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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลสมรรถนะนวัตกรของนักเรียน
มัธยมศึกษากับข้อมูลเชิงประจักษ์ 2) ศึกษาแนวทางการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรจากโรงเรียนที่มีแนว
ปฏิบัติที่ดี และ 3) พัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนมั ธยมศึกษาเพื่อสร้างนวัตกร มีวิธีดำเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน
ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลสมรรถนะนวัตกรของนักเรียนมัธยมศึกษากับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบวัดสมรรถนะนวัตกรจากนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 จำนวน 1,760 คน
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรจากโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่ดี โดยนำ
ผลการวิจัยจากขั้นตอนที่ 1 มากำหนดเป็นแบบสัมภาษณ์แนวทางการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อสร้างนวั ตกร
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนและครูจากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี จำนวน
4 โรงเรียน และขั้นตอนที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อสร้างนวัตกร โดยนำผลการวิจัยจาก
ขั้นตอนที่ 2 มาร่างนวัตกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรของนักเรียนมัธยมศึกษา และตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้โดยการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน ผลการวิจัย พบว่า
1. สมรรถนะนวัตกรของนักเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) การมุ่งอนาคต
2) เครือข่ายสังคม 3) ความคิดสร้างสรรค์ 4) การบริหารโครงการ 5) ความรู้ด้ านเนื้อหาและทักษะการปฏิบัติ และ
6) บุคลิกภาพส่วนบุคคล โดยมี 17 องค์ประกอบย่อย
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2. แนวทางการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรของโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่ดี ประกอบด้วย
4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารวิชาการ 17 แนวทาง 2) ด้านการบริหารบุคคล 6 แนวทาง 3) ด้านการบริหารงบประมาณ
7 แนวทาง และ 4) ด้านการบริหารทั่วไป 4 แนวทาง
3. นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อสร้างนวัตกร คือ คู่มือการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
เพื่อสร้างนวัตกร ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ 1) นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อสร้างนวัตกร และ
2) ระบบและกลไกการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อสร้างนวัตกร

คำสำคัญ: นวัตกรรม นวัตกร การบริหารโรงเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา
Abstract
The purposes of this research were to 1) confirm the composition of the innovator
competencies of secondary school student model with empirical data, 2) study school management
approach for enhancing innovator competencies of secondary school student from secondary schools
with good practice, and 3) develop secondary school management innovation for creating innovators.
There were 3 steps of research methodology. Step 1: analysis of confirmatory factors on innovator
competencies of secondary school student model and empirical data. Data were collected using
innovator competencies test from 1,760 secondary school students. Step 2: study of secondary school
management approach for creating innovators from secondary schools with good practice. Using findings
from step 1 to propose the secondary school management approach for creating innovators from
secondary schools with good practice. Data were collected by interviewing school administrators and
teachers from 4 secondary schools with good practices. Step 3: develop secondary school management
innovation for creating innovators. Using findings from step 2, draft the secondary school management
innovation for creating innovators. Then check the suitability and feasibility by focus group discussion
(FGD) with a group of 9 experts. The research found that:
1. Innovator competencies of secondary school student consists of 6 main components
including; 1) future orientation, 2) social networking, 3) creative thinking, 4) project management,
5) content knowledge and making skills, and 6) personal characteristics with 17 sub-components.
2. Secondary school management approach for creating innovators from secondary schools
with good practice consist of 4 areas which are 1) 17 approaches of academic administration,
2) 6 approaches of personnel management, 3) 7 approaches of budget management, and 4) 4 approaches
of general management.
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3. Secondary school management innovation for creating innovators was A Kit of School
Management for Creating Innovators consists of two main parts: 1) management innovation and 2) system
and mechanism of secondary school management for creating innovators.

Keywords: Innovation, Innovator, School Management, Secondary School
บทนำ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 มีจุดเน้นหลักในการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อให้เกิ ดสิ ่ งใหม่ท ี่ มีม ูลค่ าทางเศรษฐกิ จทั ้ งในเรื่ องกระบวนการผลิ ต รูปแบบผลิ ตภั ณฑ์ และการบริ การใหม่ ๆ
โดยนวัตกรรมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมขีดความสามารถของมนุษย์ให้มีผลิตภาพการผลิตสูงขึ้น เพื่อช่วย
ขยายฐานรายได้จากผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ และช่วยลดต้นทุนการผลิต (Office of the National Economic and
Social Development Council, 2016) ด้วยเหตุนี้มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 จึงมีข้อกำหนดผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ (Desired Outcomes of Education: DOE Thailand) คือ ธำรงความเป็น
ไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก ทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้เรียนรู้ (Learner Person) เพื่อสร้างงานและ
คุณภาพชีวิตที่ดี เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Co-creator) เพื่อพัฒนาสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และ
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active citizen) เพื่อสันติสุข โดยการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพิ่มโอกาสและ
มูลค่าให้กับตนเองและสังคม (The Secretariat of the Council of Education, 2019) การศึกษาจึงจำเป็นต้องปรับ
ระบบการจัดการศึกษาให้สอดคล้ องกับแนวทางขั บเคลื่ อนประเทศสู่เป้ าหมายดั งกล่าว โดยเน้นความสำคั ญของ
การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะนวัตกร ซึ่งเป็นพันกิจของโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ ดังที่ Wagner (2018) กล่าวว่า
สมรรถนะนวัตกรเป็นเรื่องที่ปลูกฝังและเรียนรู้ได้โดยเฉพาะนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาจึงควรเป็น
จุดเริ่มต้นและให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะนวัตกรที่สามารถสร้างแนวคิดใหม่ นวัตกรรม
ใหม่และกระบวนการใหม่ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้าง “คุณค่า” ใหม่ และเป็น “มูลค่า” ที่เพิ่มขึ้นเพื่อผลักดันให้
ประเทศไทยหลุดจากกับดักรายได้ปานกลาง (Chueasrikun, 2017)
อย่างไรก็ตาม Noppakit (2007, pp. 207-219); Phukiat (2011) พบว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนระดับ
มัธยมศึกษาในปัจจุบัน มุ่งเน้นหนักในด้านความรู้ ความจำ เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาการเพื่อให้สอบผ่านเท่านั้น ครูผู้สอนส่วน
ใหญ่ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย และมุ่งเน้นให้นักเรียนท่องจำมากกว่าการให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ หรือลงมือปฏิบัติเอง
เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยนักเรียนไม่มีโอกาสได้เลือกเรียนตามความสนใจหรือความถนัดของตนเอง รวมไปถึงการไม่ได้รับ
โอกาสที่จะใช้วิธีการหรือกระบวนการต่างๆ มาแก้ปัญหาด้วยตัวเอง จึงทำให้นักเรียนขาดศักยภาพในการเรียนรู้ร่วมกับ
ผู้อื่น ขาดทักษะการทำงานเป็นทีม ขาดการติดต่อสื่อสาร และขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและครู ด้วยเหตุนี้ครูผู้สอนจึงมี
ความจำเป็นจะต้องจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียน และบทเรียน เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพของ
นักเรียน ให้ด้านการคิดวิเคราะห์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่สำคัญของสมรรถนะนวัตกรของนักเรียนมั ธยมศึกษา โดยผู้บริหารโรงเรียนจะต้องสนับสนุนการจัด
การเรียนรู้ที่เหมาะสม
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ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาในประเด็นปัญหาวิจัย ดังนี้ 1) สมรรถนะนวัตกร
ของนักเรียนมัธยมศึกษาเป็นอย่างไร 2) แนวทางการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนวั ตกรของนั กเรี ยน
มัธยมศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดีเป็นอย่างไร และ 3) นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะนวัตกรของนักเรียนมัธยมศึกษาเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลสมรรถนะนวัตกรของนักเรียนมัธยมศึกษากับข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์
2. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรจากโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่ดี
3. เพือ่ พัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อสร้างนวัตกร

วิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ใช้ระเบี ยบวิ ธีวิจัยแบบผสมผสานหลายขั้ นตอน (Multiphases Mixed Method) มีวิธี
ดำเนินการวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลสมรรถนะนวัตกรของนักเรียนมัธยมศึกษากับ
ข้ อมู ลเชิงประจักษ์ เป็นการวิจัยเชิ งปริ มาณ โดยผู้วิจัยได้ศึ กษาเอกสารและงานวิจ ัยที ่ เกี ่ ยวข้ อง ประกอบด้ วย
Hero, et al. (2017); Hackney (2016); Newquist (2015); Porcini (2015); Bagley (2014); Couros (2014); Eriksson
(2013); Wagner (2012); Dyer, et al. (2011); Brown (2008); Sutthawat and Siriwong (2015, pp. 281-300)
เพื่อนำมากำหนดเป็นองค์ประกอบสมรรถนะนวัตกรของนักเรียนมัธยมศึกษาในการสร้างแบบวัดสมรรถนะนวัตกรของ
นั กเรี ยนมั ธยมศึ กษา ตรวจสอบความตรงเชิ งเนื ้ อหาของเครื ่ องมื อโดยผู ้ ทรงคุ ณวุ ฒ ิ จำนวน 5 ท่ าน ได้ ค ่ าดั ชนี
ความสอดคล้องของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (The Index of Item Objective Congruence: IOC) มากกว่า 0.5 ขึ้นไป
ทุกข้อ จากนั้นจึงนำไปทดลองใช้และตรวจสอบความเที่ยงโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
alpha coefficient) ทั้งฉบับมีค่า 0.91 (เลขที่จริยธรรมวิจั ย COA No. 198/2019) เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรี ยน
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 - 42 จำนวน 162 โรงเรียน
กำหนดขนาดตัวอย่างจำนวนขั้นต่ำ คือ 20 เท่าของตัวแปรที่สังเกตได้ (Lindeman, et al., 1980) ซึ่งตัวแปรที่สังเกตได้
ในการวิจัยครั้งนี้มีจำนวน 80 ตัวแปร ดังนั้น การวิจัยต้องได้ขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่า 1,600 คน ทั้งนี้ เพื่อป้องกัน
การสูญหายของตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงเพิ่มจำนวนตัวอย่างอีกร้อยละ 15 จึงกำหนดขนาดตัวอย่างเป็น 1,840 คน ทั้งนี้
เมื่อเก็บข้อมูลจริงได้ตัวอย่างจำนวน 1,760 คน โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling)
จากนั้นจึงนำมาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพื่อตรวจสอบความตรงเชิง
โครงสร้างของโมเดลสมรรถนะนวัตกรของนักเรียนมัธยมศึกษากับข้อมูลเชิงประจักษ์
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรจากโรงเรียนที่มีแนว
ปฏิบัติที่ดี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ จากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้าง
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สมรรถนะนวัตกรของนั กเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน ด้วยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)
ตามเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้ 1) โรงเรียนมีวิสัยทัศน์หรือนโยบายเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรหรือนวัตกรรม หรือ 2) โรงเรียน
ได้รับรางวัลเกี่ยวกับนวัตกรรมประเภทต่างๆ หรือ 3) โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้หรือความชำนาญในด้านการสร้าง
นวัตกรรม และยินดีที่จะให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหาร และครู เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งมี
โครงสร้าง (Semi Structure Interview) การบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบกับ
จุดประสงค์ (The Index of Item Objective Congruence: IOC) มากกว่า 0.5 ขึ้นไปทุกข้อ การเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยสั มภาษณ์ วิ เคราะห์ ข ้ อมู ลโดยการวิ เคราะห์ เนื ้ อหา (Content Analysis) แล้ วสรุ ปเป็ นแนวทางตามประเด็ น
การบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสร้างนวัตกรของนักเรียนมัธยมศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อสร้างนวัตกร เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ ผู้วิจัยนำผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 2 และแนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องมาออกแบบ (ร่าง) นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อสร้างนวัตกร จากนั้นจึงนำร่างดังกล่าวไป
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา จำนวน 3 คน
ด้านนวัตกรรมการศึกษา จำนวน 3 คน และผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 9 คน โดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Selection) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
(ร่าง) นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อสร้างนวัตกร การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสนทนากลุ่ม (Focus
Group Discussion) วิเคราะห์ข้อมูลจากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรมการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อสร้างนวัตกร
ฉบับสมบูรณ์

ผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลสมรรถนะนวัตกรของนักเรียนมัธยมศึกษากับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ พบว่า โมเดลสมรรถนะนวัตกรของนักเรียนมัธยมศึกษามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์และมีความตรง
เชิงโครงสร้าง องค์ประกอบหลักทั้ง 6 องค์ประกอบ มีค่าเป็นบวกและมีค่าอยู่ระหว่าง .74 – 1.00 และมีนัยสำคัญทาง
สถิ ต ิ ท ุ กข้ อ (p < .01) โดยสมรรถนะนวั ตกรของนั กเรี ยนมั ธยมศึ กษาประกอบด้ วย 6 องค์ ประกอบหลั ก และ
17 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การมุ่งอนาคต ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย คือ 1.1) ความคิดเชิงอนาคต และ
1.2) การแสวงหาโอกาสใหม่ 2) เครือข่ายทางสังคม ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ 2.1) ทักษะความร่วมมือ
2.2) ทักษะการสร้างเครือข่าย และ 2.3) ทักษะการสื่อสาร 3) ความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย คือ
3.1) ทักษะสร้างสรรค์ และ 3.2) ทักษะทางปัญญา 4) การบริหารโครงการ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย คือ
4.1) ทักษะการบริหารกระบวนการ และ 4.2) ทักษะการบริหารทั่วไป 5) ความรู้ด้านเนื้อหาและทักษะการปฏิบัติ
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ 5.1) ความรู้ด้านเนื้อหา 5.2) ทักษะการปฏิบัติ และ 5.3) ทักษะทางเทคนิค และ
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6) บุคลิกภาพส่วนบุคคล ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย คือ 6.1) ความยืดหยุ่น 6.2) แรงจูงใจและการมีส่วนร่วม
6.3) การมุ่งความสำเร็จ 6.4) การเห็นคุณค่าในตนเอง และ 6.5) การบริหารจัดการตนเอง

ภาพ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลสมรรถนะนวัตกรของนักเรียนมัธยมศึกษา
2. แนวทางการบริ หารโรงเรี ยนมั ธยมศึ กษาเพื ่ อสร้ างนวั ตกรจากโรงเรี ยนที ่ ม ี แนวปฏิ บ ั ต ิ ท ี ่ ดี
ทั้ง 4 โรงเรียน สามารถสรุปได้ ดังนี้
2.1 การบริ หารวิ ชาการ ประกอบด้ วย 5 ด้ าน 17 แนวทาง ดั งนี ้ 1) ด้ านการพั ฒนาหลั กสู ตร
มี 2 แนวทาง คือ 1.1) การพัฒนาหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์เป็นฐาน และ 1.2) การพัฒนาหลักสูตรของนักเรียนเฉพาะบุคคล
2) ด้านการจัดการเรียนรู้ มี 6 แนวทาง คือ 2.1) การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 2.2) การประยุกต์ใช้แนวคิดการคิด
เชิงออกแบบในการออกแบบการเรียนรู้ 2.3) การจัดการเรียนรู้เพื่อการประกอบอาชีพ 2.4) การจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน
นำนวัตกรรมไปแก้ปัญหาชุมชนและสังคม 2.5) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก และ 2.6) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกลุ่ม
สาระ 3) ด้านการวัดและประเมินผล มี 3 แนวทาง คือ 3.1) การประเมินเพื่อการพัฒนา 3.2) การประเมินแบบมีส่วนร่วม
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 3.3) การประเมินผลสรุป 4) ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ มี 4 แนวทาง คือ
4.1) การจัดแหล่งเรียนรู้โดยใช้แนวคิดพื้นที่นักประดิษฐ์ 4.2) การจัดให้มีหน่วยวิจัยภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาครูและ
นักเรียน 4.3) การออกแบบแหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยยึดความสนใจของนักเรียนเป็นสำคัญ
และ4.4) การออกแบบแหล่งเรียนรู้ที่ผสานเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ต และ 5) ด้านการประสานความร่วมมือกับองค์กร
อื่น มี 2 แนวทาง คือ 5.1) ประสานเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการจัดการเรียนรู้ และ 5.2) ประสานเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อการต่อยอดทางธุรกิจ
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2.2 การบริ หารบุ คคล ประกอบด้ วย 3 ด้ าน 6 แนวทาง ดั งนี ้ 1) ด้ านการวางแผนอั ตรากำลั ง
มี 2 แนวทาง คือ 1.1) การวางแผนการบริหารบุคคลตามแนวคิดผู้รับบริการเป็นสำคัญ และ 1.2) การออกแบบการทำงาน
แบบที มนวั ตกรรม 2) ด้ านการพั ฒนาบุคลากร มี 2 แนวทาง คื อ 2.1) การพั ฒนาครู ด้ านการจัดการเรี ยนรู้ และ
2.2) การพัฒนาครูด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และ 3) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทน
มี 2 แนวทาง คื อ 3.1) การประเมิ นผลการปฏิ บ ั ต ิ งานของบุ คลากรที ่ เชื ่ อมโยงกั บผลลั พธ์ ทางการศึ กษา และ
3.2) การบริหารค่าตอบแทนของบุคลากรที่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ทางการศึกษา
2.3 การบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย 3 ด้าน 7 แนวทาง ดังนี้ 1) ด้านการวางแผนงบประมาณ
มี 3 แนวทาง คือ 1.1) การออกแบบแผนธุรกิจที่เป็นแผนระยะยาวเพื่อสร้างนักเรียนนวัตกร 1.2) การแสวงหาแหล่ง
เงินทุนจากภายนอกเพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ของโรงเรียนเพื่อสนับสนุนนวัตกรรม และ 1.3) การลงทุนในช่องทางอื่นๆ
ของโรงเรียนเพื่อนำกำไรมาต่อยอดนวัตกรรม 2) ด้านการจัดทำงบประมาณ มี 3 แนวทาง คือ 2.1) การจัดทำงบประมาณ
โดยให้ความสำคัญกับค่าตอบแทนและการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 2.2) การจัดทำงบประมาณแบบมุ่งผลลัพธ์
การเรียนรู้ของนักเรียนเป็ นสำคัญ และ 2.3) การจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ และ 3) ด้านการจัดสรรงบประมาณ
มี 1 แนวทาง คือ การจัดสรรงบประมาณแบบเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างนักเรียนนวัตกร
2.4 การบริหารทั่วไป ประกอบด้วย 2 ด้าน 4 แนวทาง ดังนี้ 1) ด้านการพัฒนาระบบและเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ มี 2 แนวทาง คือ 1.1) การส่งต่อข้อมูลนักเรียนระหว่างช่วงชั้นอย่างเป็นระบบ และ 1.2) การสร้าง
เครือข่ายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 2) ด้านการระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา มี 2 แนวทาง คือ 2.1) การระดมทรัพยากรทางด้านความรู้เพื่อสร้างนวัตกร และ 2.2) การระดมทรัพยากร
ทางด้านวัสดุอุปกรณ์เพื่อสร้างนวัตกร
3. พัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อสร้างนวัตกร
นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรที่พัฒนาขึ้น คือ คู่มือการบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาเพื่อสร้างนวัตกร หรือ iKit ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ 1) นวัตกรรมการบริหาร และ 2) ระบบและกลไก
การบริหารโรงเรียนเพื่อสร้างนวัตกร มีรายละเอียด ดังนี้
3.1 นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อสร้างนวัตกร สามารถจัดกลุ่มของนวัตกรรมได้ตาม
ขอบข่ายงานบริหารใหม่ ซึ่งเป็นนวัตกรรมกระบวนการ ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ 1) นวัตกรรมการบริหารการจัด
การเรียนรู้ 2) นวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ 3) นวัตกรรมการสนับสนุนการเรียนรู้ มีรายละเอียด ดังนี้
3.1.1 นวัตกรรมการบริหารการจัดการเรียนรู้ (Learning Management Innovation) ประกอบ
ด้วย 5 ด้าน และ 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
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ด้านที่ 1 แนวคิดการพัฒนาหลักสูตร
1.1) แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรที่เน้น
สมรรถนะนวัตกรเป็นฐาน
(Competencies-based Curriculum)

1.2) แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรรายบุคคล
(Customize based curriculum)
ด้านที่ 2 การจัดการเรียนรู้
2.1) การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม (STEM
Education)
2.2) การประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงออกแบบ
(Design Thinking) ในการจัดการเรียนรู้

2.3) การจัดการเรียนรู้เพื่อการประกอบ
อาชีพ (Career Education)
2.4) การจัดการเรียนรู้ตามเนื้อหาผสานวิธี
สอนและเทคโนโลยีสารนเทศ (TPACK)
2.5) การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียน
นำนวัตกรรมไปแก้ปัญหาชุมชน และสังคม
(Social Innovators)
2.6) การจัดการเรียนรู้แบบเน้นการลงมือ
ปฏิบัติ (Active Learning)

1.1.1) หลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์เป็นนวัตกรรมที่ผู้เรียนสร้างขึ้นโดยบูรณาการ
ระหว่างรายวิชา
1.1.2) หลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของสังคมเป็น
ฐาน และมุ่งสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางสังคม เพื่อให้นักเรียน
เป็นนวัตกรสังคม
1.2.1) หลักสูตรที่ออกแบบรายวิชาให้มีการแบ่งระดับความยากง่ายของเนื้อหา
ตามศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล (self-paced learning)
1.2.2) หลักสูตรที่ใช้แนวคิดพหุปัญญา (Multiple Intelligences) เป็นฐาน
2.1.1) จัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนมีความรู้ด้านสะเต็มศึกษา
2.1.2) จัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนคิดแก้ปัญหา นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ
2.2.1) ออกแบบการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การทำความเข้าใจ
(Empathize) 2) การค้นหา (Define) 3) การสร้างแนวคิดใหม่ (Ideate)
4) การทำต้นแบบนวัตกรรม (Prototype) และ 5) การทดสอบ (Test)
2.2.2) จัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นให้นักเรียนสร้างสิ่งประดิษฐ์
2.2.3) จัดการเรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียนเป็นฐาน
2.2.4) ออกแบบเวลาเรียนที่มีความยืดหยุ่นสูงตามกิจกรรมการสอน
2.2.5) สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก และมีเหตุผลในการ
กระทำของตัวเอง
2.3.1) จัดการเรียนรู้แบบความถนัดของผู้เรียนเป็นฐานสอดคล้องกับอาชีพที่
นักเรียนสนใจ
2.4.1) จัดการเรียนรู้โดยบูรณาการระหว่างความรู้ด้านเทคโนโลยี ความรู้ด้าน
เนื้อหา และความรู้ด้านวิธีการเรียนการสอน
2.5.1) เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย และอภิปรายภายใต้บรรยากาศที่
เป็นมิตร
2.5.2) จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของสังคม
เป็นฐาน และมุ่งสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางสังคมคุณภาพ
2.6.1) จัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก และมีเหตุผลใน
การกระทำ
2.6.2) จัดกิจกรรมการสอนที่สนับสนุนให้นักเรียนค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้
ภายนอกเพิ่มเติม
2.6.3) จัดกิจกรรมการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
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2.7) การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมรรถนะนวัต
กรเป็นฐาน (Competency based)
ด้านที่ 3 การวัดและประเมินผล
3.1) การประเมินสมรรถนะนวัตกรตาม
สภาพจริง (Authentic Assessment)
3.2) การประเมินสมรรถนะนวัตกร
เพื่อพัฒนา (Formative Assessment)

2.7.1) จัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติของผู้เรียนที่
สอดคล้องกับคุณลักษณะนวัตกร

3.1.1) ประเมินจากการนำความรู้ในห้องเรียนไปปฏิบัติในชีวิตจริง
3.1.2) เปิดโอกาสให้นักเรียนประเมินผลการทำงานด้วยตนเอง
3.2.1) ประเมินจากพัฒนาการของนักเรียนเป็นฐาน
3.2.2) ประเมินผลโดยอ้างอิงตามเกณฑ์พัฒนาการที่โรงเรียนพัฒนาขึ้น
3.2.3) ประเมินผลการเรียนรู้โดยไม่มีเกรด
3.3) การประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.3.1) ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
3.4) การประเมินผลสรุปนวัตกรรม
3.4.1) ประเมินผลจากการนำเสนอผลงานของนักเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย
3.4.2) ประเมินจากการแสดงผลงานของนักเรียนเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา
ด้านที่ 4 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้
4.1) การจัดแหล่งเรียนรู้โดยใช้แนวคิดพื้นที่ 4.1.1) มีห้องปฏิบัติการที่นักเรียนสามารถทดลอง หรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ตาม
นักประดิษฐ์ (Makerspace)
ความสนใจได้
4.1.2) มีพื้นที่ที่มีสื่อ อุปกรณ์ให้นักเรียนระดมความคิดใช้สร้างสรรค์ในการ
ออกแบบงาน
4.2) การจัดให้มีหน่วยวิจัยภายในโรงเรียน 4.2.1) มีห้องปฏิบัติการในการค้นคว้าและวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
เพื่อพัฒนานวัตกรรม
สอน
4.3) การออกแบบแหล่งเรียนรู้โดยการมี
4.3.1) ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการคัดเลือกแบบเรียนในรายวิชาที่
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Bottomรับผิดชอบ
up Approach) โดยยึดความสนใจของ
4.3.2) ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการออกแบบแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน
นักเรียนเป็นสำคัญ
4.3.3) จัดสรรแหล่งเรียนรู้ที่บูรณาการกับสาขาวิชา และคณะต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัย
4.3.4) ใช้ชุมชน หรือแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ภายนอกโรงเรียน
4.3.5) มีห้องประกอบอื่น ๆ ตามความสนใจของนักเรียนอย่างเพียงพอ
4.4) การออกแบบแหล่งเรียนรู้ที่ผสาน
4.4.1) มีจำนวนคอมพิวเตอร์และโมบายเทคโนโลยีอย่างเพียงพอต่อจำนวนครู
เทคโนโลยี และอินเตอร์เน็ต
และนักเรียน
4.4.2) มีฐานข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ที่ครูและนักเรียนสามรถเข้าถึงได้
ตลอดเวลา
4.4.3) มีการพัฒนาซอฟต์แวร์การศึกษาที่หลากหลายเพื่อตอบสนอง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
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ด้านที่ 5 การประสานความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรอื่น
5.1) ประสานเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการ 5.1.1) เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้
เรียนรู้ของนักเรียน
5.1.2) เพิ่มการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยเครือข่ายในกิจกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียน
5.1.3) เพิ่มการมีส่วนร่วมของสถาบันชั้นนำของโลกในการส่งนักเรียนไปเรียน
หลักสูตรระยะสั้น
5.1.4) เพิ่มการมีส่วนร่วมของสถาบันชั้นนำของโลกในการส่งครูเข้ารับการ
พัฒนา
5.2) ประสานเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการ 5.2.1) เพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจในชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน
พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียน
5.3) ประสานเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการ 5.3.1) ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสไปนำเสนอผลงานในมหาวิทยาลัยเครือข่าย
ต่อยอดทางธุรกิจ
5.3.2) ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสในการแข่งขันทางวิชาการที่มหาวิทยาลัย
เครือข่ายจัดขึ้น

ตัวชี้วัดนวัตกรรมการบริหารการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 1
จำนวนผู้เรียนที่มีสมรรถนะนวัตกรเพิ่มขึ้น และตัวที่วัดที่ 2 จำนวนนวัตกรรมของผู้เรียนเมื่อสำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร
3.1.2 นวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development Innovation)
ประกอบด้วย 3 ด้าน และ 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
ด้านที่ 1 การวางแผนอัตรากำลัง
1.1) การวางแผนการบริหารบุคคลโดย
ผู้รับบริการเป็นสำคัญ (HR Outside-in)

1.2) การออกแบบการทำงานแบบ
ทีมนวัตกร (Innovative Team)

1.1.1) บริหารอัตราส่วนระหว่างครูต่อนักเรียนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
1.1.2) จัดอัตรากำลังฝ่ายสนับสนุนการเรียนรู้ให้เหมาะสม
1.1.3) วางแผนประชาสัมพันธ์ และกระบวนการรับครูที่เข้มข้น คัดสรรครู
คุณภาพสูง
1.2.1) บริหารบุคลากรแบบล่างขึ้นบนให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม
1.2.2) จัดโครงสร้างองค์กรแบบยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
1.2.3) กำหนดตำแหน่งงานตามความถนัด และทักษะของบุคคลากร
1.2.4) ออกแบบการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ของผู้เรียนเชิงนวัตกรรม
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ด้านที่ 2 การพัฒนาบุคลากร
2.1) การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการ
เรียนรู้

2.1.1) พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ตามเนื้อหาผสานวิธีสอนและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.1.2) พัฒนาครูตามแนวสะเต็มศึกษาเพื่อให้ครูสามารถบูรณาการการจัด
การเรียนรู้
2.1.3) พัฒนาครูตามแนวการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ
2.1.4) พัฒนาครูตามแนวการสอนแบบบูรณาการสาระ
2.1.5) พัฒนาครูตามแนวคิดนวัตกรสังคม
2.1.6) พัฒนาครูตามแนวการสอนแบบโครงงาน
2.2) การพัฒนาบุคลากรด้านการบริหาร
2.2.1) พัฒนาครูให้สามารถเป็นผู้นำกิจกรรมการบูรณาการในชั่วโมงพบครูที่
จัดการชั้นเรียน
ปรึกษา
2.2.2) พัฒนาครูด้านวิชาชีพเพื่อให้ครูรัก ดูแล และเอาใจใส่นักเรียนเป็น
รายบุคคล
2.3) การพัฒนาบุคลากรด้านสมรรถนะ
2.3.1) พัฒนาครูให้มีสมรรถนะนวัตกรสามารถเป็นต้นแบบนวัตกรแก่ผู้เรียนได้
นวัตกร และการสร้างนวัตกร
2.3.2) พัฒนาครูให้สามารถสร้างผู้เรียนที่มีสมรรถนะนวัตกรได้
2.3.3) พัฒนาผู้บริหารให้มีสมรรถนะนวัตกร สามารถเป็นต้นแบบนวัตกรแก่ครู
และผู้เรียนได้
2.3.4) พัฒนาผู้บริหารให้สามารถสร้างครู และผู้เรียนที่มีสมรรถนะนวัตกรได้
ด้านที่ 3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
3.1) การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรที่ 3.1.1) ออกแบบเส้นทางอาชีพของครูที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ด้านนักเรียน
เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ทางการศึกษา
ประกอบด้วย สมรรถนะนวัตกรของผู้เรียน และนวัตกรรมของผู้เรียน
3.2) การบริหารค่าตอบแทนบุคลากรที่
3.2.1) บริหารค่าตอบแทนครูที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ด้านนักเรียนประกอบด้วย
เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ทางการศึกษา
สมรรถนะนวัตกรของผู้เรียน และนวัตกรรมของผู้เรียน

ตัวชี้วัดนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 3
จำนวนกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะนวัตกรเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวนครูที่มีสมรรถนะนวัตกร
เพิ่มขึ้น และตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในแต่ละปีการศึกษา
3.1.3 นวั ตกรรมการสนั บสนุ นการเรี ยนรู ้ (Learning Support Innovation) ประกอบด้ วย
5 ด้าน และ 6 ตัวชี้วัด ดังนี้
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ด้านที่ 1 การวางแผนงบประมาณ
1.1) การออกแบบแผนธุรกิจของโรงเรียน
เพื่อสร้างนวัตกร (School Business Plan)

1.1.1) วางแผนระยะสั้น และระยะยาวในการแสวงหาแหล่งทุนสำหรับสร้าง
นักเรียนนวัตกร
1.1.2) วางแผนเพื่อหาแนวทางพัฒนา และต่อยอดนวัตกรรมของนักเรียนเป็น
ธุรกิจใหม่
1.2.1) วางแผนสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสนับสนุนทรัพยากร
ด้านเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการพัฒนานักเรียน
1.3.1) วางแผนบริหารจัดการเงินทุนของโรงเรียนผ่านช่องทางทางธุรกิจอื่นๆ

1.2) การแสวงหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก
เพื่อสนับสนุนนวัตกรรม
1.3) การบริหารต้นแบบนวัตกรรมของ
ผู้เรียนสู่การต่อยอดทางธุรกิจ
ด้านที่ 2 การจัดทำงบประมาณ
2.1) การจัดทำงบประมาณโดยให้
2.1.1) จัดทำงบประมาณที่ลงทุนด้านบุคลากรคิดเป็นร้อยละ 80 จาก
ความสำคัญกับค่าตอบแทนและการส่งเสริม งบประมาณทั้งหมด
การพัฒนาบุคลากร
2.1.2) จัดทำงบประมาณ สนับสนุนให้ครูไปพัฒนาตนเองไม่จำกัดเวลา และ
จำนวนครั้ง
2.1.3) จัดทำงบประมาณสวัสดิการครูด้านต่างๆ ทั้งด้านส่วนตัว และวิชาชีพ
2.2) การจัดทำงบประมาณแบบที่มุ่งผลลัพธ์ 2.2.1) จัดทำงบประมาณที่สอดคล้องกับปัจจัยนำเข้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ
เรียนรู้ของนักเรียน
(Outcome-based Budgeting)
2.2.2) จัดทำงบประมาณที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
2.2.3) จัดทำงบประมาณที่สอดคล้องกับผลผลิต และผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
นักเรียน
2.3) การตั้งงบประมาณฐานศูนย์ (Zero2.3.1) จัดทำงบประมาณรายปีโดยไม่อ้างอิงแผนงบประมาณในปีที่ผ่านมา
based Budgeting)
เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน
ด้านที่ 3 การจัดสรรงบประมาณ
3.1) การจัดสรรงบประมาณแบบ
3.1.1) จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนทรัพยากรที่ท้าทายให้เกิดนวัตกรรม
เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างนวัตกร
3.1.2) จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรม/โครงการของนักเรียน
3.1.3) จัดสรรงบประมาณที่เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้เสนอขออนุมัติ
งบประมาณ
3.1.4) ชี้แจงแนวทางการการจัดสรรงบประมาณแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
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ด้านที่ 4 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
4.1) การส่งต่อข้อมูลนักเรียนระหว่างช่วง 4.1.1) ส่งต่อข้อมูลสมรรถนะนวัตกร ของนักเรียนระหว่างครูแต่ละช่วงชั้น
ชั้นอย่างเป็นระบบ
4.1.2) ส่งต่อข้อมูลความสนใจ ของนักเรียนระหว่างครูแต่ละช่วงชั้น
4.1.3) ส่งต่อข้อมูลความถนัด/ความสามารถพิเศษ ของนักเรียนระหว่างครูแต่
ละช่วงชั้น
4.2) การสร้างเครือข่ายผู้มีส่วนเกี่ยว ข้อง 4.2.1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคล
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
4.2.2) จัดทำฐานข้อมูลต้นแบบนวัตกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล
ด้านที่ 5 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
5.1) การระดมทรัพยากรทางด้านความรู้
5.1.1) ระดมทรัพยากรความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
เพื่อสร้างนวัตกร
5.1.2) มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนนักเรียนและครูกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ
5.1.3) มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันทางวิทยาศาสตร์ชั้นนำ
5.1.4) มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับกลุ่มผู้ปกครองที่มีความรู้
5.2) การระดมทรัพยากรทางด้านวัสดุ
5.2.1) มีห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย
อุปกรณ์เพื่อสร้างนวัตกร
5.2.2) มีศูนย์วิทยบริการที่ล้ำสมัยที่มีคุณภาพสูง และมีปริมาณเพียงพอ

ตัวชี้วัดนวัตกรรมการสนับสนุนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 6
จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะนวัตกรเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่ 7 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้ครูมีสมรรถนะนวัตกรเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่ 8 จำนวนบุคลากรระดับบริหารที่มีสมรรถนะนวัตกรเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่ 9
จำนวนนวัตกรรมการบริหารของผู้บริหารในแต่ละปีการศึกษา ตัวชี้วัดที่ 10 จำนวนนวัตกรรมของผู้เรียนที่ได้รับการต่อ
ยอดทางธุรกิจ และตัวชี้วัดที่ 11 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อสมรรถนะนวัตกรของผู้เรียน
3.2 ระบบและกลไก ของการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรของนักเรียนมัธยมศึกษา
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ
3.2.1 ขั้นการวางแผน (Planning) ประกอบด้วย 1 ขั้นตอนย่อย คือ 1) การพัฒนาแผนแม่บท
นวัตกรรม (Innovation Master Plan Development)
3.2.2 ขั ้ นการนำแผนสู ่ การปฏิ บ ั ต ิ (Implementation) ประกอบด้ วย 3 ขั ้ นตอนย่ อย คื อ
1) การส่งมอบความรู้ (Knowledge Delivery) 2) การฝึกปฏิบัติ (Ability Training) และ 3) การยกระดับสู่นวัตกรรม
(Scale Up)
3.2.3 ขั ้ นการประเมินผล (Evaluation) ประกอบด้ วย 1 ขั ้ นตอนย่ อย คื อ 1) การประเมิน
นวัตกรรม (Innovation Evaluation)
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อภิปรายผล
1. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลสมรรถนะนวัตกรของนักเรียนมัธยมศึกษากับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ จากการศึกษา พบว่า โมเดลสมรรถนะนวัตกรของนักเรียนมัธยมศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความตรงเชิง
โครงสร้างและสอดคล้องกั บข้ อมูลเชิ งประจั กษ์ สามารถนำไปใช้ วัดสมรรถนะนวัตกรของนักเรียนมั ธยมศึกษาได้
โดยพบว่า มีความสอดคล้องกับแนวคิดของคุณลักษณะเด็กไทยในโลกศตวรรษที่ 21 (3R8Cs) และผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education: DOE Thailand) ดังนี้
1.1 คุณลักษณะเด็กไทยในโลกศตวรรษที่ 21 (3R8Cs) ที่กำหนดให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน
ออก การเขียนได้ และการคิดเลขเป็น (3Rs) สอดคล้องกับองค์ประกอบโมเดลสมรรถนะนวัตกรของนักเรียนมัธยมศึกษา
จำนวน 1 ด้าน คือ ด้านความรู้ด้านเนื้อหาและทักษะการปฏิบัติ มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะเด็กไทยในโลกศตวรรษ
ที่ 21 ซึ่งกำหนดให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านออก การเขียนได้ และการคิดเลขเป็น (3Rs) โดยความรู้ด้านเนื้อหา
และทักษะการปฏิบัติ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ความรู้ด้านเนื้อหา ทักษะการปฏิบัติ และทักษะทาง
เทคนิค โดยพบว่าผู้ที่จะสามารถสร้างนวัตกรรมได้ต้องมีทักษะการออกแบบและทักษะการสร้างต้นแบบซึ่งอยู่ภายใต้
ทักษะการปฏิบัติ (Bruton, 2011, pp. 321-333) ทั้งนี้ เด็กไทยในโลกศตวรรษที่ 21 ควรมีความสามารถในการติดอย่างมี
วิจารณญาณและมีทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะความร่วมมือและการทำงาน
เป็นทีม ภาวะผู้นำ ทักษะด้านความเข้าใจความต่างของวัฒนธรรม กระบวนทัศน์ ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและ
การสื่อสาร ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะอาชีพและการเรียนรู้ และความเมตตา
วินัย คุณธรรมและจริยธรรม (8Cs) สอดคล้องกับองค์ประกอบโมเดลสมรรถนะนวัตกรของนักเรียนมัธยมศึกษา จำนวน
3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบุคลิกภาพส่วนบุคคล มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะเด็กไทยในโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งกำหนดให้
ผู้เรียนมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะด้านความเข้าใจความต่างของวัฒนธรรม มีกระบวนทัศน์ และความเมตตา
วินัย คุณธรรมและจริยธรรม โดยบุคลิกภาพส่วนบุคคลประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ความยืดหยุ่น แรงจูงใจ
และการมีส่วนร่วม การมุ่งความสำเร็จ การเห็นคุณค่าในตนเอง และการบริหารจัดการตนเอง โดยพบว่าผู้ที่จะสามารถ
สร้างนวัตกรรมได้ต้องมีความยืดหยุ่น (Bruton, 2011, pp. 321-333) สอดคล้องกับ Chatenier, et al. (2010, pp. 271-280)
ที่ได้ทำการศึ กษาเพื่ อระบุ สมรรถนะของมื ออาชี พในการทำงานเป็ นทีมนวั ตกร ต้องประกอบด้ วยการมีส่ วนร่ วม
การบริหารจัดการตนเอง การควบคุม และความเชื่อมั่ นในตนเอง ซึ่งเป็นองค์ประกอบย่ อยของสมรรถนะนวั ตกร
ด้านบุคลิกภาพส่วนบุคคล 2) ด้านความคิดสร้างสรรค์ มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะเด็กไทยในโลกศตวรรษที่ 21
ซึ่งกำหนดให้ผู้เรียนมีทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะทางสารสนเทศและ
การสื่อสาร ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะอาชีพและการเรียนรู้ โดยความคิด
สร้างสรรค์ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ทักษะการสร้างสรรค์ และทักษะทางปัญญา โดยพบว่าความคิด
สร้างสรรค์เป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้นักเรียนมีความเป็นนวัตกร ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดระบบเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมได้ใน
อนาคต (Avvisati, et al., 2013, pp. 223-240) สอดคล้ องกั บการศึ กษาของ Rose – Andersen and Allen (2008,
pp. 307–327) ที่ได้ทำการศึกษารูปแบบการเรียนรู้และความหลากหลายของการสร้างนวัตกรรม พบว่า ความคิด
สร้างสรรค์ เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรม สอดคล้องกับการศึกษาของ Lindfors and Hilmola
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(2015, pp. 373-389) ที่ได้ทำการศึกษาการจัดการเรียนรู้ที่มีนวัตกรรมในโรงเรียนรูปแบบเรียนรวม พบว่า ความคิด
สร้างสรรค์ เป็นส่วนสำคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดการจัดการเรียนรู้อย่างมีนวัตกรรมได้ และ 3) ด้านเครือข่ายสังคม มี
ความสอดคล้องกับคุณลักษณะเด็กไทยในโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งกำหนดให้ผู้เรียนมีทักษะความร่วมมือและการทำงาน
เป็นทีม ภาวะผู้นำทักษะด้านความเข้าใจความต่างของวัฒนธรรม มีกระบวนทัศน์ มีทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยเครือข่ายสังคมประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ทักษะความร่วมมือ ทักษะการสร้าง
เครือข่าย และทักษะการสื่อสาร โดยพบว่า ทักษะความร่วมมือ ทักษะการสร้างเครือข่าย และทักษะการสื่อสารเป็นตัว
แปรสำคัญที่จะทำให้นั กเรียนมี ความเป็ นนวัตกร (Avvisati, et al., 2013, pp. 223-240) สอดคล้องกับ Chatenier,
et al. (2010, pp. 271-280) ที่ได้ทำการศึกษาเพื่อระบุสมรรถนะของอาชีพในการทำงานเป็นทีมนวัตกร พบว่า ทักษะ
ความร่วมมือ ทักษะการสร้างเครือข่าย และทักษะการสื่อสารสามารถส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะแบบมืออาชีพในการทำงาน
เป็นทีมนวัตกร
1.2 ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education: DOE Thailand) ที่ได้
กำหนดคุณภาพของผู้เรียนที่พึงประสงค์ตามช่วงวัย จำแนกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ผู้เรียนรู้ เพื่อสร้างงานและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 2) ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และ 3) พลเมืองที่เข้มแข็ง เพื่อสันติสุข
สอดคล้องกับองค์ประกอบโมเดลสมรรถนะนวัตกรของนักเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการมุ่งอนาคต
มีความสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา ด้านผู้เรียนรู้เพื่อสร้างงานและคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งการมุ่งอนาคต
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ความคิดเชิงอนาคต และการแสวงหาโอกาสใหม่ โดยพบว่า การมุ่งอนาคตและ
การมีวิสัยทัศน์เป็นปัจจัยสำคัญต่อพฤติกรรมการทำงานแบบนวัตกร (Madrid, et al., 2014, pp. 234-256) สอดคล้อง
กั บการศึ กษาของ Matlay, et al. (2012, pp. 402-423) ที ่ ได้ ทำการทดสอบองค์ ประกอบของสมรรถนะที ่ส ่งเสริม
พฤติกรรมนวัตกรของนักศึกษาในยุโรป พบว่า การแสวงหาโอกาสใหม่เป็นสมรรถนะที่ส่งเสริมพฤติกรรมนวัตกร และ
2) ด้านการบริหารโครงการ มีความสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา ด้านผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งการบริหารโครงการประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ทักษะการบริ หาร
กระบวนการ และทักษะการบริหารทั่วไป โดยพบว่า สมรรถนะนวัตกรของนักเรียนประกอบด้วย ความสามารถใน
การบริหารจัดการการเชื ่ อมโยงความรู้ ในกระบวนการสร้ างสรรค์และทั กษะการบริ หารโครงการ (Nielsen, 2015,
pp. 318-330)
2. แนวทางการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรจากโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่ดี จากผล
การศึกษา พบว่า 1) การบริหารวิชาการ สอดคล้องกับการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นฐาน (Outcome-based
Education) (Harden, 2002, pp. 117-120) ที่เชื่อว่าการจัดการศึกษาควรมีจุดมุ่งหมายในการผลิตผลการเรียนรู้ที่มี
ความเฉพาะเจาะจง หลักสูตรและวิธีการสอนจะต้องถูกออกแบบให้สามารถผลิตผู้สำเร็จการศึกษาได้ตามผลลัพธ์ที่
กำหนดไว้ 2) การบริ หารบุ คคล สอดคล้ องกั บแนวคิ ดการพั ฒนาบุ คลากรฐานสมรรถนะ (Competency-based
Development) (McClelland, 1998, pp. 331-339) ที ่ เชื ่ อว่ าการประเมิ น และพั ฒนาบุ คลากรในองค์ กรให้ ได้
ประสิทธิภาพสูงสุดต้องเริ่มจากสมรรถนะ ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการแสดง
พฤติกรรม (Behavior) ทั้งนี้ การพัฒนาให้นักเรียนมีสมรรถนะนวัตกร ครูควรจะต้องมีสมรรถนะนวัตกรเช่นกัน ซึ่งอาจ
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เรียกว่า ครูต้นแบบ (Model Teacher) 3) การบริหารงบประมาณ สอดคล้องกับแนวคิดระบบนิเวศนวัตกรรมและ
การเป็นผู้ประกอบการในระบบการศึกษา (Entrepreneurship Ecosystem) (Thaweesaengsakulthai, 2018) ที่มีแนว
ปฏิบัติด้านการบริหาร ได้แก่ พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัด
การเรียนรู้ พั ฒนาและสนับสนุนความร่วมมือในลักษณะ Public-Private-Partnership ที่สามารถนำนวัตกรรมไปสู่
การพัฒนาธุรกิจหรือสังคมในวงกว้าง ส่งเสริมความหลากหลายและนำมารวมกัน รวมทั้งศึกษาแก่นของเทคโนโลยี และ
นำมาใช้ในโรงเรียนและสังคม และ 4) การบริหารทั่วไป สอดคล้องกับการศึกษาของ Little (2005, pp. 277-284) ที่ได้
ทำการศึกษาเรื่องการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนานักเรียนผ่านเครือข่ายโรงเรียน ซึ่งการเชื่อมโยงกันของ
โรงเรียนในลักษณะของเครือข่ายจะเป็นการลงมือทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยเครือข่ายที่สร้าง
ขึ้นอาจเป็นทั้งแบบออนไลน์ (Online) หรือแบบออฟไลน์ (Offline) ภายในโรงเรียน หรือระหว่างโรงเรียน หรืออาจเป็น
เครือข่ายที่เกิดขึ้นระหว่างภาคธุรกิจ เอกชน กับโรงเรียน หรือโรงเรียนเอกชนกับโรงเรียนรัฐบาลก็ได้ ซึ่งเครือข่ายเหล่านี้
จะเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้เกิดนวัตกรรมของผู้เรียน และทำให้นวัตกรรมสามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้
3. นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อสร้างนวัตกร คือ คู่มือการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
เพื่อสร้างนวัตกร หรือ iKit ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ 1) นวัตกรรมการบริหาร และ 2) ระบบและกลไก โดยก่อนที่
จะนำคู่มือดังกล่าวไปประยุกต์ใช้นั้น โรงเรียนจะต้องกำหนดสมรรถนะนวัตกรของผู้เรียนให้เป็นผลลัพธ์การเรียนเรียนรู้ที่
คาดหวัง (Expected Learning Outcome) และจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการถ่ายทอดเนื้อหาให้แก่นักเรียนเป็นการสร้าง
สมรรถนะนวัตกร สอดคล้องกับ Kay (2011); Wiggins and McTighe (2007); Apple Classrooms of Tomorrow –
Today (2008) ที่กล่าวถึงการบริหารโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ที่จะต้องกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังไว้ใน
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนและกำหนดเป็นพันธกิจของสถานศึกษา ดังนั้นผู้บริหารจะต้องสื่อสารถึงความสำคัญของสมรรถนะ
นวัตกร และประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรภายนอกเพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมหรือ
พื้นที่นักประดิษฐ์ ซึ่งจะกลายเป็นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สำคัญของโรงเรียน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมในนวัตกรรม
การบริหาร และระบบและกลไกการบริหารตามผลการวิจัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.1 นวัตกรรมการบริหาร จากผลการวิจัย พบว่า ประกอบด้วยนวัตกรรม และตัวชี้วัดนวัตกรรม
3 กลุ่ม คือ 1) นวัตกรรมการบริหารการจัดการเรียนรู้ โดยมีตัวชี้วัดที่สำคัญคือ สมรรถนะนวัตกรของผู้เรียนและ
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ ซึ่งการจะทำให้เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้น ผู้บริหารและครูสามารถ
ดำเนินการผ่านกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นสมรรถนะนวัตกร และ
กำหนดโครงสร้างของหลักสูตรในส่วนของรายวิชาเลือกเพิ่มเติมให้มีรายวิชาที่หลากหลายและเป็นวิชาที่เน้นการลงมือ
ปฏิ บ ั ต ิ (Hand on Experience) และนำการคิ ดเชิ งออกแบบ (Design Thinking) มาใช้ ในการจั ดการเรี ยนรู ้ ตาม
ผลการวิ จ ั ย ซึ ่ งก็ ค ื อการจั ดการศึ กษาที ่ เน้ นสมรรถนะเป็ นฐาน (Competency-based Education) ซึ ่ งต้ องอาศั ย
การเรียนรู้ส่วนบุคคล (Personalized Learning) (Pane, et al., 2015) และการเรียนรู้ตามเนื้อหาผสานวิธีสอนและ
เทคโนโลยีสารนเทศ (TPACK) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime Learning) ทั้งนี้ การเรียนรู้
โดยการลงมือปฏิบัติ และการเรียนรู้โดยโครงการเป็นฐานจะช่วยให้นักเรียนมีการเรียนรู้แบบเป็นลำดับขั้น และสามารถ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ หรื อผลงานของนั กเรี ยนได้ (Kurti, et al., 2014, pp. 8-11) และสอดคล้ องกั บแนวคิดกลยุ ทธ์
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การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3P ของ Chaemchoy (2018) ที่ประกอบด้วย P1: Passion or Problem - Based
Learning การจั ดการเรี ยนรู ้ โดยความชื ่ นชอบที ่ จะเรี ยนรู ้ ในเรื ่ องนั ้ นๆ เป็ นฐาน P2: Project - Based Learning
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน และ P3: Profession - Based Learning การจัดการเรียนรู้เพื่อการประกอบ
อาชีพเป็นฐาน ซึ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ด้วยวิธีการดังกล่าวจะก่อให้เกิดสมรรถนะที่สำคัญกับผู้เรียน และส่งผลให้การจัด
การเรียนรู้เป็นการศึกษาที่มีตอบสนองความต้องการในการประกอบอาชีพในอนาคตของผู้เรียน ซึ่งก็จะทำให้การจัด
การเรียนรู้นั้นเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีความหมาย และเกิดเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณค่าและสร้างมูลค่าได้ในชีวิต
จริง 2) นวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีตัวชี้วัดที่สำคัญ คือ นวัตกรรมที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของครู จากผลการวิจัย พบว่า การออกแบบการทำงานแบบทีมนวัตกร (Innovative Team) ซึ่งผู้บริหารจะต้องพัฒนา
บุคคลากรในระหว่างปฏิบัติงาน (On the Job Training) ดังที่ Kuratko (2012) กล่าวว่าการมุ่งมั่นสร้างทีมนวัตกร
ผู้บริหารต้องกระตุ้นการสร้างและมอบหมายงานให้แก่ทีม เพื่อให้สมาชิกภายในทีมได้ใช้ศักยภาพในการผลิตผลงาน
เชิงนวัตกรรม และการทำงานเป็นทีมนวัตกรนี้ก็จะส่งผลให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จด้วย
สอดคล้องกับแนวคิดการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ (Effective Team Working) (West; Tidd, et al. as cited in
Yotyingyong, 2007) ที่เน้นรูปแบบการทำงานเป็นกลุ่มหรือทีม ซึ่งจะก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างยืดหยุ่น (Holland, et al., 2000) ทั้งนี้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องวางแผนโดยเน้น
ผู้รับบริการเป็นสำคัญ (HR Outside-in) (Ulrich & Dulebohn, 2015, pp. 231-259) ซึ่งคือ การเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โดยผู้บริหารจะต้องพัฒนาครูให้สามารถหาแนวทางใหม่หรือวิธีการในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
นวัตกร โดยแนวทางใหม่หรือวิธีการใหม่นี้ คือ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู 3) นวัตกรรมการสนับสนุนการเรียนรู้
โดยมีตัวชี้วัดที่สำคัญ คือ นวัตกรรมที่เกิดจากการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร และนวัตกรรมของนักเรียนที่สามารถต่อ
ยอดทางธุรกิจได้ โดยผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารต้องจัดสรรงบประมาณ ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และรวมทั้ง
การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะนวัตกรของนักเรี ยน
สอดคล้ องกั บแนวคิ ดระบบนิ เวศนวั ตกรรม (Thaweesaengsakulthai, 2018) ที ่ สถานศึ กษาต้ องมี การวางแผน
ด้านการสร้างนวัตกรรมทั้งในระดับผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่จะร่วมกันต่อยอดนวัตกรรมของนักเรียนให้เข้าสู่ธุรกิจที่สร้างมูลค่าได้จริง (Business Takeoff)
3.2 ระบบและกลไกของการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อสร้างนวัตกร จากผลการศึกษา พบว่า
ระบบ ประกอบด้วย การวางแผน การนำแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผล โดยแต่ละขั้นตอนมีกลไกที่สำคัญ ดังนี้ ในขั้น
การวางแผน โรงเรียนจะต้องจัดทำแผนแม่บทนวัตกรรม ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายของสถานศึกษาที่ต้องมุ่ งเน้น
การพัฒนาสมรรถนะนวัตกรให้กับนักเรียน จากนั้นจึงนำแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยเริ่มจากการส่งมอบความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาสมรรถนะนวัตกรให้แก่ผู้เรียน ฝึกปฏิบัติจนเกิดเป็นทักษะ และสุดท้ายจึงยกระดับสู่การสร้างนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับระดับของผู้เรียนและมีคุณค่าในชีวิตจริง โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก
โดยการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดการวัดปัจจัยความสำเร็จของนวัตกรรมที่ขึ้นอยู่กับความสำเร็จในการต่อ
ยอดเป็นธุรกิจ หรือความสำเร็จในเชิงการตลาด (Havlíček, et al., 2013, pp. 57-70) แต่ปัจจุบันพบว่า ความสำเร็จของ
นักเรียนถูกจำกัดไว้เพียงในบริบทของห้องเรียน หรือการนำเสนอผลงานเชิงวิชาการเท่านั้น นวัตกรรมต้นแบบที่เป็น
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ผลผลิตของนักเรียนหลังจบการศึกษาสามารถต่อยอดเป็นจุดเริ่มต้นทางธุรกิจ (Startup Business) (Plattner, et al.,
2014) ที่จะเป็นผลงานความสำเร็จของนักเรียนในโลกของการทำงานจริง โดยระบบและกลไกที่สำคัญของนวัตกรรม
การบริหารโรงเรียนเพื่อสร้างนวัตกรในครั้งนี้ ก็คือ ขั้นของการยกระดับสู่นวัตกรรม (Scale Up) ซึ่งนวัตกรรมการบริหาร
นี้ไม่ได้มุ่งแค่การส่งมอบความรู้ให้นักเรียนมีความรู้ และการฝึกปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะเท่านั้น แต่ยังต้องการมุ่ง
ผลไปสู่การสร้างนวัตกรรมทีส่ ามารถต่อยอดเชิงพานิชย์เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ให้เป็นมูลค่าด้วย

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1.1 ครู โรงเรี ยนมั ธยมศึ กษา ควรใช้ องค์ ประกอบของสมรรถนะนวั ตกรที ่ ได้ จากผลการศึ กษา
ซึ่งประกอบด้วย การมุ่งอนาคต เครือข่ายสังคม ความคิดสร้างสรรค์ การบริหารโครงการ ความรู้ด้านเนื้อหาและทักษะ
การปฏิบัติ และบุคลิกภาพส่วนบุคคล โดยใช้สำหรับออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผล
การประสานความร่วมมือกับองค์กรอื่น และการพัฒนาสื่อ และแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะนวัตกร
1.2 ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ควรใช้นำคู่มือการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อสร้างนวัตกร
ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน โดยอาจจะใช้แนวทางการบริหารที่ได้จาก
การศึกษาโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อประกอบการนำคู่มือการบริหารโรงเรียนเพื่อสร้างนวัตกรไปประยุกต์ ใช้
เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีสมรรถนะนวัตกร
1.3 หน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนมัธยมศึกษา ควรใช้นวัตกรรมการบริหาร ระบบและกลไกของ
การบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรของนักเรียนมัธยมศึกษา ในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมัธยมศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาให้นักเรียนมีสมรรถนะนวัตกร
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึ กษาสมรรถนะนวั ตกรของนั กเรียนประถมศึ กษา อาชี วะศึ กษา และนิ ส ิ ตนั กศึ กษาใน
ระดั บอุ ดมศึ กษาเพื ่ อให้ ทราบว่ าสมรรถนะของผู ้ เรี ยนแต่ ละระดั บ และนำไปออกแบบการบริ หารสถานศึ กษา
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรให้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาสมรรถนะนวัตกรของนักเรียนมัธยมศึกษาเท่านั้น
2.2 ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียน และ
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรของนักเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งก็คือ
สมรรถนะนวัตกรของผู้บริหารโรงเรียน และสมรรถนะนวัตกรของครู เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า การจะเสริมสร้ าง
สมรรถนะนวัตกรให้กับผู้เรียน ผู้บริหารโรงเรียนและครูควรจะต้องมีสมรรถนะนวัตกรด้วย
2.3 ควรมีการศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
นวัตกรของนักเรียนมัธยมศึกษา เพื่อให้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาสมรรถนะนวัตกรอย่างเป็นระบบและเกิดการพัฒนาได้
อย่างแท้จริง
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