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ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม 

• ทกัษะดา้นการเรยีนรู้และนวตักรรม (Learning and 
Innovation Skills) คอื ทกัษะพืน้ฐานทีม่นุษย ์ ใน
ศตวรรษที ่ ๒๑ ทุกคนต้องเรยีน เพราะโลกจะยิง่
เปลีย่นแปลงเร็วขึน้เรือ่ย ๆ และมคีวามซบัซ้อน
ซ่อนเงือ่นมากขึน้ คนทีอ่อ่นแอในทกัษะดา้นการ
เรยีนรู้ และนวตักรรมจะเป็นคนทีต่ามโลกไมท่นั 
เป็นคนออ่นแอ ชวีติก็จะยากลาํบาก 



ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม 

• วธิอีอกแบบการเรยีนรู้ ให้ศิษยม์ทีกัษะ ใช้
หลกัการวา่ ต้องมกีารเรยีนรู้แบบทีเ่ด็กรว่มกนั
สร้างความรู้เองคอื เรยีนรูโ้ดยการสร้างความรู้ 
และเรยีนรู้เป็นทมี 



ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม 

• การเรยีนรู้ทกัษะในการเรยีนรู้ (learning how to learn 
หรอื learning skills) และเรยีนรู้ทกัษะในการสร้างการ
เปลีย่นแปลงไปในทางดขีึน้ (นวตักรรม) ประกอบดว้ย
ทกัษะยอ่ย ๆ ดงัตอ่ไปนี้

  ๑. การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ (critical thinking) และการ
แก้ปัญหา (problem solving) ซึง่หมายถงึ การคดิอยา่ง
ผู้เชีย่วชาญ (expert thinking)



ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม 

๒. การส่ือสาร (communication) และความ
รว่มมอื (collaboration) ซึง่หมายถงึ การส่ือสาร
อยา่งซบัซ้อน (complex communicating)

๓. ความรเิริม่สร้างสรรค ์ (creativity) และ
นวตักรรม (innovation)  ซึง่หมายถงึ การ
ประยุกตใ์ช้จนิตนาการและการประดษิฐ์



ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม 

เคล็ดลบัอยา่งหน่ึงของการบม่เพาะทกัษะ
ทัง้ ๓ คอื การฝึกตัง้คาํถาม การตัง้คาํถาม
ทีถู่กต้องสําคญักวา่การหาคาํตอบ ครูเพือ่ศิษย์
จงึต้องชวนศิษยห์รอืเปิดโอกาสให้ศิษยต์ัง้
คาํถามแปลก ๆ และชวนกนัหาทางทดลอง 
หรอืค้นคว้าเพือ่ตอบคาํถามนั้น 



ทกัษะการเรยีนรู้และนวตักรรม 

knowledge comprehension application

analysissynthesisevaluation



ทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม 
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การออกแบบการเรยีนรู้ทกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  
และการแก้ปญัหา

นกัเรียนสามารถใช้เหตผุล

เป้าหมาย คิดได้อย่างเป็นเหตเุป็นผล
หลากหลายแบบ ได้แก่ คิดแบบ
อปุนยั (inductive) คิดแบบ
อนมุาน (deductive) เป็นต้น  

แล้วแตส่ถานการณ์ 

วิธีการ



การออกแบบการเรยีนรู้ทกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  
และการแก้ปญัหา



การออกแบบการเรยีนรู้ทกัษะการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ  

และการแก้ปัญหา
เป้าหมาย : นกัเรียนสามารถใช้วิจารณญาณและตดัสนิใจ 

วิธีการ :   วิเคราะห์และประเมินข้อมลูหลกัฐาน การโต้แย้ง การ
กลา่วและความเชื�อ วิเคราะห์เปรียบเทียบและประเมิน
ความเห็นหลกั ๆ สงัเคราะห์และเชื�อมโยงระหว่าง
สารสนเทศกบัข้อโต้แย้งแปลความหมายของสารสนเทศ
และสรุปบนฐานของกาวิเคราะห์ ตีความและทบทวนอย่าง
จริงจงั (critical reflection) ด้านการเรียนรู้ และ
กระบวนการ



การออกแบบการเรยีนรู้ทกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  
และการแก้ปญัหา

เป้าหมาย : นกัเรียนสามารถแก้ปัญหาได้ 

วิธีการ :   -ฝึกแกป้ัญหาทีไ่มคุ้่นเคยหลากหลายแบบ ทัง้โดยแนวทางที ่ ยอมรบักนั
ทัว่ไป และแนวทางทีแ่หวกแนว 

-ตัง้คาํถามสําคญัทีช่่วยทาํความกระจา่งให้แกมุ่มมองตา่ง ๆ
เพือ่นําไปสู่ทางออกทีด่กีวา่



เป้าหมาย : ทกัษะในการส่ือสารอยา่งชดัเจนเป้าหมาย : ทกัษะในการส่ือสารอยา่งชดัเจน

วธิกีาร : เรยีบเรยีงความคดิและมุมมอง (idea) ไดเ้ป็นอยา่งดี

สภาพทีส่ื่อสารกนัดว้ยหลายภาษา 

วธิกีาร : เรยีบเรยีงความคดิและมุมมอง (idea) ไดเ้ป็นอยา่งด ี

ส่ือสารออกมาให้เข้าใจงา่ยและงดงาม และมคีวามสามารถส่ือสาร
ไดห้ลายแบบ ทัง้ดว้ยวาจา ข้อเขยีน และภาษาทีไ่มใ่ช่ภาษาพดู
และเขยีน (เช่น ทา่ทาง สีหน้า) 
-ฟังอยา่งมปีระสิทธผิล เกดิการส่ือสารจากการตัง้ใจฟังให้เห็น 
ความหมาย ทัง้ดา้นความรู้ คุณคา่ ทศันคต ิ และ ความตัง้ใจ
-ใช้การส่ือสารเพือ่บรรลุเป้าหมายหลายดา้น เช่น แจ้งให้ทราบ
บอกให้ทาํ จูงใจ และชกัชวน
- ส่ือสารอยา่งไดผ้ลในสภาพแวดลอ้มทีห่ลากหลาย รวมทัง้ ใน
สภาพทีส่ื่อสารกนัดว้ยหลายภาษา 



เป้าหมาย : ทกัษะในการรว่มมอืกบัผู้อืน่เป้าหมาย : ทกัษะในการรว่มมอืกบัผู้อืน่

วธิกีาร : แสดงความสามารถในการทาํงานอยา่งไดผ้ล และ

และเห็นคุณคา่ของบทบาทของผู้รว่มทมีคนอืน่ ๆ

วธิกีาร : แสดงความสามารถในการทาํงานอยา่งไดผ้ล และ
แสดงความเคารพให้เกยีรตทิมีงานทีม่คีวามหลากหลาย
- แสดงความยดืหยุน่และช่วยประนีประนอมเพือ่บรรลุ
เป้าหมายรว่มกนั
- แสดงความรบัผดิชอบรว่มกนัในงานทีต้่องทาํรว่มกนัเป็นทมี
และเห็นคุณคา่ของบทบาทของผู้รว่มทมีคนอืน่ ๆ



เป้าหมาย : ทกัษะในการรว่มมอืกบัผู้อืน่เป้าหมาย : ทกัษะในการรว่มมอืกบัผู้อืน่

วธิกีาร : แสดงความสามารถในการทาํงานอยา่งไดผ้ล และ

และเห็นคุณคา่ของบทบาทของผู้รว่มทมีคนอืน่ ๆ

วธิกีาร : แสดงความสามารถในการทาํงานอยา่งไดผ้ล และ
แสดงความเคารพให้เกยีรตทิมีงานทีม่คีวามหลากหลาย
- แสดงความยดืหยุน่และช่วยประนีประนอมเพือ่บรรลุ
เป้าหมายรว่มกนั
- แสดงความรบัผดิชอบรว่มกนัในงานทีต้่องทาํรว่มกนัเป็นทมี
และเห็นคุณคา่ของบทบาทของผู้รว่มทมีคนอืน่ ๆ



เป้าหมาย : ทกัษะในการรว่มมอืกบัผู้อืน่เป้าหมาย : ทกัษะในการรว่มมอืกบัผู้อืน่

วธิกีาร : แสดงความสามารถในการทาํงานอยา่งไดผ้ล และแสดงความ

คุณคา่ของบทบาทของผู้รว่มทมีคนอืน่ ๆ

วธิกีาร : แสดงความสามารถในการทาํงานอยา่งไดผ้ล และแสดงความ
เคารพให้เกยีรตทิมีงานทีม่คีวามหลากหลาย
- แสดงความยดืหยุน่และช่วยประนีประนอมเพือ่บรรลุเป้าหมายรว่มกนั
- แสดงความรบัผดิชอบรว่มกนัในงานทีต้่องทาํรว่มกนัเป็นทมี และเห็น
คุณคา่ของบทบาทของผู้รว่มทมีคนอืน่ ๆ



เป้าหมาย :ทกัษะการคดิอยา่งสร้างสรรค์เป้าหมาย :ทกัษะการคดิอยา่งสร้างสรรค์

วธิกีาร :ใช้เทคนิคสร้างมุมมองหลากหลายเทคนิค เช่น การระดมความคดิ

เพือ่พฒันาความเข้าใจเกีย่วกบัการคดิ อยา่งสร้างสรรค์

วธิกีาร :ใช้เทคนิคสร้างมุมมองหลากหลายเทคนิค เช่น การระดมความคดิ
(brainstorming)
 -สร้างมุมมองแปลกใหม ่ ทัง้ทีเ่ป็นการปรบัปรุงเล็กน้อยจากของเดมิ หรอืเป็น
หลกัการทีแ่หวกแนวโดยส้ินเชงิ
- ชกัชวนกนัทาํความเข้าใจ ปรบัปรุง วเิคราะห ์ และประเมนิ มุมมองของตนเอง 
เพือ่พฒันาความเข้าใจเกีย่วกบัการคดิ อยา่งสร้างสรรค์



เป้าหมาย :ทกัษะในการทาํงานรว่มกบัผู้อืน่อยา่งสร้างสรรค์เป้าหมาย :ทกัษะในการทาํงานรว่มกบัผู้อืน่อยา่งสร้างสรรค์

วธิกีาร :พฒันา ลงมอืปฏบิตั ิ และส่ือสารมุมมองใหมก่บัผูอ้ืน่อยูเ่สมอ

วา่จะนําไปสู่การสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม

วธิกีาร :พฒันา ลงมอืปฏบิตั ิ และส่ือสารมุมมองใหมก่บัผูอ้ืน่อยูเ่สมอ
  - เปิดใจรบัและตอบสนองตอ่มุมมองใหม ่  ๆ หาทางไดข้อ้คดิเห็น จากกลุม่ 

รวมทัง้   การประเมนิผลงานจากกลุม่ เพือ่นําไปปรบัปรุง
         - ทาํงานดว้ยแนวคดิหรอืวธิกีารใหม ่ ๆ และเขา้ใจขอ้จาํกดัของโลกในการยอมรบั
มุมมองใหม่
         - มองความลม้เหลวเป็นโอกาสเรยีนรู ้ เขา้ใจวา่ความสรา้งสรรค์ และนวตักรรมเป็น
เรือ่งระยะยาว เขา้ใจวฏัจกัรของความ สําเร็จเล็ก ๆ และความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้บอ่ย ๆ 
วา่จะนําไปสู่การสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม



เป้าหมาย : ประยุกตส์ู่นวตักรรมเป้าหมาย : ประยุกตส์ู่นวตักรรม

วธิกีาร :ลงมอืปฏบิตัติามความคดิสร้างสรรคเ์พือ่นําไปสู่ผลสําเร็จทีเ่ป็น
รูปธรรม
วธิกีาร :ลงมอืปฏบิตัติามความคดิสร้างสรรคเ์พือ่นําไปสู่ผลสําเร็จทีเ่ป็น
รูปธรรม

การ

(information) ดา้นส่ือ (media) และดา้นดจิติอล (digital literacy)

ทกัษะดา้นการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมเป็นหวัใจสําหรบัทกัษะเพือ่การ
ดาํรงชวีติในศตวรรษที ่ ๒๑ (21st Century Skills) แตท่กัษะนี้ยงัต้องมทีกัษะ
อืน่มาประกอบและส่งเสรมิ อนัไดแ้กท่กัษะอกี ๓ ดา้น คอื ดา้นสารสนเทศ
(information) ดา้นส่ือ (media) และดา้นดจิติอล (digital literacy)



สวสัด ี  สวสัด ี  


