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ขอบคุณรูปภาพจาก : http://comeducation2555.blogspot.com/



"เทคโนโลยี"หมายถึง  การน าแนวคิด หลักการ เทคนิค วิธีการ 
กระบวนการ ตลอดจนผลิตผลทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ใน
ระบบงานต่ างๆ เพื่ อปรับปรุ งระบบงานนั้ นๆ ให้ดีขึ้ น  และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



"เทคโนโลยีการศึกษา" หมายถึง ศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีการทางการศึกษา การ
พัฒนา และการประยุกต์วัสดุ เครื่องมือ วิธีการ เพื่อน ามาใช้ในสถานการณ์การ
เรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของคนให้ดี
ยิ่งขึ้น 





นวตกรรม หรือ นวกรรม  มาจากค าว่า
“นว” หมายถึง   ใหม่
“กรรม” หมายถึง  การกระท า

เมื่อน าสองค านี้มารวมกัน เป็น นวตกรรม หรือนวกรรม 
จึงหมายถึงการกระท าใหม่ๆ



นวัตกรรม คืออะไร

นวตักรรม

นว        +        อตัต          +       กรรม

ใหม ่     +        ตนเอง        +    การกระท า

• การกระท าทีใ่หมข่องตนเอง

• การกระท าของตนเองทีใ่หม่



อ้างถึงใน ไชยยศ  เรืองสุวรรณ. 2521:13)

“เป็นการน าวิธีการใหม่ ๆ มาปฏิบัติหลังจากได้ผ่านการทดลอง

หรือได้รับการพัฒนามาเป็นข้ัน ๆ แล้ว โดยเริ่มมาตั้งแต่การ

คิดค้น (Invention) พัฒนาการ (Development) ซึ่งอาจจะ

เป็นไปในรูปของโครงการทดลองปฏิบัติก่อน (Pilot Project)

แล้วจึงน าไปปฏิบัติจริง ซึ่งมีความแตกต่างไปจากการปฏิบัติเดิมที่

เคยปฏิบัติมา และเรียกว่า นวัตกรรม (Innovation)”

ทอมัส ฮิวช์ (Thomasl Hughes)

ขอบคุณรูปภาพจาก http://55540128thanasak.blogspot.com/2012/06/blog-post.html



มอตัน (Morton, J.A.)

“การท าให้ใหม่ขึ้นอีกครั้ง (Renewal) ซึ่งหมายถึงการ

ปรับปรุงของเก่า และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

ตลอดจนหน่วยงาน หรือองค์การนั้น ๆ นวัตกรรมไม่ใช่

การขจัด หรือล้มล้างสิ่งเก่าให้หมดไป แต่เป็นการ

ปรับปรุงเสริมแต่ง และพัฒนาเพื่อความอยู่รอดของ

ระบบ”



กดิานันท์ มลิทอง 

ได้กล่าวไว้ว่า นวัตกรรมเป็นแนวความคิด การปฏิบัติ หรือ

สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนา

ดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดี

ยิ่งขึ้น เมื่อน านวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การท างานนั้นได้ผลดี

มีประสิทธิ - ภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย

ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย

ขอบคุณรูปภาพจาก http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5620600386/page4.html



วสันต์  อติศัพท์ 

กล่าวไว้ว่า นวกรรม เป็นค าสมาสระหว่าง “นว” และ “กรรม”  ซึ่งมี

ความหมายว่า ความคิดและการกระท าใหม่ ๆ ที่จะท าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงไปสู่สิง่ที่ดีกว่า เช่น นวกรรมทางการแพทย์ หมายถึง 

ความคิดและการกระท าใหม่ ๆ เพื่อที่จะเปลีย่นแปลง ปรับปรุง 

ตลอดจนแก้ปัญหาทางการแพทย์ทีม่ีอยู่ในปัจจุบัน นวกรรมการศึกษา

ก็หมายถึง ความคิดและการกระท าใหม่ ๆ ที่จะท าให้เกดิการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อจะแกป้ัญหาที่เกดิขึ้นในระบบการศึกษา

ขอบคุณรูปภาพจาก http://eduit.pn.psu.ac.th/history_board.php



จะต้องเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน มีการน าวิธีการจัดระบบมาใช้ โดย

พิจารณาองค์ประกอบทั้งส่วนข้อมูลที่ใส่เข้าไป กระบวนการ และผลลัพธ์ ให้

เหมาะสมก่อนที่จะท าการเปลี่ยนแปลง มกีารพิสูจน์ด้วยการวิจัย หรืออยู่

ระหว่างการวิจัยว้า จะช่วยให้การด าเนินงานบางอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ยัง

ไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานในปัจจุบัน หากกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบงาน

ที่ด าเนินอยู่ในขณะนี้ ไม่ถือว่าเป็นนวัตกรรม



นวัตกรรม คืออะไร

กระทรวง
ศึกษาธิการ

Innovation นวัตกรรม =
การน าสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมวิธีการที่ท าอยู่เดิมเพื่อให้ใช้
ได้ผลดียิ่งขึ้น

นวกรรม, นวการ, นวกิจ = การก่อสร้าง

นวกรรมมิก = ผู้ดูแลการก่อสร้าง

Innovator  = นวัตกร = ผู้น าสิ่งใหม่มาใช้



นวัตกรรม เป็นวิธีการปฏิบัติใหม่ที่แปลกไปจากเดิม โดยอาจจะได้มาจาก

การคิดค้น หรือการปรับปรุงเสริมแต่งของเก่า และสิ่งเหล่าน้ีได้รับการ

ทดลองและพัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้ ท าให้ระบบบรรลุจุดมุ่งหมายได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ (อัญชลี โพธิ์ทอง และคณะ)

ตรงกับศัพท์บัญญัติทางวิชาการ ที่ว่า :

นวัตกรรม หมายถึง การน าสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวิธีการที่

ท าอยู่เดิมโดยผ่านการทดลองเพื่อให้ใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น



นวัตกรรม แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ
ระยะท่ี 1 มีการประดิษฐ์คิดค้น (Innovation) 
ระยะที่ 2 พัฒนาการ (Development) 
ระยะที่ 3 การน าเอาไปปฏิบัติในสถานการณ์ทั่วไป



“นวัตกรรมทางการศึกษา” (Educational Innovation) 
หมายถึง การน าเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระท า รวมทั้ง
สิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิม
ให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท าให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้
อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การ
สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วีดทิัศน์เชิงโต้ตอบ(Interactive Video) สื่อ
หลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เหล่านี้เป็นต้น 



•E-learning
•ห้องเรียนเสมือนจริง
•สื่อหลายมิติ

ขอบคุณรูปภาพจาก http://jidapapromsing.blogspot.com/2013/01/blog-post_17.html



นวัตกรรม คือ ความคิดและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่น ามาใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

เทคโนโลยี คือ การน าเอาขบวนการวิธีการและแนวความคิดใหม่ ๆ มาใช้หรือประยุกต์ใช้อย่าง มี
ระบบเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีและนวัตกรรม คือ การให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยความคิดหรือการกระท าใหม่ ๆ จะถูกน ามาใช้ก่อนจนกว่าจะถูกให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบ งานใน
ปัจจุบัน ดังนั้นความคิดหรือการกระท าใหม่ ๆ ที่เรียกว่านวัตกรรมจะกลายเป็นเทคโนโลยีทันที



กระบวนการท าให้การศึกษาในปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  พอสรุปได้  3  ประการคือ
• การเพิ่มจ านวนประชากร
• การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
• ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการใหม่ ๆ



การน าเอาเทคโนโลยีทางการศึกษาไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนนั้น  เมื่อสถานการณ์
ของการใช้เปลี่ยนแปลงไป เช่น ชั้นเรียนที่ผู้เรียนเปลี่ยนไป หรือเวลาที่ต่างกัน สิ่งเหล่านี้ มีผลต่อ
ประสิทธิภาพของวิธีการท่ีผู้สอนน าไปใช้ในการเรียนการสอนทั้งสิ้น ในกรณีที่ใช้วิธีการนั้นต่อไป ซึ่งนับว่า
เป็นการใช้เทคโนโลยี แต่ในกรณีท่ีประสิทธิภาพลดลง ก็มีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงวิธีการนั้น ๆ หรือ
อาจต้องหาวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ สิ่งใหม่ที่น ามาใช้หรือวิธีการที่ได้รับน าเอาการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
นี้เรียกว่า นวัตกรรม (Innovation)

ในการด าเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ มักจะเผชิญปัญหาต่าง ๆ มากมาย มนุษย์จึงพยายาม
สร้างนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหา เพื่อเปลี่ยนจากสภาพที่เคยเป็นอยู่ไปสู่สภาพที่อยากเป็น นวัตกรรมจึง
เข้าไปเกี่ยวข้องกับวงการต่าง ๆ เช่น นวัตกรรมทางการแพทย์ นวัตกรรมทางการเกษตร นวัตกรรมทาง
อุตสาหกรรม นวัตกรรมทางการบริหาร นวัตกรรมทางการประมง นวัตกรรมทางการสื่อสาร นวัตกรรมทาง
การศึกษา ฯลฯ เป็นต้น



ค าตอบ

START



นว หมายถึงข้อใด

ใหม่
ส่ือ

เรียน ปรับปรุง

ช่ือ

><



ใครกล่าวว่า นวกรรม หมายถึง การท าให้ใหม่ขึ้นอีกครั้ง 
(Renewal) 

มอตัน 
กดิานันท์

ทอมัส วสันต์

ไชยยศ

><



หลักส าคัญในการพิจารณาว่าเป็นนวัตกรรม
จากความหมายของค าว่านวัตกรรมจะเห็นว่านักการศึกษาแต่ละท่านได้ให้ความหมาย

ไว้แตกต่างกันแต่พอจะมีเกณฑ์ให้เราพิจารณาได้ว่าสิ่งใดเป็นนวัตกรรมหรือไม่ โดย ชัยยงค์
พรหมวงศ์  ได้ให้เกณฑ์ในการพิจารณาสิ่งที่จะถือว่าเป็น นวัตกรรมไว้ดังนี้ 
- จะต้องเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน  
- มีการน าวิธีการจัดระบบมาใช้ โดยพิจารณาองค์ประกอบทั้งส่วนข้อมูลที่ใส่เข้าไป 
กระบวนการ และผลลัพธ์ ให้เหมาะสมก่อนที่จะท าการเปลี่ยนแปลง
- มีการพิสูจน์ด้วยการวิจัย หรืออยู่ระหว่างการวิจัยว้า จะช่วยให้การด าเนินงานบางอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
- ยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานในปัจจุบัน หากกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานที่ด าเนินอยู่
ในขณะนี้ ไม่ถือว่าเป็นนวัตกรรม



นวัตกรรมการศึกษาที่น่าสนใจ
การน านวัตกรรมมาใช้ในวงการศึกษาเรียกว่า “นวัตกรรมการศึกษา” 
(Educational Innovation) หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษาและการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมี
ประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนดว้ยนวัตกรรมเหล่านั้น และ
ประหยัดเวลาในการเรียนไดอ้ีกด้วย ปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากมาย
หลายอย่าง





สื่อประสม  (Multi Media)
สื่อประสม  หมายถึง การน าเอาสื่อหลาย ๆ ประเภทมาใช้ร่วมกันทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และ

วิธีการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน โดยการใช้สื่อแต่ละ
อย่างตามล าดับขั้นตอนของเนื้อหา และในปัจจุบันมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมด้วยเพื่อการพลิก
หรือการควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเสนอข้อมูลทั้งตัวอักษร ภาพกราฟิก 
ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดทิัศน์ และเสียง

ขอบคุณรูปภาพจาก http://www.jintana.mns.ac.th/computer%20m1/p3-3.html



Multimedia 1  เป็นส่ือประสมท่ีใชโ้ดยการน าส่ือหลายประเภทมาใชร่้วม
กนัในการเรียนการสอน เช่น น าวีดิทศัน์มาสอนประกอบการบรรยายของผูส้อนโดยมีส่ือ
ส่ิงพิมพป์ระกอบดว้ย หรือการใชชุ้ดการเรียนหรือชุดการสอน การใชส่ื้อประสมประเภทน้ี
ผูเ้รียนและส่ือจะไม่มีปฏิสมัพนัธ์โตต้อบกนั และจะมีลกัษณะเป็น “ส่ือหลายแบบ”



สื่อประสม (Multimedia 2)  เป็นสื่อประสมที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานในการเสนอสาร
สนเทศหรือการผลิตเพื่อเสนอข้อมูลประเภทต่าง ๆ เชนภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษรและ
เสียงในลักษณะของสื่อหลายมิติ โดยที่ผู้ใช้มีการโต้ตอบกับสื่อโดยตรง 

ขอบคุณรูปภาพจาก http://www.jintana.mns.ac.th/computer%20m1/p3-3.html



สื่อหลายมิติ  (HyperMedia)  
สื่อหลายมิติ  คือ  การเสนอข้อมูลเพ่ือให้ผู้รับสามารถรับสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ที่สื่อเสนอได้โดยการ
เชื่อมโยงข้อมูลจากรูปแบบหนึ่งไปยังอีกรูปแบบหนึ่งได้ในทันทีด้วยความรวดเร็ว ซึ่ง “สื่อหลายมิติ” 
(Hypermedia) นี้ได้พัฒนามาจาก “ข้อความหลายมิติ” (Hypertext) ซึ่งเป็นการเสนอเพียงข้อความ
ตัวอักษร ภาพกราฟิกและเสียงที่มีมาแต่เดิม

ขอบคุณรูปภาพจาก http://www.slideshare.net/tawsra/introduction-to-innovation-2013-1027



ความจริงเสมือน (Virtual Reality : VR)
ความจริงเสมือน (Virtual Reality) หรือที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า  “ วีอาร์ ” (VR)  เป็นกลุ่มเทคโนโลยี

เชิงโต้ตอบที่ผลักดัน  ให้ผู้ใช้เกิดความรู้สึกของการเข้าร่วมอยู่ภายในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้มีอยู่จริงที่สร้างขึ้น
โดยคอมพิวเตอร์ พัฒนาการของความเป็นจริงเสมือนได้รับอิทธิพลมาจากแนวความคิดง่าย ๆ แต่มีอ านาจ
มากเกี่ยวกับการที่จะเสนอสารสนเทศอย่างไรให้ดีที่สุด  คือ ถ้าผู้ออกแบบสามารถให้ประสาทสัมผัสของ
มนุษย์มีความค่อยเป็นค่อยไปในปฏิสัมพันธ์กับโลกทางกายภาพซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ล้อมรอบตัวเราแล้ว มนุษย์ก็
จะสามารถรับและเข้าใจสารสนเทศได้ง่ายขึ้น ถ้าสารสนเทศนั้นกระตุ้นการรับรู้สัมผัสของผู้รับ

เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนสามารถเลียนการรับรู้สัมผัสของโลกทางกายภาพได้โดยสร้างการ
รับรู้หลายทางในสิ่งแวดล้อมสามมิติขึ้นมา ความเป็นจริงเสมือนได้สร้างเนื้อหาสาระของสิ่งที่แสดงให้เห็น
โดยการรับรู้ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของคอมพิวเตอร์ เพื่อสนองต่อการเคลื่อนไหวทางกายภาพของผู้ใช้ที่สืบหาด้วย
เครื่องรับรู้ของคอมพิวเตอร์



จอภาพสวมศีรษะ  (head-mounted display : HMD) หรือที่รู้จักกันว่า  “ชุดแว่นตา” (goggles) ถุงมือ
รับรู้  (sensor glove)  เป็นถุงมือขนาดเบาที่มีเส้นใยน าแสงเรียงเป็นแนวอยู่ตามนิ้วและข้อมือเพ่ือเป็น
เครื่องรับรู้การเคล่ือนที่และส่งสัญญาณไปยังคอมพิวเตอร์ เมื่อสวมถุงมือนี้แล้วจะท าให้ผู้ใช้เข้าถึงสิ่งแวดล้อม  
3  มิติ ถุงมือรับรู้จะท าให้ผู้ใช้จับต้องและรู้สึกได้ถึงวัตถุสิ่งของซึ่งไม่มีอยู่ที่นั่นจริง  ๆ ซอฟต์แวร์โปรแกรม  
การที่จะให้ได้ภาพ  3  มิตินั้นจะต้องใช้ซอฟต์แวร์โปรแกรมเพื่อสร้างภาพบนคอมพิวเตอร์ด้วยเพื่อให้ผู้ใช้
สามารถท่องส ารวจไปในโลกเสมือนจริงได้ 

ขอบคุณรูปภาพจาก https://sites.google.com/site/thecomputercscit8/vr-and-3d-interaction



อินเทอร์เน็ต  (Internet)
อินเทอร์เน็ต  คือ  ระบบของการเชื่อมโยงข่ายงานคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มาก

ครอบคลุมไปทั่วโลก เพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการสื่อสารข้อมูล เช่นการ
บันทึกเข้าระยะไกล การถ่ายดอนแฟ้ม ฯลฯ

อินเทอร์เน็ต คือ  ข่ายของข่ายงาน (network of networks)  เนื่องจากเป็น
ข่ายงานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงข่ายงานทั้งหมดทั่วโลกเข้าด้วยกัน โดยที่อินเทอร์เน็ตตั้งอยู่
ในไซเบอรส์เปซ ซึ่งเป็นจักรวาลที่สร้างขึ้นโดยระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์
สามารถเข้าไปอยู่ในไซเบอร์สเปซได้ โดยใช้โมเด็มและติดต่อกับผู้ใช้คนอื่นได้



แผ่นวีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video)
แผ่นวีดทิัศน์เชิงโต้ตอบ  เป็นการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และแผ่น

วีดิทัศน์ในรูปของสื่อประสมที่ให้ทั้งภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน์ภาพนิ่ง เสียง และตัวอักษร โดยมีการ
เรียกใช้ข้อมูลในลักษณะสื่อหลายมิติ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมและการเรียนการสอน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการศึกษารายบุคคลและการศึกษาแบบอิสระ

ขอบคุณรูปภาพจาก http://www.althos.com/tutorial/Home-networks-tutorial-interactive-video.html
https://www.learningsolutionsmag.com/articles/1292/interactive-video-the-next-big-thing-in-mobile

http://www.althos.com/tutorial/Home-networks-tutorial-interactive-video.html


Interactive Video เหมาะกับการเรียนการสอนก่ีคน
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