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************************************** 

น าเสนอโดย: นางสุคนธ์ สินธพานนท์ 

PART A: ข้อมูลหน่วยพัฒนาครู  

 นิติบุคคล - บริษัทเขียวยั่งยืน จ ากัด 

PART B: ระดับช่วงช้ันในการพัฒนา 

 ระดับช่วงชั้น ประถมศึกษา  

PART C: ค าส าคัญสะท้อนกิจกรรมการพัฒนา  

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ   
1. การสอนในศตวรรษท่ี 21 1. Teaching in the 21st Century  
2. บูรณาการสาระ 2. Integrated substances 
3. การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 3.  Implementation of Media and 

Technology for Learning Management 
4. การออกแบบการเรียนรู้ 4.  Instructional Design 
5. การแก้ปัญหาผู้เรียน 5.  Student’s Problem Solving 
6. ประถมศึกษา 6.  Primary Education 

 

PART D: ข้อก าหนดลักษณะของหลักสูตร 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย: การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 

21ส าหรับครูชั้นประถมศึกษา 

ภาษาอังกฤษ: The Invention of Teaching and Learning Innovation to Develop 
Students’ Learning Skills in 21st Century for Primary Education Teachers 

2. ระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร  

ระดับพ้ืนฐาน (Basic Level) 

3. ข้อมูลผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ประธานหลักสูตร: ชื่อ ผอ.ณัฐวุฒิ รัตนอรุณ 
     หมายเลขบัตรประชาชน 3909800275556    อายุ 50 ปี 
     วิทยฐานะ/ ต าแหน่งทางวิชาการ ผอ.ช านาญการพิเศษ 
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     คุณวุฒิสูงสุด การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) เทคโนโลยีทางการศึกษา/การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
เทคโนโลยีทางการศึกษาสาขาวิชาที่ส าเร็จ เทคโนโลยีทางการศึกษา 

4. ระบุพื้นฐานความรู้/ประสบการณ์และเงื่อนไขของครูที่จะเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
2. ได้รับมอบหมายให้สอนหรือรับผิดชอบการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
3. ส่งความเรียงความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 อธิบายถึงสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการ

เรียนรู้ของตนเอง รวมทั้งระบุประเภทของนวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอนที่อยากจะเรียนรู้และ
พัฒนา 

5. ค าส าคัญท่ีเป็นค าแทนหลักสูตร ที่ท าให้ครูสามารถสืบค้นหาหลักสูตรได้โดยง่าย   

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ   
1. นวัตกรรมการเรียนการสอน  1. Teaching and Learning Innovation 
2. การสอนในศตวรรษที่ 21 2. Teaching in the 21st Century  
3. การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 3. Implementation of Teaching Media 

and Technology  
4. ครูประถมศึกษา 4. Primary Education Teachers 

 
6. หลักการและท่ีมาของหลักสูตร  

   แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2560 – 2579 โดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการได้วางกรอบ เป้าหมาย และทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศไทยในการพัฒนาศักยภาพ 
และขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ มีเป้าหมายด้านผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าหมายที่ 4 เกี่ยวกับ เรื่อง 
แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนที่มีคุณภาพ ซึ่งแนวทางส าคัญในการพัฒนาตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติแนวทางหนึ่งคือ การพัฒนาคลังข้อมูล สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของกลุ่มสถาบันลีปฟร็อก (Leapfrog Institute) (อ้างอิงจากไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ : 
2559) กล่าวว่า พลวัตการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนเน้นให้ผู้เรียนได้เติบโตเองตามศักยภาพ เน้นการคิดและ
สร้างสิ่งใหม่ๆ เรียกว่า “นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี” เข้ามามีส่วนส าคัญทางการศึกษา และได้กล่าวถึงบทบาท
ของครูในปัจจุบันที่สอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยว่า การศึกษา 4.0 ทุกคน ทุกหนแห่ง คือครู เพราะครู 
คือ แหล่งสร้างนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนโดยหุ้นส่วนทางซอฟท์แวร์และความร่วมมือของมนุษย์ โดยได้เน้น
การปรับเปลี่ยนบทบาทด้านการสอนของครูว่า การศึกษา 4.0 จะมีการฝึกให้ผู้เรียนขยายองค์ความรู้โดยการใช้
วงจรผลสะท้อนกลับจากการสร้างนวัตกรรมเชิงบวก ซึ่งสอดคล้องกับสุคนธ์ สินธพานนท์ (2553) ที่กล่าวว่า ครูใน
ยุคปฏิรูปการศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช่วงชั้นจะต้องปฏิรูปการสอนของตน และในด้านการจัดการเรียน
การสอนนั้นจะต้องพยายามคิดค้นนวัตกรรมต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้กับระบบการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ซึ่ง
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้มีหลายประเภทแตกต่างกันออกไป และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
ซึ่งครูทุกคนพึงมีความรู้และประสบการณ์ในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สามารถ
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ออกแบบ สร้าง เลือกใช้ และปรับปรุงนวัตกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี ดังนั้นครูผู้สอนทุกคนในยุค
การศึกษา 4.0  จึงเป็นบุคลากรที่ส าคัญของโรงเรียนในการสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ เพ่ือการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นสิ่งส าคัญที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีทักษะการเรียนรู้ทีส่ าคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 อนึ่ง ผลส ารวจความต้องการหลักสูตรพัฒนาครูจากแผนส ารวจแบบสุ่มของครูผู้สอนรายวิชาต่าง  ๆ ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 363 คน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 พบว่า ครูผู้สอนมีความ
ต้องการพัฒนาตนเอง ในเรื่อง การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้ระดับค่าเฉลี่ย 4.37 แสดงให้เห็น
ว่าครูมีความต้องการในการพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยเหตุนี้บริษัทเขียวยั่งยืน จ ากัด (Lasting Green Co. Ltd) ซึ่งเป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์ในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในด้านต่าง  ๆ มาเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านการจัดท านวัตกรรมเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
พัฒนาครูในเรื่องการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
เพ่ือให้ครูผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมประเภทต่าง ๆ และ
น าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
เอกสารอ้างอิง 
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ. (2559). การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่ง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
สุคนธ์ สินธพานนท์. (2553) นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของเยาวชน. กรุงเทพฯ: ห้าง 

หุ้นส่วนจ ากัด 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง. 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2560) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579.  

กรุงเทพฯ : บริษัทพริกหวานกราฟฟิค จ ากัด. 
 

7. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1. ด้านความรู้ 
1.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความส าคัญและประเภทของนวัตกรรมการเรียนการสอน 
1.2 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดท านวัตกรรมการเรียนการสอนที่เน้นฝึกทักษะ

การคิด 
1.3 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจวิธีการและขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนประเภท

สื่อ/สิ่งประดิษฐ์/บทเรียนออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
1.4 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจวิธีการและขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมประเภท รูปแบบ/วิธีสอน

เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
2. ด้านทักษะปฏิบัติ 
2.1 เพ่ือฝึกทักษะการวิเคราะห์ความส าคัญของนวัตกรรมการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติ

ออกแบบการจัดท านวัตกรรมที่ฝึกทักษะการคิดให้แก่ผู้เรียน 
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2.2 เพ่ือฝึกทักษะการออกแบบการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  

2.3 เพ่ือฝึกทักษะการใช้นวัตกรรมในขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. ด้านลักษณะความเป็นครู 
3.1 เสริมสร้างความมีวินัยและความรับผิดขอบในการพัฒนาตนของครูผู้สอน 
3.2 เสริมสร้างความตระหนักในความส าคัญของการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่

มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
3.3 พัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูในด้านความเสียสละ อุทิศตนเพื่อการพัฒนาผู้เรียนตาม

เป้าหมายของหลักสูตรและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 

8. ระบุเป้าหมายการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1. ด้าน ความรู้ (Knowledge) มีความรู้ความเข้าใจความส าคัญ ประเภท ขั้นตอน แนวทางการ

จัดท านวัตกรรมการเรียนการสอน 
2. ด้าน ทักษะปฏิบัติ (Skill) ออกแบบการจัดท านวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ

การเรียนรู้ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
3. ด้าน ความเป็นครู (Attibute) มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตวิญญาณความเป็นครูในด้าน

ความเสียสละ อุทิศตนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรม 

9. ระบุตัวชี้วัดความส าเร็จของการเรียนรู้ของครู  
1. ร้อยละของระยะเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร  

ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ ์
2. ระดับคุณภาพของชิ้นงานรวบยอดที่เกิดข้ึนในระหว่าง/หลังการอบรม  

ระดับคุณภาพ 3 ผ่านเกณฑ์  
3. ร้อยละของคะแนนสอบวัดความรู้หลังเสร็จสิ้นการอบรม  

ร้อยละ 75 ผ่านเกณฑ์ 
4. ระดับพฤติกรรมที่แสดงออกด้านความเป็นครูในระหว่างการอบรมโดยแสดงให้เห็นถึงความ

ตั้งใจในการรับความรู้ ความมีวินัย ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ความเสียสละ 
และการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม  
ระดับคุณภาพ 3 ผ่านเกณฑ์ 
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10. กรอบแนวคิดของหลักสูตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ระบุกรอบแนวคิดของหลักสูตร  
1. ด้านความรู้ (Knowledge) 
2. ด้านทักษะปฏิบัติ(Skill) 
3. ด้านคุณลักษณะความเป็นครู (Attribute) 

12. หัวข้อสาระการอบรม  
1. ด้านความรู้ ได้แก่ 
1.1 ความส าคัญและประเภทของนวัตกรรมการเรียนการสอน 
1.2 แนวทางการจัดท านวัตกรรมการเรียนการสอนที่เน้นฝึกทักษะการคิด 

ครูผู้สอน 

- จบป.ตร ี

- ได้รับ
มอบหมายให้
สอนช้ันป.1- 6 

- ส่งความเรียง
ปัญหาและ
ความต้องการ
ในการพัฒนา
นวัตกรรมการ
เรียนการสอน 

เข้าสู่กระบวนการ
อบรม 

- ทดสอบก่อนอบรม 

- ฟังการบรรยาย 

- เข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่ม 

- อภิปรายแสดง
ความคิดเห็น 

- ฝึกปฏิบัต ิ

- ทดสอบหลังการ
อบรม 

 
 

สาระการอบรม
ความรู้ 

- ความส าคญัและ
ประเภทของ
นวัตกรรมการ
เรียนการสอนที่
เน้นฝึกทักษะการ
คิดและเน้น
ทักษะการเรยีนรู้
ผู้เรยีนใน
ศตวรรษที่ 21 

ทักษะปฏิบัติ 

- ออกแบบและ
จัดท านวัตกรรม 

ความเป็นครู 

- มีวินัย ความ
รับผิดชอบ ความ
เสียสละ การ
อุทิศตนเพื่อศิษย ์

การประเมินผล 

- ทดสอบหลังอบรม 

- พฤติกรรมระหว่างการ
อบรม 

- ระยะเวลาในการเขา้รับ
การอบรม 

- ช้ินงาน/ภาระงาน 

การติดตามหลังการ
อบรม 

- การสื่อสารผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กับผู้บริหารและตัวครู
ในการปฏิบัตติาม ID 
PLAN และน าไปใช้ใน 
PLC 
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1.3 วิธีการและขั้นตอน การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนประเภทสื่อ/สิ่งประดิษฐ์/บทเรียน
ออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

1.4 วิธีการและขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมประเภทรูปแบบ/วิธีสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

1.5 การออกแบบการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน  
2. ด้านทักษะปฏิบัติ ได้แก่ 
2.1 การวิเคราะห์ความส าคัญของนวัตกรรมการเรียนการสอน 
2.2 การออกแบบการจัดท านวัตกรรมการเรียนการสอนที่เน้นฝึกทักษะการคิดและทักษะส าคัญ

ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  
3. ด้านลักษณะความเป็นครู ได้แก่ 
3.1 การเสริมสร้างความมีวินัยและความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง 
3.2 การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู ด้านความเสียสละ และการอุทิศตนเพื่อพัฒนาผู้เรียน

ตามเป้าหมายของหลักสูตรและแผนการศึกษาแห่งชาติ 

 
13. รายละเอียดการอบรมในแต่ละหัวข้อย่อย  

1. ชื่อ/สาระการอบรมหัวข้อที่ 1  
“ความส าคัญและประเภทของนวัตกรรมการเรียนการสอน” 
1. ความคิดรวบยอดของสาระการอบรม 

นวัตกรรมการเรียนการสอนเป็นสิ่งใหม่ๆ ที่สร้างขึ้นมาช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน หรือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียน
จะเกิดทักษะด้านต่าง ๆ ได้เร็วยิ่งขึ้น และยังมีส่วนส าคัญในการเสริมสร้างคุณลักษณะ
ของผู้เรียน การแบ่งประเภทของนวัตกรรมสามารถแบ่งได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค์ของการแบ่ง ซึ่งผู้จัดท านวัตกรรมการเรียนการสอนจะต้องท าความ
เข้าใจอย่างกระจ่างชัด 

2. วิธีการอบรม 
ใช้กระบวนการสร้างความตระหนัก การบรรยายประกอบตัวอย่างนวัตกรรม การตั้ง
ค าถาม การอภิปราย  

3. แผนการจัดกิจกรรมการอบรมหัวข้อที่ 1  
3.1 น าเข้าสู่กิจกรรมโดยสอบถามประสบการณ์ของผู้เข้ารับการอบรมว่าเคยจัดท า

นวัตกรรมการเรียนการสอนประเภทใดบ้าง และร่วมกันสรุปประเภทของนวัตกรรม 
3.2 ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันอภิปรายถึงสาเหตุหรือเหตุผลที่จัดท านวัตกรรม 
3.3 น าเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความส าคัญและประเภทของนวัตกรรม โดยใช้สื่อ 

Power Point และตัวอย่างนวัตกรรมประเภทต่าง ๆ 
3.4 ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้ 

1) นวัตกรรมการเรียนการสอนมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างไร 
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2) นวัตกรรมประเภทใด/ชนิดใดที่สามารถจัดท าได้ง่ายและมีประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.5 ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันสรุปความจ าเป็นในการจัดท านวัตกรรมการเรียนการ
สอนและประเภทของนวัตกรรมการเรียนการสอน 

 
2. ชื่อ/สาระการอบรมหัวข้อที่ 2  

“แนวทางการจัดท านวัตกรรมการเรียนการสอนที่เน้นฝึกทักษะการคิด” 
1. ความคิดรวบยอดของสาระการอบรม  

การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแก้ปัญหา คิด
สร้างสรรค์ นั้น ผู้สอนจะต้องออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีรูปแบบหรือเค้า
โครงที่น าไปสู่การฝึกทักษะการคิดให้แก่ผู้เรียน ซึ่งจะต้องมีการวางแผนการจัดท าตั้งแต่
ต้นอย่างเป็นระบบก่อนด าเนินการจัดท านวัตกรรม 

2. วิธีการอบรม   
การตั้งค าถาม การบรรยายประกอบภาพ/คลิปวีดีโอ การสาธิต 

3. แผนการจัดกิจกรรมการอบรมหัวข้อที่ 2  
3.1 น าเข้าสู่กิจกรรมด้วยการให้ผู้เข้ารับการอบรม ชมภาพและคลิปวีดีโอ แล้วตั้ง

ค าถามจากภาพเป็นประโยคค าถามที่เน้นการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิด
แก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ 

3.2 น าเสนอแนวทางการจัดท านวัตกรรมการเรียนการสอนที่เน้นฝึกทักษะการคิด
ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีตัวอย่างนวัตกรรมในรูปแบบกิจกรรม/แบบฝึก/ค าถาม ที่เน้นการคิด 
ตัวอย่างเช่น 

- ชุดการเรียนการสอน 
- บทเรียนออนไลน์ 
- บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
3.3 ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น แนวทางการออกแบบ

นวัตกรรมการเรียนรู้ที่ฝึกทักษะการคิดแก่ผู้เรียน และร่วมกันสรุป 
 

3. ชื่อ/สาระการอบรมหัวข้อที่ 3    
“วิธีการและขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนประเภทสื่อ/สิ่งประดิษฐ์/บทเรียน
ออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21”  
1. ความคิดรวบยอดของสาระการอบรม  

การที่ครูผู้สอนจะสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนประเภทสื่อ/สิ่งประดิษฐ์/บทเรียน
ออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะส าคัญจ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 นั้น จะต้อง
วิเคราะห์หลักการส าคัญหรือเป้าหมายของหลักสูตร และแผนการศึกษาแห่งชาติที่เน้น
ทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะของผู้เรียนเป็นล าดับแรก 
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แล้วจึงศึกษาหลักการ/ทฤษฎี วิธีการ และขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน 
จิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้เรียน แล้วจึงด าเนินการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนอย่าง
เป็นระบบ โดยค านึงถึงการน าไปใช้ในขั้นตอนต่าง ๆของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2. วิธีการอบรม  
บรรยายประกอบสื่อ สาธิตการใช้สื่อนวัตกรรมประเภทต่าง ๆ การอภิปราย การตอบ
ค าถาม ฝึกปฏิบัติ 

3. แผนการจัดกิจกรรมการอบรมหัวข้อที่ 3  
3.1 น าเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอนประเภทต่าง ๆ และให้ผู้เข้ารับการอบรมร่วม

อภิปรายแสดงความคิดเห็นจุดเด่นของนวัตกรรมแต่ละประเภท 
3.2 สาธิตเทคนิคการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนแต่ละประเภทให้เป็นไปตาม

เป้าหมายของหลักสูตรและแผนการศึกษาแห่งชาติที่เน้นทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ตัวอย่างนวัตกรรมฯ เช่น 

- ชุดการเรียนการสอน 
- บทเรียนออนไลน์ 
- บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
- ชุดฝึกทักษะการคิด 
- หนังสืออ่านเพิ่มเติม 
- เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
- หนังสือการ์ตูน 
- หนังสือนิทาน 
- เกม 

3.3 ผู้เข้ารับการอบรมแบ่งกลุ่มร่วมกันอภิปราย เรื่อง การวางแผนและการจัดท า
นวัตกรรมการเรียนการสอนตามเป้าหมายของหลักสูตรและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
และเขียนแผนผังประกอบ 

3.4 แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน  
 

4. ชื่อ/สาระการอบรมหัวข้อที่ 4   
“วิธีการและขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมประเภทรูปแบบ/วิธีสอน เพ่ือพัฒนาทักษะการ

เรียนรู้ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” 
1. ความคิดรวบยอดของสาระการอบรม  

 การที่ครูผู้สอนจะสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ประเภทรูปแบบ/วิธีสอน/เทคนิค
การสอน เพ่ือพัฒนาทักษะส าคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 นั้น จะต้องวิเคราะห์
หลักการส าคัญหรือเป้าหมายของหลักสูตร และแผนการศึกษาแห่งชาติที่เน้นทักษะการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะของผู้เรียนเป็นล าดับแรก แล้วจึง
ศึกษาหลักการ/ทฤษฎี วิธีการและขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน และ
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จิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้เรียน แล้วจึงด าเนินการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนอย่าง
เป็นระบบ โดยค านึงถึงการน าไปใช้ในขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบ 

2. วิธีการอบรม   
บรรยายประกอบสื่อ สาธิตการใช้สื่อ นวัตกรรมประเภทต่าง ๆ การอภิปราย การตอบ
ค าถาม ฝึกปฏิบัติ 

3. แผนการจัดกิจกรรมการอบรมหัวข้อที่ 4  
3.1 ผู้ เข้ารับการอบรมผลัดกันเล่าความส าเร็จ/ความประทับใจของตนที่เคยใช้

นวัตกรรมประเภทรูปแบบ/วิธีสอน/เทคนิคการสอน ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

3.2 น าเสนอการสาธิตประกอบการบรรยาย เรื่อง นวัตกรรมการเรียนการสอนประเภท
รูปแบบ/วิธีสอน/เทคนิคการสอน ที่เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรและแผนการ
ศึกษาแห่งชาติที่เน้นทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

3.3 ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันอภิปรายจุดเด่นของนวัตกรรมประเภทดังกล่าว และ
แนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 

3.4 ผู้เข้ารับการอบรมแบ่งกลุ่มร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม เรื่อง การวางแผนการจัดท า
นวัตกรรมการเรียนการสอนตามเป้าหมายของหลักสูตรและแผนการศึกษาแห่งชาติ 

3.5 ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลงาน  
 

5. ชื่อ/สาระการอบรมหัวข้อที่ 5   
“ฝึกปฏิบัติการออกแบบการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน” 
1. ความคิดรวบยอดของสาระการอบรม  

ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดของจอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) การเรียนรู้เกิดจากการ
กระท า (Learning by doing) เป็นแนวคิดที่สามารถน าไปใช้ได้กับทุกกลุ่มบุคคล 
ครูผู้สอนจะน าความรู้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ผู้ เรียนในศตวรรษที่ 21 และน าไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพนั้น ผู้สร้าง
นวัตกรรมจะต้องฝึกปฏิบัติด้วยตนเองหลังจากได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎี
วิธีการและขั้นตอนจัดท านวัตกรรมการเรียนการสอนแต่ละประเภทอย่างชัดเจนแล้ว 

2. วิธีการอบรม   
บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัติ 

3. แผนการจัดกิจกรรมการอบรมหัวข้อที่ 5 

3.1 น าเข้าสู่กิจกรรมด้วยการสอบถามผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับความต้องการสร้าง
นวัตกรรมการเรียนการสอนในแต่ละประเภท   
3.2 ผู้เข้ารับการอบรมแบ่งกลุ่มตามความต้องการสร้างนวัตกรรมแต่ละประเภท 
3.3 สมาชิกในแต่ละกลุ่มแบ่งกลุ่มย่อยตามความถนัดหรือตามประสบการณ์การสอน

แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือวิชาที่สอน 
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3.4 สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบการสร้างนวัตกรรม และเขียนเค้าโครงของ
นวัตกรรมที่เน้นฝึกทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตร และ
แผนการศึกษาแห่งชาติที่เน้นทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

3.5 ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลงาน 
3.6 ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันสรุปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมการ

เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และข้อคิด
ส าคัญในการน าไปประยุกต์ใช้ 
   

14. กิจกรรมการติดตาม หรือการท างานร่วมกับครูหลังการพัฒนา   

1. ครูผู้เข้ารับการอบรมจัดท า ID Planการวางแผนไปสู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน การน าความรู้ไป
แลกเปลี่ยนกับเพ่ือนครูในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยให้น าเสนอแผนการปฏิบัติดังกล่าว
เพ่ือขออนุมัติความเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษา แล้วน าส่งส าเนาหลักฐานที่ได้รับการอนุมัติ
เพ่ือขอรับวุฒิบัตรผ่านการอบรมจากหน่วยจัด ภายในระยะเวลา 3 เดือน 

2. ติดตามการด าเนินงานของครูด้วยการติดต่อสื่อสารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้ บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้เข้ารับการอบรม อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

3. สุ่มเยี่ยมห้องเรียนจริง ร้อยละ 3 จากจ านวนผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่น 
 

15. วิทยากร:  
1. ผอ.ณัฐวุฒิ รัตนอรุณ 
2. อาจารย์สุคนธ์  สินธพานนท์ 
3. ดร.กาญจนา  ชุมศรี 
4. นายสุรัตน์  กุลศรี 
5. ศน.เพชรัษฎ์ แก้วสุวรรณ 
6. ผศ.ดร.ปฤณัต นัจนฤตย์ 
7. ดร.วัธนีย์วรรณ  อุราสุข 
8. ศน.รุ่งรัตน์ มองทะเล 
9. อาจารย์เพ็ชรรัตน์ ศรีวิลัย 
10. อาจารย์ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 
11. อาจารย์วิชุดา  จินดา 
12. อาจารย์จริญญา ม่วงจีน 
13. อาจารย์บพิตร  อิสระ 
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16. จ านวนครูที่อบรมต่อรุ่น: หลักสูตรระดับพ้ืนฐาน จ านวนผู้เข้ารับการอบรมไม่เกิน 150 คน/ กลุ่ม 
17. วิธีการวัดและประเมินผลการอบรมของหลักสูตร:  

1. ประเมินจากการเข้ารับการอบรมและร่วมกิจกรรมการอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของระยะเวลาในการฝึกอบรมทั้งหมด 

2. ประเมินระหว่างการอบรม โดยการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการอบรม
รับความรู้ มีวินัย มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและให้ความร่วมมือในการลงมือ
ปฏิบัติในทุกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 3 ผ่านเกณฑ์  

3. ประเมินจากชิ้นงานรวบยอดท่ีเป็นงานเดี่ยว หรืองานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 3 ผ่านเกณฑ ์
4. ประเมินด้วยการทดสอบวัดความรู้หลังการอบรม โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 

18. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. Power Point เรื่อง ประเภทของนวัตกรรมการเรียนการสอน 
2. ตัวอย่างนวัตกรรมการเรียนการสอน 

1) ชุดการเรียนการสอน 
2) ชุดฝึก/ชุดฝึกทักษะการคิด 
3) หนังสืออ่านเพ่ิมเติม 
4) หนังสือการ์ตูน 
5) หนังสือนิทาน 
6) บทเรียนออนไลน์ 
7) บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
8) เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
9) เกม 

3. เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

4. ภาพชุดฝึกทักษะการคิด 
5. คลิปวีดิโอ ชุดฝึกทักษะการคิดจากสิ่งแวดล้อม 
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19. ตารางกิจกรรมการอบรมในแต่ละวัน 

ตารางการอบรมหลักสูตร การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครูประถมศึกษา 

เวลา 
วัน 

08.00 – 
08.30 น. 

08.30 – 
09.00 น. 

09.00 – 
10.30 น. 

10.30 – 
12.00 น. 

12.00 – 
13.00 น. 

13.00 – 
14.30 น. 

14.30 – 
16.00 น. 

16.00 – 
16.30 น. 

วันแรก ลงทะเบียน/ 
รับเอกสาร 

ปฐมนิเทศ/ 
ทดสอบความรู้
ก่อนการอบรม 

ความส าคัญ
และประเภท
ของนวัตกรรม
การเรียนการ

สอน  

แนวทางการ
จัดท า

นวัตกรรมการ
เรียนการสอนที่
เน้นฝึกทักษะ

การคิด 

 
พักรับประทาน
อาหารกลางวัน 

วิธีการและขั้นตอนการสร้าง
นวัตกรรมการเรียนการสอน

ประเภทสื่อ/สิ่งประดิษฐ/์บทเรียน
ออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรูผู้้เรียนในศตวรรษที่ 21 

และฝึกปฏบิัต ิ

น าเสนอผลงาน
ถามตอบและ
สรุปความรู ้

วันที่สอง ลงทะเบียน กิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์/

แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์
การเรียนรู ้

วิธีการและขั้นตอนการสร้าง
นวัตกรรมประเภทรูปแบบ/วิธีสอน
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูผู้้เรียน

ในศตวรรษที่ 21 

ฝึกปฏิบัติการออกแบบการสรา้ง
นวัตกรรมและแลกเปลี่ยนความรู้ 

ทดสอบความรู้
หลังการอบรม  
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