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การเรียนรู้ออนไลน์เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม 
Online Learning to Create Innovation 

 

1. บทนำ 
 
 การเรียนรู้ออนไลน์เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม คือการเปลี่ยนผา่น
จากการเรียนรู ้ออนไลน์แบบ Passive มาสู ่ Active ใช้ Passion         
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้เรียนเป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบ 
การจัดการเรียนรู้ ผู ้เร ียนใช้กระบวนการ Collaborative online 
learning และประเมินผลด้วยการประเมินแบบก้าวหน้า 
 
 

2. Social Constructivist 
 
 การเร ียนรู ้ออนไลน์เพื ่อสร้างสรรค์นวัตกรรม มีรากฐาน          
มาจากทฤษฎี Social Constructivist ซึ ่งเป็นทฤษฎีที ่ส ัมพันธ์กับ           
แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่นอย่างกระตือรอืร้น  
มีจิตใจจดจ่อ มีประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ที ่เชื ่อมโยงกับความรู้              
และประสบการณ์เดิม เกิดการตกผลึกและสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเอง 
โดยผู้สอนมีบทบาทเป็น Facilitator, Mentor และ Coach  
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3. จาก Passive online สู่ Active online 
 

 การเรียนรู้ออนไลน์แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 

  1. การเรียนรู้ออนไลน์แบบ Passive มีลักษณะเป็นการเรียน            
ที ่ม ีว ัตถุประสงค์เพื ่อรับความรู้จากผู ้สอนไม่ว ่าจะเป็นการเรียน              
แบบ Real time หรือการเรียนรู ้ด้วยตนเองจากบทเรียนสำเร็จรูป                
ที่ออกแบบมาให้เรียบร้อยแล้ว โดยที่การเรียนรู้ในลักษณะ Passive            
ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ 
 

  2. การเรียนรู้ออนไลน์แบบ Active มีลักษณะเป็นการเรียนที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมของผู้เรียนเป็นสำคัญ 
โดยผู ้เร ียนมีเป้าหมายในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของตนเองเป็น
จุดเริ ่มต้น แล้วใช้กระบวนการเรียนรู ้ออนไลน์เพื่อแสวงหาแนวคิด 
(Idea) ความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม กระบวนการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนการแสวงหาผู้เชี่ยวชาญที่จะสนับสนุน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมให้สำเร็จ ผู้สอนมีบทบาทเป็น Facilitator, 
Mentor และ Coach 
 

 การเรียนรู้ออนไลน์เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นการเปลี่ยนผ่าน
จาก Passive online สู่ Active online กระตุ้นให้ผู้เรียนมี Passion 
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ ทำให้การเรียนรู้ออนไลน์
ตอบโจทย์ผู้เรียนได้มากขึ้น ทั้งยังเป็นการพัฒนาสมรรถนะสร้างสรรค์
นวัตกรรมไปพร้อมกัน  



3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพประกอบ จาก Passive Online สู่ Active Online 

Active online learning 

แสวงหาความรู้ 

แสวงหาวิธีการ 

แสวงหาผู้เชี่ยวชาญ 

แสวงหาแนวคิด 

นำมาสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม 

Passive online learning 

รับความรู้ 

ปฏิบัติกิจกรรม
ตามท่ีกำหนด 

เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ 

นำความรู้ 
ไปใช้ด้วยตนเอง 

วงจรการเรียนรู ้
เพิ่มเติมด้วยตนเอง 
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4. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ Active online learning 
 
 การออกแบบการจัดการเร ียนร ู ้  Active online learning               
ใช้สิ ่งที่ผู ้เรียนต้องการสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นจุดเริ ่มต้นของการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ดังตารางการออกแบบการเรียนรู้ต่อไปนี้ 
 

สิ่งที่ผู้เรียน 
ต้องการ

สร้างสรรค์
นวัตกรรม 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

(เชิงบูรณาการ 
ข้ามกลุ่มสาระฯ) 

กระบวนการ 
และกิจกรรม 
การเรียนรู้ 

แหล่งการ 
เรียนรู้ออนไลน์ 

 

การวัดและ
ประเมินผล 
การเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  
 การออกแบบการเร ียนร ู ้จะมีล ักษณะเป็น Collaborative 
online learning หรือการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ สำหรับผู้เรียนที่มี
ความสนใจสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกัน ช่วยสร้างทักษะการทำงาน
ร่วมกันเชิงสร้างสรรค์ผ่านช่องทางออนไลน์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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กลุ่มผู้เรียน  1. ชื่อ – สกุล    2. ชื่อ – สกุล   
   3. ชื่อ – สกุล    4. ชื่อ – สกุล   
 

สิ่งที่ผู้เรียน 
ต้องการ

สร้างสรรค์
นวัตกรรม 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

(เชิงบูรณาการ 
ข้ามกลุ่มสาระฯ) 

กระบวนการ 
และกิจกรรม 
การเรียนรู้ 

แหล่งการ 
เรียนรู้ออนไลน์ 

 

การวัดและ
ประเมินผล 
การเรียนรู้ 

ชาสมุนไพร 
เสริมภูมิคุ้มกัน 

COVId-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สืบค้นความรู ้
   จากแหล่ง 
   ออนไลน์ได ้
2. ทำงานกลุ่ม 
   ผ่านชอ่งทาง 
   ออนไลน์ได ้
3. เช่ือมโยง 
   ความรู้ต่างๆ ได้ 
 

1. สืบค้นความรู้ 
   COVID-19  
   และการเสริม 
   ภูมิคุ้มกัน 
2. สืบค้นสมุนไพร 
   ที่มีคุณสมบัต ิ
   เสริมภูมิคุ้มกัน 
   COVID-19 
3. สืบค้นวิธีการ 
   ผลิตชาสมุนไพร 
4. ปฏิบัติการผลิต 
   ชาสมุนไพร 
   ตามขั้นตอน 
   ภายใต้ 
   คำแนะนำ 
   จากผู้เชี่ยวชาญ 
5. ตรวจสอบ 
   คุณภาพ 
   ชาสมุนไพร 
   โดยผู้เชี่ยวชาญ 
6. นำเสนอผลงาน 

1. แหล่งข้อมูล 
   ออนไลน ์
   ที่เชื่อถอืได ้
2. ผู้เชี่ยวชาญ 
   ทางด้าน 
   สมุนไพร 
3. ผู้เชี่ยวชาญ 
   ด้านการ 
   ปอ้งกันโรค 
   COVID-19 

1. ตรวจสอบ 
   กระบวน 
   การเรียนรู ้
2. ตรวจสอบ 
   ผลงาน 
3. ตรวจสอบ 
   รายงาน 
   ตนเอง 
   ของผู้เรียน 
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5. การประเมินผลการเรียนรู้ Active online learning 
 
 การประเม ินผลการเร ียนรู้  Active online learning มีการ
ออกแบบให้เชื่อมโยงกับกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และตอบสนองจุดประสงค์การเรียนรู้ นั่นคือผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรู้อะไร ก็จะมีการประเมินไปตามนั้น ไม่สร้างภาระการประเมิน
ให้กับผู้เรียน  
 
 การประเมินจะเน้นวิธีการประเมินแบบก้าวหน้า (Formative 
assessment) ที่มีความต่อเนื ่อง ร้อยรัดไปกับกิจกรรมการเรียนรู้              
ใช้ผู้ประเมินหลายฝ่าย โดยผู้สอนประเมินผู้เรียน เพื่อนประเมินเพื่อน 
ผู้เรียนประเมินตนเอง ใช้วิธีการประเมินหลายวิธี เช่น การตรวจสอบ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน การตรวจสอบผลงาน การให้ผู ้เรียน
รายงานตนเอง เป็นต้น  
 
 การประเม ินใน Active online learning เน ้นการประเมิน         
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลการเรียนรู้ ประเมินเพื่อให้ทราบว่าผู้เรียน             
เกิดการเรียนรู้เชิงลึกเพียงใด (Assess deep learning) แล้วสะท้อนผล
การประเมินที่ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากการประเมินของผู้สอน 
มากกว่าเพื่อทราบผลการประเมินเท่านั้น 
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6. บทสรุป 
 
 การเรียนรู้ออนไลน์เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมเปลี่ยนผ่านจาก 
Passive online learning สู่ Active online learning ที่ผู้สอนใช้
การกระตุ้นให้ผู้เรียนมี Passion ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมตามความ
สนใจของตนเองและเป็นประโยชน์ ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยนำ
นวัตกรรมที่ผู ้เรียนสนใจเป็นจุดเริ ่มต้น แล้วใช้กระบวนการ Coach  
เป็นกลไกการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
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การเรียนรู้ออนไลน์เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม  

เปลี่ยนผ่านจากการเรียนรู้ออนไลน์แบบ Passive มาสู่ Active  
ใช้ Passion การสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการเรียนรู ้


