงสรรค์ เพ่ือพัฒนำ หรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ 
น ำมำซึ่งผลลัพธ์ กำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีขึ้นกว่ำเดิม 

8 อ.ดร.อ ำนำจ จันทรข ำ ควำมคิด กำรปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยใช้มำ
ก่อน  หรือกำรพัฒนำดัดแปลงจำกของเดิมที่มีอยู่ แล้วให้
ทันสมัย และใช้ได้ผลดีขึ้น 

9 อ.นันทิกำ บุญอำจ สิ่งใหม่ สิ่งประดิษฐ์ คิดค้นข้ึนใหม่ ๆอำจเป็นควำมคิด หรือ
ผลิตภัณฑ์ 

10 อำจำรย์ ดร.รวงทอง ถำพันธุ์ นวัตกร หมำยถึง คนที่มีควำมรู้ ควำมคิดเชิงสร้ำงสรรค์ มี
ทักษะเชิงนวัตกรรมสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ 

สรุป อะไรคือนวัตกรรม 
นวัตกรรม (Innovation) มีรำกศพัท์มำจำก innovare ในภำษำลำติน แปลว่ำ ท ำสิ่งใหม่ขึ้นมำ ควำมหมำยของ

นวัตกรรมในเชิงเศรษฐศำสตร์คือ กำรน ำแนวควำมคดิใหม่หรือกำรใช้ประโยชน์จำกสิ่งที่มีอยู่แล้วมำใช้ในรูปแบบใหม่ เพื่อท ำให้
เกิด ดังนั้นพอสรุปได้ว่ำ นวัตกรรม” หมำยถึงควำมคิด กำรปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมใีช้มำก่อน หรือเป็นกำร
พัฒนำดัดแปลงมำจำกของเดิมที่มอียู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิง่ขึ้น เมื่อน ำ นวัตกรรมมำใช้จะช่วยให้กำรท ำงำนนั้น
ได้ผลดมีีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงกว่ำเดิม ท้ังยังช่วย ประหยดัเวลำและแรงงำนได้ด้วย นวัตกรรม แบ่งออกเป็น 3 ระยะ 
คือ ระยะที่ 1 มีกำรประดิษฐ์คดิคน้ (Innovation) หรือเป็นกำรปรุงแต่งของเก่ำให้เหมำะสมกับกำลสมัย ระยะที่ 2 พัฒนำกำร 
(Development) มีกำรทดลองในแหล่งทดลองจัดท ำอยู่ในลักษณะของโครงกำรทดลองปฏิบตัิก่อน (Pilot roject) 
ระยะที่ 3 กำรน ำเอำไปปฏิบัติในสถำนกำรณ์ทั่วไป ซึ่งจัดว่ำเป็นนวตักรรมขั้นสมบูรณ์ 
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ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน 
สร้างผู้เรียนอย่างไรให้เป็นนวัตกรผู้น าการสร้างนวัตกรรมในอนาคต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  ปีการศึกษา 2562  ( ครั้งท่ี 3 ) 
วันที่ 27 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 13.35-14.30 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ 

ล ำดับที่ อำจำรย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 (อะไรคือเป้ำหมำยของกำรสร้ำงผู้เรียนให้เป็นนวัตกรผู้น ำกำรสร้ำงนวัตกรรม) 

1 ดร.ทินกร พูลพุฒ กำรสร้ำงนวัตกรคือกำรสร้ำงให้ผู้เรียนเป็นนักออกแบบ ตั้งแต่
กระบวนกำรกำรคิด กำรสร้ำง และกำรน ำไปสู่กำรปฏิบตัิให้เกิดมรรค
เกิดผล 

2 อ.ฉัตรชัย  ทดสะอำด ให้ผู้เรียนมีควำมคดิในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนหรือสิ่งประดิษฐ์จำกองค์
ควำมรู้ที่มีในศำสตร์ของตนเอง และเป็นสิ่งที่มีปะโยชน์สำมำรถน ำมำใช้
ได ้

3. ดร.ทศพล ธีฆะพร กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรที่จะประดิษฐ์คิดค้น ทดลองสิ่งใหม่ ๆ หรอื
รู้จักคิดแปลงสิ่งที่มีประโยชน์อยู่แล้วน ำมำดดัแปลงหรือจัดท ำใหม่ 

4 ผศ.ปองปรีดำ ทองมำด ี กำรท ำหรือกำรคิดสิ่งที่ท ำขึ้นใหม่หรือแปลกจำกเดิม 
5 อ.นำรำ ม่วงฉำย เป้ำหมำยคือกำรเปลี่ยนจำกผู้สอนเดิมที่รับฟังและป้อนควำมรู้ปรับแบบ

ที่สอนมำพลิกโฉมใหม่ มำเป็นกำรสร้ำงผูเ้รียนใหเ้กิดกำรสนใจนอก
ห้องเรียน กำรศึกษำเพิ่มเตมิ มีกำรค้นคว้ำมีควำมพยำยำมเพื่อแสวงหำ
ควำมเปลีย่นแปลง 

6 อ.ศรีประไพ ม่วงพุ่ม กำรที่ผู้เรียนสำมำรถคิดและสร้ำงสิ่งใหม่ ๆ ไดด้้วยตนเอง 
7 อ.ดร.สมศักดิ์ สุภิรักษ์ กำรรู้จักแสวงหำควำมรู้ใหม่ในเชิงปฏิบัติมำกกว่ำกำรมีพื้นฐำนควำมรู้

ท ำให้เกิดควำมเป็นพลวัตทำงควำมรู้ได้ควำมรู้ใหม่ เพิ่มขึ้น แลกเปลีย่น
เรียนรูส้ิ่งใหม่ ๆ  

8 อ.ดร.อ ำนำจ จันทรข ำ ให้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งใหม่ เสมอ 
9 อ.นันทิกำ บุญอำจ ผู้เรยีนมีกำรเปลีย่นแปลงในเชิงบวก เนื่องจำกมีกำรเรียนรู้ แบบใหม ่จึง

ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงจนเองของผู้เรียน ไม่ว่ำจะเกิดควำมคิด
สร้ำงสรรค์ใหม่ เกิดกำรเรยีนรู้และกำรแก้ปัญหำ ซึ่งล้วนแล้วน ำไปสูก่ำร
ช่วยเพิ่มพัฒนำควำมรู้ ประสบกำรณ์ ควำมช ำนำญ ของผู้เรยีนมำก
ยิ่งข้ึน  

10 อำจำรย์ ดร.รวงทอง ถำพันธุ์ กำรเรยีนรู้ยุคใหม่ เน้นกำรเปิดโอกำสให้ผู้เรียนเป็นนักคิด นักปฏิบตัิ 
กำรวิจัย นวัตกรรมสร้ำงสรรคจ์ึงจะเกิด พัฒนำผูเ้รียนใหม้ีทักษะกำรรู้
คิดและ จิตส ำนึกท่ีดี(Cognition and Mindfulness) โดยใช้ 
Cognitive coaching, Power Questions ด้วยกำรรับฟัง เป็นผู้ฟังที่ดี 
รับฟังปัญหำ และเรื่องรำวท่ีเกดิขึน้ ยอมรับ ควำมสำมำรถ ให้ควำม
ไว้วำงใจพร้อมสนับสนุนเพื่อให้ผูเ้รยีนใช้ชีวิตที่ถูกต้อง กำร แลกเปลีย่น
เรียนรู้ และกำรเปิดโอกำสใหไ้ด้เรยีนรู้ โดยไม่ควรสกดักั้นควำมคดิและ 
จินตนำกำร คอยสังเกตพฤติกรรม เอำใจใส่ดูแลอยู่ใกล้ๆ 

สรุป   อะไรคือเปำ้หมำยของกำรสร้ำงผู้เรียนให้เป็นนวัตกรผู้น ำกำรสร้ำงนวัตกรรม 

กำรเรยีนรู้ยุคใหม่ เน้นกำรเปิดโอกำสให้ผู้เรียนเป็นนักคิด นักปฏิบตัิ กำรวิจัย นวัตกรรมสร้ำงสรรค์จงึจะเกิด พัฒนำ
ผู้เรยีนให้มีทักษะกำรรู้คิดและ จิตส ำนึกท่ีดี (Cognition and Mindfulness) โดยใช้ Cognitive coaching, Power 
Questions ด้วยกำรรับฟัง เป็นผูฟ้ังที่ดี รับฟังปัญหำ และเรื่องรำวที่เกิดขึ้น ยอมรับ ควำมสำมำรถ ให้ควำมไว้วำงใจพร้อม
สนับสนุนเพื่อใหผู้้เรยีนใช้ชีวิตที่ถูกต้อง กำร แลกเปลีย่นเรยีนรู้ และกำรเปดิโอกำสใหไ้ดเ้รียนรู้ โดยไม่ควรสกดักั้นควำมคดิและ 
จินตนำกำร คอยสังเกตพฤติกรรม เอำใจใส่ดูแลอยู่ใกล้ๆ 
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ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน 
สร้างผู้เรียนอย่างไรให้เป็นนวัตกรผู้น าการสร้างนวัตกรรมในอนาคต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  ปีการศึกษา 2562  ( ครั้งท่ี 4 ) 
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 13.35-14.30 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ 

ล ำดับที ่ อำจำรย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 (ทักษะส ำคัญของผูเ้รียนที่จะเป็นนวัตกรผู้น ำในกำรสร้ำงนวัตกรรม) 

1 ดร.ทินกร พูลพุฒ ทักษะที่ออกแบบเป็นกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติ กำรประเมินได้ 
และกำรเผยแพร่ 

2 อ.ฉัตรชัย  ทดสอำด ควำมคิดในกำรสร้ำงสรรค์ที่ออกแบกรอบรูปแบบเดิม ๆ  
3. ดร.ทศพล ธีฆะพร ควำมมุ่งม่ัน  ควำมตั้งใจ ควำมอดทนอดกลั้น ควำมประพฤติที่

สำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้ กำรมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งประดิษฐ์ 
คิดค้น สร้ำงควำมรู้ใหม่ ๆ  

4 ผศ.ปองปรีดำ ทองมำดี กระบวนกำรคิดเพ่ือกำรประดิษฐ์ 
5 อ.นำรำ ม่วงฉำย เป็นผู้ที่ใส่ใจกำรเปลี่ยนแปลง มีควำมขยันหมั่นเพียร มี

กำรศึกษำหำควำมรู้ เพิ่มเติม มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 
สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

6 อ.ศรีประไพ ม่วงพุ่ม กล้ำคิด  กล้ำท ำ  กล้ำแสดงออก  
7 อ.ดร.สมศักดิ์ สุภิรักษ์ มีควำมมุ่งมั่นและขยันหมั่นเพียร มีแรงผลักดัน มีเป้ำประสงค์ 

มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีวิสัยทัศน์และควำมคล่องแคล่ว มี
ควำมคิดยืดหยุ่น มีควำมคิดละเอียดลออ 

8 อ.ดร.อ ำนำจ จันทรข ำ คิดสร้ำงสรรค์ ขยันหมั่นเพียร มีจิตอำสำ มีคุณธรรมจริยธรรม 
ท ำงำนเป็นทีม 

9 อ.นันทิกำ บุญอำจ ทักษะกำรกล้ำเปลี่ยนแปลสิ่งที่ดีเคยเป็นให้ดีขึ้น 
10 อำจำรย์ ดร.รวงทอง ถำพันธุ์ ทักษะส ำคัญของนวัตกรคือ กำรคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ คือ 

ควำมสำมำรถในกำรคิดท่ีมีควำมแปลกใหม่ คิดนอกกรอบ   
และหลุดจำกกำรครอบง ำทำงควำมคิดเดิมๆ สำมำรถน ำ
ควำมรู้ในศำสตร์ของตน และควำมรู้อื่น มำดัดแปลง 
ผสมผสำน ให้เป็นควำมคิดที่มีมุมมองใหม่ที่สำมำรถตอบสนอง 
ต่อเหตุกำรณ์หรือปัญหำทำงกำรศึกษำได้ดีขึ้น มีควำม
สร้ำงสรรค์อย่ำงรอบด้ำน มีคุณค่ำ และเป็นประโยชน์ 

 
สรุป  ทักษะส ำคัญของผู้เรียนท่ีจะเป็นนวัตกรผู้น ำในกำรสร้ำงนวัตกรรม 

 ควำมคิดสร้ำงสรรค์  กำรลงมือท ำ กำรสังเกต   กำรทดลอง   ควำมกล้ำ  กำรตั้งค ำถำม กำรคิดเชิงวิเครำะห์และกำร
แก้ปัญหำ  กำรร่วมมือกับเครือข่ำยต่ำงๆ และกำรน ำด้วยกำรจูงใจ  กำรปรับตัวและควำมแคล่วคล่องวอ่งไว  กำรคิดริเริ่มและ
กำรเป็นผูป้ระกอบกำร  กำรเข้ำถึงข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล  กำรสือ่สำรทั้งทำงกำรพูดและกำรเขียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
กำรใฝ่รู้และมีจินตนำกำร  กำรสรำ้งเครือข่ำย 
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ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน 
สร้างผู้เรียนอย่างไรให้เป็นนวัตกรผู้น าการสร้างนวัตกรรมในอนาคต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  ปีการศึกษา 2562  ( ครั้งท่ี 5 ) 
วันที่ 22  พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 13.35-14.30 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ 

ล ำดับที ่ อำจำรย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 (ขั้นตอนอะไรบำ้งของคุณในกำรสร้ำงผู้เรียนให้เป็นนวัตกรผู้น ำในกำร

สร้ำงนวัตกรรม) 
1 ดร.ทินกร พูลพุฒ กำรให้องค์ควำมรู้ กำรออกแบบนวัตกรรม  กำรน ำนวัตกรรมสู่

กำรปฏิบัติ กำรรู้จักประเมิน กำรเผยแพร่นวัตกรรม 
2 อ.ฉัตรชัย  ทดสอำด กำรเริ่มทำงควำมคิด คิดในสิ่งที่ตนเองเรียนรู้ ให้น ำควำมรู้ที่มี

มำสร้ำงสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ 
3. ดร.ทศพล ธีฆะพร  ควำมเชื่อในสิ่งต่ำง ๆ สำมำรถน ำเนินกำรได้ ควำมคิดริเริ่ม

สร้ำงสรรค์ ควำมจดจ ำ กำรลอกเลียนแบบ ควำมอดทน อด
กลั้น ทดลองซ้ ำ ๆ จนเป็นนิสัย 

4 ผศ.ปองปรีดำ ทองมำดี กำรค้นคว้ำ กำรศึกษำประวัติหรือข้อมูลในอดีต 
5 อ.นำรำ ม่วงฉำย เปลี่ยนควำมคิดในรูปแบบเดิม ๆ –ค้นคว้ำในสิ่งที่ตนเองคิดว่ำ

เป็นข้อด้อย – เพ่ิมพูนทักษะควำมรู้ควำมเข้ำใจ คิดนอกกรอบ
เพ่ือสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง ท ำงำนวิจัยเพื่อหำผลสรุปใน
ประเด็นที่สงสัย 

6 อ.ศรีประไพ ม่วงพุ่ม ฝึกคิดและปฏิบัติ อ่ำนและวิเครำะห์ สังเครำะห์ เพ่ือน ำไปสู่
กำรสร้ำงและคิดค้นนวัตกรรม 

7 อ.ดร.สมศักดิ์ สุภิรักษ์ ฝึกอบรมให้ควำมรู้  ฝึกปฏิบัติและท ำกิจกรรม วัดและ
ประเมินผล น ำไปใช้ในกำรพัฒนำ แก้ไขปรับปรุง เผยแพร่ 

8 อ.ดร.อ ำนำจ จันทรข ำ ท ำงำนเป็นทีม  มีควำมรับผิดชอบ กล้ำแสดงออก 
9 อ.นันทิกำ บุญอำจ คิด  แก้ปัญหำ  ลงมือท ำ และพยำยำมอดทนท ำซ้ ำ เพรำะไม่มี

นวัตกรรมไหนที่ไม่ได้มำจำกกำรทดลองและควำมผิดพลำด 
10 อ. ดร.รวงทอง ถำพันธุ์  ขั้นตอนกำรสร้ำงผู้เรียนให้เป็นนวัตกร 

     -ขั้นแรกต้องสอนให้ผู้เรียนมีองค์ควำมรู้ คือรู้ลึกรู้จริงใน
ศำสตร์นั้น ๆ โดยใช้วิธีฝึกปฏบิัติ ให้ลองด้วยตนเอง ฝึกเทคนิค
กำรตั้งค ำถำมที่ท้ำทำย หรือใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
     -ขั้นที่สอง สร้ำงประสบกำรณ์ให้ผู้เรียนเกิดกำรคิด
สร้ำงสรรค์ไอเดีย  
      -ขั้นที่สำมฝึกกำรวำงแผนกำรท ำงำน 
      -ขั้นทีส่ี่ฝึกกำรผลิตผลงำนและกำรน ำผลงำนไปใช้ตำมเป็น
กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่นวัตกรรมที่สร้ำงแบบ  
Star model  (-Situation -Task -Action -Result)       

สรุป   ขั้นตอนอะไรบ้ำงของคุณในกำรสร้ำงผู้เรียนให้เป็นนวัตกรผูน้ ำในกำรสรำ้งนวัตกรรม ควรเป็น 4 ขั้นตอนดังน้ี ขั้นแรก
ต้องสอนให้ผู้เรียนมีองค์ควำมรู้ขั้นที่สอง สร้ำงประสบกำรณ์ใหผู้้เรยีนเกิดกำรคดิสร้ำงสรรคไ์อเดียขั้นทีส่ำมฝึกกำรวำงแผนกำร
ท ำงำนขั้นที่สี่ฝึกกำรผลติผลงำนและกำรน ำผลงำนไปใช้ 
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ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน 
สร้างผู้เรียนอย่างไรให้เป็นนวัตกรผู้น าการสร้างนวัตกรรมในอนาคต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  ปีการศึกษา 2562  ( ครั้งท่ี 6 ) 
วันที่ 6  ธันวาคม  2562 ระหว่างเวลา 13.35-14.30 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ 

ล ำดับที ่ อำจำรย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 (ทำงเลือกใหม่ ๆ ของคุณในกำรสร้ำงผู้เรียนให้เป็นนวัตกร) 

1 ดร.ทินกร พูลพุฒ คือกำรสร้ำงทักษะด้ำนองค์ควำมรู้  กำรออกแบบ อำศัยควำมรู้
ให้ไปสู่กำรปฏิบัติที่เหมำะสมกับบริบท กำรน ำไปทำงปฏิบัติ 
ตำมสภำพจริง ประเมินผลและเผยแพร่ แล้วย้อนไปสู่กำร
ออกแบบ 

2 อ.ฉัตรชัย  ทดสอำด ทำงควำมคิดในกำรสร้ำงสิ่งใหม่ที่ออกจำกกรอบเดิม 
3. ดร.ทศพล ธีฆะพร -สร้ำงแรงจูงใจให้เกิด 

-สร้ำงควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค ์
-ไม่ดุด่ำว่ำกล่ำวในกำรที่ผู้เรียนจะคิดสิ่งใหม่ ๆ 
-เปิดโอกำสให้ผู้เรียนใช้ควำมคิดอย่ำงเชื่อมั่น  

4 ผศ.ปองปรีดำ ทองมำดี -เทคโนโลยี หรือสื่อใหม่ ๆ แหล่งข้อมูลใหม่ ๆ 
5 อ.นำรำ ม่วงฉำย ยึดตำมหลักแนวคิด แต่ไม่ยึดทำงปฏิบัติดังเดิม เพรำะล้ำสมัย 

สร้ำง  สร้ำงกรอบแนวคิดให้ตนเองเพ่ือกำรพัฒนำ 
6 อ.ศรีประไพ ม่วงพุ่ม ให้ผู้เรียนเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ที่ออกนกกรอบ Safe Zone 

ของตนเอง 
7 อ.ดร.สมศักดิ์ สุภิรักษ์ -กำรค้นคว้ำและกำรสืบค้น ICT  

-กำรยึดปฏิบัติกำรท ำกิจกรรมซ้ ำ ๆ  
8 อ.ดร.อ ำนำจ จันทรข ำ -ผู้เรียนท ำกิจกรรมร่วมกัน –ฝึกให้กล้ำแสดงออก  

-ฝึกกำรใช้เหตุผล 
9 อ.นันทิกำ บุญอำจ -ให้ผู้เรียนฝึกกำรท ำงำนร่วมกับผื่น และคนต่ำงสำขำวิชำ ซึ่ง

จะท ำให้ได้เรียนรู้และน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรท ำงำนมำปรับใช้
กับสำยงำนของตนเอง 

10 อำจำรย์ ดร.รวงทอง ถำพันธุ์ ·ทำงเลือกใหม่ในกำรสร้ำงนวัตกรให้แก่ผู้เรียน ได้น ำ
กระบวนกำรของทฤษฏี 4 L's ของท่ำน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดำ
รมภ์ มำใช้ค่ะซึ่งมีรำยละเอียด คือ 
       L ที่1 คือ Learning Methodology  วิธีกำรเรียนรู้แบบ
ใหม่เน้นกำรวิเครำะห์แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นworkshopกำร
ท ำassignmentโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและMultimedia 
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ล ำดับที ่ อำจำรย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 (ทำงเลือกใหม่ ๆ ของคุณในกำรสร้ำงผู้เรียนให้เป็นนวัตกร) 

         L ที่ 2 คือ Learning Environment กำรสร้ำง
บรรยำกำศในกำรเรียนรู้ คือกำรสร้ำงให้ห้องเรียนมีบรรยำกำศ
ของกำรแสวงหำควำมรู้ร่วมกันโดยจะจัดห้องเรียนแบบ U-
Shape เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียน สนุก สนใจ และมีส่วนร่วม 
บรรยำกำศในกำรเรียนต้องท ำให้ผู้เรียนมีโอกำสได้สัมผัสกับ
ธรรมชำติ ผ่อนคลำยจำกควำมเครียด มีมุมกำแฟและ 
หนังสือดี ๆ มีมุมอินเตอร์เน็ตในกำรรับ – ส่ง e-mail และกำร 
Search หำข้อมูลต่ำง ๆ ที่น่ำสนใจโดยที่จะเน้นปรัชญำ
กำรศึกษำแบบCoaching, Facilitator, และMentoring 
บรรยำกำศของกำรหำควำมรู้ที่ดีนั้นจะท ำไปสู่Creativity                
ทั้งนี้บรรยำกำศกำรเรียนรู้จะต้องเน้นมำตรฐำนในระดับสำกล 
(International Benchmark) · 
      Lที่ 3 คือ Learning Opportunity กำรสร้ำงโอกำสใน
กำรเรียนรู้เพ่ือพบปะแลกเปลี่ยนควำมรู้ซึ่งกันและกันรวมทั้ง
โอกำสในกำรได้เรียนรู้และร่วมหำรือกับวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิ 
และมีชื่อเสียงในระดับประเทศ ซึ่งจะสำมำรถสร้ำงให้เกิด
โอกำสในกำรร่วมสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่กันและกัน · 
  Lที่ 4 คือ Learning Communities กำรสร้ำงชุมชนในกำร
เรียนรู้ให้เกิดข้ึนโดยใช้ห้องเรียนเป็นจุดเริ่มต้นและขยำยผล
ต่อไปในวงกว้ำงชุมชนโดยทั่วไปเป็นชุมชนแบบ Physical 
Community เมื่อสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ขึ้นจะเกิดชุมชน
แบบDigital สำมำรถติดต่อสื่อสำรกันได้ตลอดเวลำทำง
อินเทอร์เน็ต อีเมล์ กำรโทรศัพท์สื่อสำรกัน วิธีกำรเรียน เน้น
กำรเรียนเป็นทีม กำรท ำWorkshopกำรท ำกำรบ้ำน 
(Assignment) และกำรร่วมวิเครำะห์แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
จำกกรณีศึกษำที่เกิดข้ึนจริง 

 
สรุป ทำงเลือกใหม่ ๆ ในกำรสร้ำงผู้เรยีนให้เป็นนวัตกร 

ทำงเลือกใหม่ในกำรสร้ำงนวัตกรให้แก่ผู้เรียน ได้น ำกระบวนกำรของทฤษฏี 4 L's ของท่ำน ศ.ดร.จีระ 
หงส์ลดำรมภ์ มำใช้ค่ะซึ่งมีรำยละเอียด คือ 
          L ที1่ คือ Learning Methodology วิธีกำรเรียนรู้แบบใหม่เน้นกำรวิเครำะห์แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
workshop 

 L ที่ 2 คือ Learning Environment กำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ คือกำรสร้ำงให้ห้องเรียนมี
บรรยำกำศของกำรแสวงหำควำมรู้ร่วมกัน 

 Lที่ 3 คือ Learning Opportunity กำรสร้ำงโอกำสในกำรเรียนรู้เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนควำมรู้ซึ่งกัน
และกัน 

Lที่ 4 คือ Learning Communities กำรสร้ำงชุมชนในกำรเรียนรู้ให้เกิดขึ้นโดยใช้ห้องเรียน 
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ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน 
สร้างผู้เรียนอย่างไรให้เป็นนวัตกรผู้น าการสร้างนวัตกรรมในอนาคต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  ปีการศึกษา 2562  ( ครั้งท่ี 7 ) 
วันที่ 24 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 13.35-14.30 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ 

ล ำดับที ่ อำจำรย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 (อุปสรรคในกำรสร้ำงผู้เรยีนให้เปน็นวัตกร) 

1 ดร.ทินกร พูลพุฒ กำรเปิดใจกล้ำน ำองค์ควำมรู้ใหมม่ำเช่ือต่อควำมรูเ้ดมิ ออกแบบนอก
กรอบ สู่กำรปฏิบัติ ประเมินและสะท้อนผล 

2 อ.ฉัตรชัย  ทดสอำด ในทำงกฎหมำยบำงอย่ำงจะถูกตีกรอบทำงจำรีตประเพณี ทฤษฎี
แนวทำงกำรใช้ของกฎหมำย และกำรตีควำมกฎหมำย 
-แนวทำงให้ผู้สร้ำงคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ท่ีไม่กระทบกับหลักกฎหมำย แต่
เข้ำใจง่ำย 

3. ดร.ทศพล ธีฆะพร -ควำมอดทน อดกลั้นต่อกำรด ำเนนิงำน ต่อกำรด ำเนินกำร ซึ่งอำจจะไม่
เป็นไปตำมที่เขำตั้งไว้ ต้องมีกำรทดลองซ้ ำๆ และจะช่วยให้พ้นอุปสรรค 

4 ผศ.ปองปรีดำ ทองมำด ี -กำรเอำใจใส่ของผู้สร้ำงนวัตกรรม  
-กำรสร้ำงแรงจูงใจ 

5 อ.นำรำ ม่วงฉำย มีเวลำไม่เพยีงพอ อันเนื่องมำจำกภำรกิจดั้งเดิมหรืองำนประจ ำ วิธี
แก้ปัญหำแบ่งเวลำกำรท ำงำให้เหมำะสม (แต่กำรท ำงำนมักมีควำมคิด
ใหม่ ๆเกิดขึ้นได้เสมอจำกกำรฟังควำมคิดเห็นจำกผู้อื่น  

6 อ.ศรีประไพ ม่วงพุ่ม กำรฝึกผู้เรยีนให้เป็นผู้ทีส่ำมำรถวิเครำะห์ กล้ำแก้ไขสถำนกำรณ์ปัญหำ
ให้เป็น 

7 อ.ดร.สมศักดิ์ สุภิรักษ์ -ผู้เรียนมีควำมสำมำรถและควำมแตกต่ำง 
8 อ.ดร.อ ำนำจ จันทรข ำ เปิดใจรับฟังควำมคดิเห็นผู้อื่น 
9 อ.นันทิกำ บุญอำจ อุปสรรค-ผู้เรียนไม่ค่อยสนใจที่จะเรียนรู ้แนวทำงในกำรให้ผ่ำนพ้น

อุปสรรค- พยำยำมดึงควำมสนใจกระตุ้นกระตุ้นใหผู้้เรยีนให้ผูเ้รียน
สนใจกำรเรียนรูโ้ดยมีกำรวดัผลเปน็ระยะ ๆ  

10 อำจำรย์ ดร.รวงทอง ถำพันธุ์ -นักศึกษำยังขำดควำมคิดแปลกใหม่ส่วนใหญเ่ป็นนวัตกรรมดัดแปลงมำ
จำกของเดิม   -ขำดแหล่งเผยแพร ่ -ผู้เรียนยังไม่รูล้ึกในเรื่อของ
กระบวนกำรวิจยั  -ควรต้องสรำ้งเครือข่ำยในกำรเผยแพร่นวตักรรม  -
ควรจัดกำรเรยีนกำรสอนที่เน้นวิจยัเป็นฐำน  - เน้น 4 L’s –เน้นกำร
สอนเชิงสร้ำงสรรค์ สอนแบบวิจัยเป็นฐำน  -สอนแบบโครงกำร -สอน
แบบใช้ปัญหำเป็นฐำน 

สรุป : อุปสรรคในกำรสรำ้งผู้เรียนให้เป็นนวัตกร   
ผู้เรยีนขำดควำมคิดแปลกใหม่ ไมช่อบกำรทดลอง ไม่กล้ำคิดนอกกรอบ  กำรตั้งค ำถำมเชิงสรำ้งสรรค์ไม่เก่ง  ดังนั้น

ผู้สอนควรต้องใช้เทคนิควิธีกำรสอน และรูปแบบกำรสอนที่หลำกหลำย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคญั  นอกจำก รูปแบบ  วิธีสอน 
และเทคนิควิธสีอน แบบต่ำง ๆ แล้ว ผู้สอนต้องน ำเอำเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำไปใช้ในกระบวนกำรเรยีนกำรสอนนั้น  เมื่อ
สถำนกำรณ์ของกำรใช้เปลี่ยนแปลงไป เช่น ช้ันเรียนที่ผู้เรียนเปลี่ยนไป หรือเวลำที่ตำ่งกัน สิ่งเหล่ำนี้ มผีลต่อประสิทธิภำพของ
วิธีกำรที่ผู้สอนน ำไปใช้ในกำรเรยีนกำรสอนทั้งสิ้น ในกรณีที่ใช้วิธีกำรนั้นต่อไป ซึ่งนับว่ำเป็นกำรใช้เทคโนโลยี แต่ในกรณีที่
ประสิทธิภำพลดลง ก็มีควำมจ ำเปน็ท่ีจะต้องปรับปรุงวิธีกำรนั้น ๆ หรืออำจต้องหำวิธีกำรใหม่ ๆ มำใช้ สิ่งใหม่ที่น ำมำใช้หรือ
วิธีกำรที่ไดร้ับน ำเอำกำรปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพนี้เรยีกว่ำ นวัตกรรม (Innovation)  ในกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนต่ำง ๆ 
มักจะเผชิญปัญหำต่ำง ๆ มำกมำย มนุษย์จึงพยำยำมสร้ำงนวัตกรรมขึ้นมำเพื่อแก้ปัญหำ เพื่อเปลี่ยนจำกสภำพท่ีเคยเป็นอยู่ไปสู่
สภำพที่อยำกเป็น นวัตกรรมจึงเขำ้ไปเกี่ยวข้องกับวงกำรต่ำง ๆ เช่น นวัตกรรมทำงกำรแพทย์ นวัตกรรมทำงกำรเกษตร 
นวัตกรรมทำงอุตสำหกรรม นวัตกรรมทำงกำรบริหำร นวัตกรรมทำงกำรประมง นวัตกรรมทำงกำรสื่อสำร นวัตกรรมทำง
กำรศึกษำ ฯลฯ เป็นต้น 
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ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน 
สร้างผู้เรียนอย่างไรให้เป็นนวัตกรผู้น าการสร้างนวัตกรรมในอนาคต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  ปีการศึกษา 2562  ( ครั้งท่ี 8 ) 
วันที่ 27 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 13.35-14.30 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ 

ล ำดับที ่ อำจำรย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 (ผลส ำเร็จของกำรสร้ำงผู้เรียนให้เป็นนวัตกร) 

1 ดร.ทินกร พูลพุฒ สำมำรถออกแบบนวัตกรรมในทกุมิติตำมบริบท 
2 อ.ฉัตรชัย  ทดสอำด สำมำรถสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ได ้
3. ดร.ทศพล ธีฆะพร สำมำรถน ำควำมรู้ตำ่ง ๆ มำบูรณำกำรจนสำมำรถถ่ำยทอดหรือ

ประดิษฐ์คิดค้น จนเปน็ประโยชน์อย่ำงสรำ้งสรรค์ 
4 ผศ.ปองปรีดำ ทองมำด ี -ไม่มี 
5 อ.นำรำ ม่วงฉำย มีควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถน ำควำมรู้เชิงทฤษฎีมำสู่กำรปฏิบตัไิด้

และเกิดผลสัมฤทธิ ์
6 อ.ศรีประไพ ม่วงพุ่ม กำรให้ผู้เรียนคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ แล้วปฏิบัติให้ส ำเร็จ 
7 อ.ดร.สมศักดิ์ สุภิรักษ์ -ผู้เรียนสำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ได้อย่ำงถูกต้อง 

-ผู้เรียนสำมำรถคิดค้นและสร้ำงชิ้นงำนใหม่ ๆ ได้ 
-ผู้เรียนมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 

8 อ.ดร.อ ำนำจ จันทรข ำ กล้ำคิด  กล้ำท ำ  กลำ้ปฏิบตั ิ
9 อ.นันทิกำ บุญอำจ สำมำรถน ำนวตักรรมที่สร้ำงขึ้น ไปปรบัใช้ในกำรคิด วิเครำะห์ และ

แก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ที่ต้องพบเจอในชีวิตประจ ำวันได ้
10 อำจำรย์ ดร.รวงทอง ถำพันธุ ์ ผลส ำเร็จของกำรสร้ำงผู้เรียนให้เป็น นวัตกร กระบวนกำรฝึกหดั

ต้องเน้น ทฤษฎี 6 ก กล่ำวคือ ผู้เรียนจะต้อง 
    1. กล้ำคิด (คิดนอกกรอบ ข้ำมศำสตร์) 
    2. กล้ำพูด (กล้ำเสนอควำมคิดมำกข้ึนในสิ่งที่ตัวเองคิดว่ำ
ถูกต้อง)  3. กล้ำเปิดใจ (รับฟัง)  4. กล้ำเสี่ยง (กล้ำริเริ่ม กำรท ำผิด
เป็นสิ่งทีต่้องยอรับ  5. กล้ำเรียนรู้ (ที่ต้องมีคนกลำ้เพรำะมีคนกลัว
อยู่ว่ำล้มเหลว กลัวอำจำรย์วำ่ ฯลฯ) 
    6. กล้ำท ำ (ท ำอย่ำงจริงจัง พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง) 

สรุป  ผลส ำเร็จของกำรสร้ำงผู้เรียนให้เป็นนวัตกร 
           ผู้เรียนมีควำมสำมำรถ  มีทักษะกำรปฏิบัติ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้ำนควำมสำมำรถ หมำยถึง กำร
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในศำสตร์ของตนที่รู้รอบรู้ลึก  มีทักษะในกำรท ำงำนสร้ำงสรรค์สิ่งแปลกใหม่โดยกำรเชื่อมโยง
ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นระบบและมีกระบวนกำรขั้นตอนที่เป็นแบบแผน   มีคุณลักษณะของผู้เป็นนวัตกร ได้แก่ 
ควำมกระหำยในกำรคิดค้นสิ่งใหม่ๆ  ควำมช่ำงสังเกต กำรมีข้อสงสัย ตั้งค ำถำม และหำค ำตอบ  ควำมละเอียด
รอบคอบ กำรเปิดใจและยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน ควำมมุ่งมั่นและปฏิบัติงำนต่อเนื่อง  ควำมอดทนไม่ย่อ
ท้อ  กำรประพฤติตนเป็นต้นแบบที่ดี กำรมีจิตอำสำและรักษำประโยชน์ กำรคิดเชิงบวก กำรเชื่อมั่นในงำน ผู้ร่วมงำน 
และตนเอง  กำรให้เกียรติตนเองและผู้อ่ืน กำรตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรศึกษำ  กำรมีควำมภำคภูมิใจและ
ซำบซึ้งในคุณค่ำของตนเอง  โดยผ่ำนกระบวนกำรฝึกฝน ตำมทฤษฎี  6 ก  คือ  1) กล้ำคิด (คิดนอกกรอบ ข้ำม
ศำสตร์)   2)  กล้ำพูด (กล้ำเสนอควำมคิดมำกขึ้นในสิ่งที่ตัวเองคิดว่ำถูกต้อง)   3) กล้ำเปิดใจ (รับฟัง)  4) กล้ำเสี่ยง 
(กล้ำริเริ่ม กำรท ำผิดเป็นสิ่งที่ต้องยอรับ 5) กล้ำเรียนรู้ (ที่ต้องมีคนกล้ำเพรำะมีคนกลัวอยู่ว่ำล้มเหลว กลัวอำจำรย์ว่ำ 
ฯลฯ)  และ 6) กล้ำท ำ (ท ำอย่ำงจริงจัง พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง) 
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ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน 
สร้างผู้เรียนอย่างไรให้เป็นนวัตกรผู้น าการสร้างนวัตกรรมในอนาคต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  ปีการศึกษา 2562  ( ครั้งท่ี 9 ) 
วันที่ 13 มีนาคม  2563 ระหว่างเวลา 13.35-14.30 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ 

ล ำดับที่ อำจำรย์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(กำรวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่ำงไรจึงจะสะท้อนว่ำผู้เรียนเป็น

นวัตกร) 
1 ดร.ทินกร พูลพุฒ -วิธีกำรคือ ประเมินจำกขั้นตอนเพื่อเติมเต็มและตัดต่อให้เหมำะกับ

บริบท 
2 อ.ฉัตรชัย  ทดสอำด -ดูขำกทำงควำมคิดสิ่งที่ผู้เรียนคิดออกมำ 

-ตัวผลงำนหรือชิ้นงำนที่เป็นนวัตกรรม 
3. ดร.ทศพล ธีฆะพร -สังเกตควำมมุ่งมั่น อดทน  สำมำรถปฏิบัติงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงดี 

และมีส่วนร่วม สำมำรถเป็นผู้มีทักษธในกำรสื่อสำรให้ผู้อื่นเข้ำใจ
วิธีกำรของตนเองได้ดี 

4 ผศ.ปองปรีดำ ทองมำดี ผลส ำเร็จของนวัตกรรม 
5 อ.นำรำ ม่วงฉำย วัดผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่ำง ๆ โดยอำจท ำเป็นแบบ

ประเมิน หรือคุณค่ำของผลที่ส ำเร็จและสำมำรถน ำมำใช้ได้จริงและ
แจ้งผลในเชิงบวก 

6 อ.ศรีประไพ ม่วงพุ่ม วัดจำกผลงำนของผู้เรียนที่สำมำรถเห็นผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรม หรือ
สำมำรถแสดงให้เห็นได้ว่ำเป็นผลงำนที่ยังไม่เคยมีใครคิดค้นมำก่อน 

7 อ.ดร.สมศักดิ์ สุภิรักษ์ ดูจำกผลส ำเร็จของงำน มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ สำมำรถเผยแพร่
ควำมรู้ได้ 

8 อ.ดร.อ ำนำจ จันทรข ำ -ดูกิจกรรม  ดูพฤติกรรม  ดูผลงำน 
9 อ.นันทิกำ บุญอำจ วัดผลส ำเร็จที่เกิดจำกผู้เรียน ดูจำกแนวควำมคิดท่ีเปลี่ยนไป 

กำรีสิ่งสิ่งประดิษฐ์  หรือผลงำนอันเกิดขึ้นจำกผู้อ่ืน 
10 อำจำรย์ ดร.รวงทอง ถำพันธุ์ - กำรประเมินแบบอิงเกณฑ์ (criterion – referenced Evaluation) 

กำรประเมินนวัตกรรม สื่อและ เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ซึ่งในกรณีนี้
จะส่งผลให้ผู้ประเมินสำมำรถอธิบำยผลกำรประเมินนวัตกรรม สื่อและ 
เทคโนโลยีปฐมวัยได้อย่ำงชัดเจนตำมไปด้วย 
-กำรประเมินแบบอิงกลุ่ม (norm – referenced Evaluation) เป็น
กำรประเมินนวัตกรรม สื่อและ เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำเปรียบเทียบ
กับนวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีแต่ละชนิดและประเภทด้วย โดยเน้น
เปรียบเทียบภำยในกลุ่มนวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือเป็นกำรจัด
กลุ่มนวัตกรรม สื่อและ เทคโนโลยีได้ว่ำสื่อไหนเป็นสื่อประเภทดีมำก 
ดี ปำนกลำง หรือยังต้องปรับปรุง 
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สรุป กำรวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่ำงไรจึงจะสะท้อนว่ำผู้เรียนเป็นนวัตกร 
      ประเมินให้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้ำน คือ K  P  A  ประเมินควำมรู้อำจใช้แบบทดสอบ หำกประเมินผลงำน 
ชิ้นงำนเครื่องมือที่ใช้ควรเป็น เกณฑ์กำรประเมิน ที่เรียกว่ำ Scoring Rubrics ซึ่งเป็นกำรประเมินภำคปฏิบัติ
โดยมีวีประเมินผล 2 ลักษณะ คือ  

- กำรประเมินแบบอิงเกณฑ์ (criterion – referenced Evaluation) กำรประเมินนวัตกรรม สื่อและ 
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ซึ่งในกรณีนี้จะส่งผลให้ผู้ประเมินสำมำรถอธิบำยผลกำรประเมินนวัตกรรม สื่อและ 
เทคโนโลยีปฐมวัยได้อย่ำงชัดเจนตำมไปด้วย 

-กำรประเมินแบบอิงกลุ่ม (norm – referenced Evaluation) เป็นกำรประเมินนวัตกรรม สื่อและ 
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำเปรียบเทียบกับนวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีแต่ละชนิดและประเภทด้วย โดยเน้น
เปรียบเทียบภำยในกลุ่มนวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือเป็นกำรจัดกลุ่มนวัตกรรม สื่อและ เทคโนโลยีได้ว่ำสื่อ
ไหนเป็นสื่อประเภทดีมำก ดี ปำนกลำง หรือยังต้องปรับปรุง 
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ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน 
สร้างผู้เรียนอย่างไรให้เป็นนวัตกรผู้น าการสร้างนวัตกรรมในอนาคต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  ปีการศึกษา 2562   ( ครั้งท่ี 10 ) 
วันที่ 10 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 13.35-14.30 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ 

ล ำดับที่ อำจำรย์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 (เทคนิควิธีสอนหรือรูปแบบกำรสอนใดที่ช่วยสร้ำงให้ผู้เรียนเป็น

นวัตกร) 
1 ดร.ทินกร พูลพุฒ ศึกษำทฤษฎีให้ถ่องแท้ ออกแบบในภำคปฏิบัติ น ำสู่กำรปฏิบัติให้

ชัดเจน ประเมินผลและทบทวนเพื่อปรับปรุงและหรือเผยแพร่ สิ่งที่
ประสบผลส ำเร็จ 

2 อ.ฉัตรชัย  ทดสอำด กำรหัดให้คิด  สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ทำงศำสตร์สำมำรถน ำมำใช้ได้
จริง และเป็นประโยชน์ กำรให้คิดนอกกรอบ แต่คงไว้ซึ่งหลักทำง
กฏหมำย 

3. ดร.ทศพล ธีฆะพร กำรเรียนแบบจดจ ำและถ่ำยทอดสิ่งที่เรียนรู้ได้ ปฏิบัติงำนอย่ำงเข้ำใจ 
และสำมำรถคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ แนวคิดของตนเอง 
ถ่ำยทอดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพผู้รับสำมรถเข้ำใจได้ 

4 ผศ.ปองปรีดำ ทองมำดี -สร้ำงแรงจูงใจ  ซักถำม เพื่อผู้เรียนสร้ำงควำมคิดใหม่ 
ตั้งค ำถำม เพื่อให้ผู้เรียนค้นคว้ำสิ่งใหม่ ๆ  

5 อ.นำรำ ม่วงฉำย สร้ำงองค์ควำมรู้ควำมเข้ำใจร่วมกัน สร้ำงแนวคิดพ้ืนฐำนให้ผู้เรียน  
เกิดควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ บอกเล่ำเส้นทำงกำรเดินให้แก่ผู้เรียน 
เลือกเส้นทำงแต่ไม่ควรไปบังคับให้ผู้เรียนเดินเส้นตรงและสร้ำงกรอบ
มุมมองกว้ำงออกไป 

6 อ.ศรีประไพ ม่วงพุ่ม กำรฝึกให้ผู้เรียนวิเครำะห์  สังเครำะห์  และกำรแสดงควำมคิดเห็น 
7 อ.ดร.สมศักดิ์ สุภิรักษ์ -กำรเขียนจำกประสบกำรณ์ 

-กำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงกำร 
-มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 
-กำรมีส่วนร่วม  -กระบวนกำรสืบค้นสอบสวน 
-เทคนิคกลุ่มสัมพันธ์  - เทคนิคกำรกำรคิดอยู่ 

8 อ.ดร.อ ำนำจ จันทรข ำ -กำรมีส่วนร่วม  กำรกล้ำแสดงออก 
9 อ.นันทิกำ บุญอำจ -ฝึกให้ผู้เรียนมีควำมคิดแบบเชื่อมโยง -ฝึกให้ผู้เรียนกล้ำตั้งค ำถำม-ฝึก

ให้ผู้เรียนมีควำมช่ำงสังเกตสิ่งรอบตัว 
-ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักกำรทดลอง ลองผิดลองถูก จำกกำรทดลองซ้ ำๆ  

10 อำจำรย์ ดร.รวงทอง ถำพันธุ์ -เทคนิค วิธีสอน รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงผู้เรียนให้เป็น
นวัตกร ประกอบด้วย 
     - รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสร้ำงองค์ควำมรู้ 
(Constructivism) 
       - กำรเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
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ล ำดับที่ อำจำรย์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 (เทคนิควิธีสอนหรือรูปแบบกำรสอนใดที่ช่วยสร้ำงให้ผู้เรียนเป็น
นวัตกร) 

  - รูปแบบ STAD (Student Teams-Achievement Division) 
-รูปแบบ LT (Learning Together) แบบนี้มีกำรก ำหนดสถำนกำรณ์
และเงื่อนไข 
-รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลย 
-รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ (Experimental 
Instruction) 
-รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร (Integration) 
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบที่เน้นกระบวนกำรคิด (Thinking 
Skills) 
-กำรศึกษำเป็นรำยบุคคล (Individual Study) 
-กำรจัดกำรเรียนรู้แบบย้อนกลับ Backward Design 
กำรเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐำน Brain-based Learning 
- กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(Mastery Learning) - ลีลำกำรเรียนรู้
(Learning Styles) - พหุปัญญำ(Multiple Intelligences) - กำร
เรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative Learning) - กำรสร้ำงสถำนกำรณ์ 
(Practical Simulation) - กำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง
(Experiential Learning) - กำรเรียนรู้จำกกำรใช้ปัญหำเป็นฐำน
(Problem based learning) - ควำมเคลื่อนไหวทำงกำรศึกษำ 
(Movement Education) 

สรุป เทคนิควิธีสอนหรือรูปแบบกำรสอนใดที่ช่วยสร้ำงให้ผู้เรียนเป็นนวัตกร  
 เทคนิค   วิธีสอน และรูปแบบกำรสอนที่พัฒนำควำมเป็นนวัตกรให้แก่ผู้เรียน มีหลำกหลำยทั้งนี้ผู้สอน
ควรเลือกใช้ให้เหมำะกับบริบทเนื้อหำ และธรรมชำติของแต่ละรำยวิชำ ซึ่ง เทคนิค  วิธีสอน และรูปแบบกำร
สอนต่ำง ๆ ประกอบด้วย    รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสร้ำงองค์ควำมรู้ (Constructivism)                   
กำรเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)   เทคนิค STAD (Student Teams-Achievement 
Division)  เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี    รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ 
(Experimental Instruction)   รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร (Integration) 
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบที่เน้นกระบวนกำรคิด  (Thinking Skills)     
กำรศึกษำเป็นรำยบุคคล (Individual Study) กำรจัดกำรเรียนรู้แบบย้อนกลับ Backward Design 
กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(Mastery Learning)    ลีลำกำรเรียนรู้(Learning Styles)   
พหุปัญญำ(Multiple Intelligences)  กำรเรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative Learning)  กำรสร้ำง
สถำนกำรณ์ (Practical Simulation) กำรเรียนรู้จำกกำรใช้ปัญหำเป็นฐำน(Problem based learning)  
เทคนิค 4 L’s  
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แนวปฏิบัติที่ดี 
สร้างผู้เรียนอย่างไรให้เป็นนวัตกรผู้น าการสร้างนวัตกรรมในอนาคต 

.......................................................................................  

ในอนำคตโลกจะมีควำมเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นโลกในอนำคตเป็นพื้นที่ส ำหรับคนที่มีศักยภำพในกำร 
สร้ำงสรรค์นวัตกรรม (Creative and Innovation) ทุกสำขำอำชีพ มีควำมต้องกำรบุคคลที่มคีุณภำพ มี
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และสำมำรถ แปลงควำมคิดสร้ำงสรรค์นั้นไปเป็นนวัตกรรมทั้งสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมทำง
ควำมคิด หรือ ทำงกระบวนกำรต่ำง ๆ  ได้ด้วยเหตุนี้ กำรพัฒนำผู้เรียนจึงจ ำเป็นต้องเน้นให้ผู้เรียนมีควำมคิด
สร้ำงสรรค ์และสำมำรถน ำควำมคิดสร้ำงสรรค์ของตนเองไปพัฒนำให้เกิด นวัตกรรมได้จริง เรียกว่ำ “ทักษะ
กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม” 
 
ความหมายของนวัตกร 
 นวัตกร  มำจำกค ำภำษำอังกฤษว่ำ Innovator  คือ น่ำจะหมำยถึงคน คนแรก ในกำรคิดค้น กระท ำ
สิ่งต่ำง ๆ บนพ้ืนฐำนของผู้ที่มีควำมรู้ มีควำมสำมำรถในกำรเข้ำใจ และประยุกต์ ใช้ ควำมรู้ มีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ รับมือกับอุปสรรค์ในระหว่ำงกำรพัฒนำนวัตกรรมได้ ซึ่งนอกจำกนี้ นวัตกรยังต้องกล้ำ ท ำสิ่งใหม่ ๆ 
กล้ำเสี่ยงอย่ำงมีปรีชำญำณ(ควำมรู้และเหตุผล)  กล้ำคิดต่ำงอย่ำงสร้ำงสรรค์ในกำรท ำให้ เกิดกำรสิงใหม่ ๆ ที่รี
ยกว่ำนวัตกรรมใหม่ ๆ  ซึ่งจริง ๆ แล้วนวัตกรก็ไม่ได้มีอะไรดีเด่นกว่ำคนอ่ืน แต่สิ่งที่เขำมีมำกกว่ำคนอ่ืนเพียง
อย่ำงเดียวคือ Creative ควำมคิดสร้ำงสรรค์  เมื่อควำมคิดไม่ถูกใช้งำนก็จะลีบ สมองจะฝ่อ  ถ้ำอยำกท ำให้มัน
แข็งแรงก็ต้องกลับมำใช้บ่อยๆ ด้วยกำรลองถำมค ำถำมที่ไม่เคยถำม ลองแชร์ควำมคิดที่ไม่เข้ำท่ำเข้ำทำงของ
ตัวเองโดยไม่กลัวว่ำคนอ่ืนจะคิดอย่ำงไร อย่ำคิดมำกและลงมือท ำ สักวันควำมคิดสร้ำงสรรค์ก็จะแข็งแรงเอง 
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ไม่ใช่พรสวรรค์ ใครใช้บ่อยก็จะใช้คล่อง สร้ำงควำมเป็นนวัตกร (Innovator) ได้ในที่สุด 
 ดังนั้นลองน ำแนวควำมคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเชื่อว่ำจะสร้ำงผู้เรียนให้
เป็นนวัตกรได้โดยไม่ยำกหำกลองฝึกทักษะกำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์บ่อย ๆ  

ท่ำน ศำสตรำจำรย์ .ดร.จีระ หงส์ลดำรมภ์ ได้ให้แนวคิดส ำหรับกำรสร้ำงผู้เรียนให้เป็นนวัตกรโดยใช้
เทคนิค 4 L’s ซึ่งมี 4  ขั้นตอนดังนี้  

L ที1่ คือ Learning Methodology วิธีกำรเรียนรู้แบบใหม่เน้นกำรวิเครำะห์แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
workshopกำรท ำassignmentโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและMultimedia 

L ที่ 2 คือ Learning Environment กำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ คือกำรสร้ำงให้ห้องเรียนมี
บรรยำกำศของกำรแสวงหำควำมรู้ร่วมกันโดยจะจัดห้องเรียนแบบ U-Shape เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียน สนุก สนใจ 
และมีส่วนร่วม บรรยำกำศในกำรเรียนต้องท ำให้ผู้เรียนมีโอกำสได้สัมผัสกับธรรมชำติ ผ่อนคลำยจำก
ควำมเครียด มีมุมกำแฟและ 
หนังสือดี ๆ มีมุมอินเตอร์เน็ตในกำรรับ – ส่ง e-mail และกำร Search หำข้อมูลต่ำง ๆ ที่น่ำสนใจโดยที่จะเน้น
ปรัชญำกำรศึกษำแบบCoaching, Facilitator, และMentoring บรรยำกำศของกำรหำควำมรู้ที่ดีนั้นจะท ำไปสู่
Creativity ทั้งนี้บรรยำกำศกำรเรียนรู้จะต้องเน้นมำตรฐำนในระดับสำกล (International Benchmark) · 
       Lที่ 3 คือ Learning Opportunity กำรสร้ำงโอกำสในกำรเรียนรู้เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนควำมรู้ซึ่งกัน
และกันรวมทั้งโอกำสในกำรได้เรียนรู้และร่วมหำรือกับวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีชื่อเสียงในระดับประเทศ ซึ่ง
จะสำมำรถสร้ำงให้เกิดโอกำสในกำรร่วมสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่กันและกัน · 

  Lที่ 4 คือ Learning Communities กำรสร้ำงชุมชนในกำรเรียนรู้ให้เกิดขึ้นโดยใช้ห้องเรียนเป็น
จุดเริ่มต้นและขยำยผลต่อไปในวงกว้ำงชุมชนโดยทั่วไปเป็นชุมชนแบบ Physical Community เมื่อสร้ำงชุมชน
แห่งกำรเรียนรู้ขึ้นจะเกิดชุมชนแบบDigital สำมำรถติดต่อสื่อสำรกันได้ตลอดเวลำทำงอินเทอร์เน็ต อีเมล์ กำร
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โทรศัพท์สื่อสำรกัน วิธีกำรเรียน เน้นกำรเรียนเป็นทีม กำรท ำWorkshopกำรท ำกำรบ้ำน (Assignment) และ
กำรร่วมวิเครำะห์แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นจำกกรณีศึกษำที่เกิดข้ึนจริง โดยใช้หลัก Star  Model 

Situation – สถำนกำรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ Pain point หรือปัญหำของกลุ่มเป้ำหมำย 

           Task – ทำงเลือกท่ีจะสร้ำงหรือพัฒนำคือสิ่งใดบ้ำงเพ่ือแก้ปัญหำ Pain point ข้ำงต้น 

Action –สิ่งที่เรำลงมือท ำหรือสร้ำงขึ้นคืออะไร ควำมพิเศษของนวัตกรรมของเรำคืออะไร  
Result – ผลลัพธ์ของกำรใช้งำน หรือประโยชน์ของนวัตกรรมที่คำดว่ำกลุ่มเป้ำหมำยจะได้รับ 

ดังนั้นกำรจะเกิดInnovationได้ต้องอำศัยวัฒนธรรมของผู้สอนที่มีวิสัยทัศน์ด้วยคือต้องสนับสนุนกำร
เปลี่ยนแปลงต้องไม่ขัดขวำงกำรเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนให้กล้ำคิดกล้ำท ำ INNOVATION ต้องเกิดจำก
ข้ำงล่ำงคือผู้เรียนและมีคนข้ำงบนคอยสนับสนุนคือผู้สอน ท ำเป็นตัวอย่ำงและต้องอำศัยวัฒนธรรมของผู้ตำม
หรือผู้ปฏิบัติงำนตำมทฤษฎี 6 ก กล่ำวคือ   
     1. กล้ำคิด (คิดนอกกรอบ ข้ำมศำสตร์) 
     2. กล้ำพูด (กล้ำเสนอควำมคิดมำกขึ้นในสิ่งที่ตัวเองคิดว่ำถูกต้อง) 
     3. กล้ำเปิดใจ (รับฟัง) 
     4. กล้ำเสี่ยง (กล้ำริเริ่ม กำรท ำผิดเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับ "ถ้ำคุณไม่ได้สร้ำงควำมล้มเหลวแปดครั้งจำก
สิบครั้งที่ คุณได้ท ำกำรทดลองนั้นแสดงว่ำมันต้องมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นแล้ว” MaryMurphy หัวหน้ำทีม R&D 
ที่ Intel กล่ำวไว้) 
     5. กล้ำเรียนรู้ (ท่ีต้องมีคนกล้ำเพรำะมีคนกลัวอยู่ กลัวล้มเหลว กลัวนำยว่ำ ฯลฯ) 
    6. กล้ำท ำ (ท ำอย่ำงจริงจัง พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง) 

จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น คงหนีไม่พ้นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของผู้สอนที่จะคอยสนับสนุนให้
ผู้เรียนเกิดทักษะของควำมเป็นนวัตกร ซึ่งผู้สอนแต่ละคนสอนต่ำงสำขำวิชำ จึงจ ำเป็นที่อำจำรย์ผู้สอนต้องมี
ทักษะในกำรเลือกเทคนิค วิธีสอน และรูปแบบกำรสอนต่ำง ๆ ให้เหมำะสมกับบริบทเนื้อหำ และธรรมชำติของ
แต่ละวิชำ หรือไม่ครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้สร้ำงนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้ำนเทคนิค วิธีสอน และหรือรูปแบบกำรสอนที่
เห็นว่ำเหมำะกับกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้ำงสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้น ซึ่งเทคนิค  วิธีสอน และรูปแบบกำรสอนที่
นักวิชำกำรท้ังไทย และต่ำงประเทศได้คิดค้นไว้มีมำกมำยหลำกหลำยให้เลือกใช้ได้อย่ำงเหมำะสม อำทิ  

ตัวอย่าง เทคนิค  วิธีสอน และรูปแบบการสอน ที่ตอบสนองแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนวัตกร 
วิธีสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง (Cases)  
จุดมุ่งหมำยของวิธีสอนนี้คือ เพ่ือฝึกทักษะกำรคิดวิเครำะห์แยกแยะประเด็นปัญหำ รู้จักกำรตัดสินใจ

อย่ำงมีหลักกำรและเหตุผล เสริมทักษะในกำรท ำงำนร่วมกัน และฝึกฝนให้โอกำสผู้เรียนแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น ประสบกำรณ์ ควำมรู้สึก และเจตคติซึ่งกันและกัน  

เทคนิคการสอนแบบ STAD 
เทคนิคกำรเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD กำรเรียนแบบร่วมมือได้รับกำรพัฒนำขึ้นที่ Johns 

Hopkins University (Slavin.1995) เรียกชื่อเป็นภำษำอังกฤษว่ำ Student Teams Achievement 
Divisions (STAD)  กำรสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD  นี้ ผู้เรียนเรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติสิ่งต่ำง ๆ ด้วย
ตนเอง โดยแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน เน้นให้มีกำรแบ่งงำนกันท ำ ช่วยเหลือกัน ท ำงำนที่ไดรับ
มอบหมำยในกลุ่มหนึ่ง ๆ ประกอบด้วย ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถทำงกำรเรียนที่แตกต่ำงกัน ในขณะเรียน
สมำชิกในกลุ่มสำมำรถช่วยเหลือกันในกำรท ำงำนในเนื้อหำนั้น ๆ แต่เมื่อจบบทเรียนจะทดสอบเป็นรำยบุคล
แล้วน ำคะแนนมำเฉลี่ยเป็นของกลุ่ม กลุ่มใดมีคะแนนเฉลี่ยถึงเกณฑ์จะได้รับรำงวัล เมื่อเรียนครบ 5-6 สัปดำห์ 
ก็สำมำรถเปลี่ยนกลุ่มได้  
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รูปแบบการสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Method)  
กำรสอนแบบโครงกำรหรือกำรสอนแบบโครงงำน เป็นกำรสอนที่ให้โอกำสผู้เรียนได้วำงโครงกำรและ

ด ำเนินกำรให้ส ำเร็จตำมควำมมุ่งหมำยของโครงกำรนั้น ๆ อำจเป็นโครงกำรที่จัดท ำเป็นหมู่ หรือคนเดียวก็ได้ 
ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกำรท ำงำนนั้นด้วยตนเอง ลักษณะกำรสอนสอดคล้องกับสภำพจริงของสังคม 
เป็นกำรท ำงำนที่เริ่มต้นด้วยปัญหำโดยลงมือทดลองปฏิบัติจริง  

นอกจำกเทคนิค  วิธีสอน และรูปแบบที่ยกตัวอย่ำงมำข้ำงต้น ยังมีเทคนิค  วิธีสอน และรูปแบบอีก
หลำกหลำย เช่น 

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสร้ำงองค์ควำมรู้ (Constructivism)   
เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี     
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ (Experimental Instruction)   

            รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร (Integration) 
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบที่เน้นกระบวนกำรคิด  (Thinking Skills)     
กำรศึกษำเป็นรำยบุคคล (Individual Study)  
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบย้อนกลับ Backward Design 
กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(Mastery Learning)    

  ลีลำกำรเรียนรู้(Learning Styles)   
กำรเรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative Learning)  
กำรสร้ำงสถำนกำรณ์ (Practical Simulation)  
กำรเรียนรู้จำกกำรใช้ปัญหำเป็นฐำน(Problem based learning)  

 กำรเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐำน (Research based learning) 
 
สรุปแนวทางการพัฒนาผู้เรียนอย่างไรให้เป็นนวัตกรผู้น าการสร้างนวัตกรรมในอนาคต 
ผู้สอนสำมำรถพัฒนำทักษะกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม ของผู้เรียนผ่ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ ตำมแนวทำง

ต่อไปนี้ 
1. ออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ท้ำทำยควำมคิดตอบสนองธรรมชำติ ควำมต้องกำร และควำมสนใจ

ของผู้เรียนเมื่อผู้เรียนเกิดควำมรู้สึกท้ำทำย และเป็นสิ่งที่เขำอยำกเรียนรู้ จะทำให้ 
ใช้ควำมคิดของตนเองอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 

2. เปิดโอกำสให้ผู้เรียนใช้ควำมคิดของตนเองให้มำกที่สุดโดยผู้สอนไม่นำควำมคิดหรือประสบกำรณ์
ของตนเองไปตัดสินควำมคิดของผู้เรียน แต่จะต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนหำเหตุผลมำสนับสนุนควำมคิดของตนเอง 

3. ชี้แนะวิธีกำรแสวงหำควำมรู้จำกแหล่งกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยให้กับผู้เรียน และโค้ชให้ผู้เรียนให้นำ
ควำมรู้ต่ำงๆมำสังเครำะห์และนำไปใช้ในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence Technology) มำเป็น
เครื่องมือในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม ทำให้เกิดแนวคิด (Idea) ในกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ที่มีประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 

5. สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนนำเสนอนวัตกรรมของตนเองผ่ำนเทคโนโลยีดิทัลเพื่อให้ผู้เรียนมี 
ประสบกำรณ์ในกำรสื่อสำรนวัตกรรมสู่สังคม คุณลักษณะจิตอำสำ แบ่งปันนวัตกรรมกับบุคคลอื่น 

6. ประเมินทักษะกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมของผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยวิธีกำรประเมินอย่ำง
หลำกหลำย ในลักษณะของกำรประเมินที่เสริมพลังตำมสภำพจริง และให้ข้อมูลย้อนกลับอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
เพ่ือให้ผู้เรียนนำไปต่อยอดทักษะกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมของตนเอง 
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