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กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนา
ความคิดสรางสรรคของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ความเปนมาและความสําคัญ

ปจจุบันความสามารถดานความคิดสรางสรรคไดเขามามีบทบาทและความสําคัญตอการ
ปฏิบัติ งานในทุ กๆ ดาน จึง มีความจํ าเป นและเปน ภารกิจหลักสํ าคัญ ของภาคการศึกษาอัน ไดแ ก
สถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ะตองพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถตลอดจนทักษะดานความคิด
สรางสรรค พรอมกับสามารถประยุกตและบูรณาการเขากับศาสตรดานอืน่ ๆ เพื่อนําไปประยุกตใชให
เกิดประโยชนสูงสุด
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากรไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของการพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักศึกษาดังกลาวขางตน รวมทั้งเพื่อใหการผลิตบัณฑิตของ
คณะฯ เกิดความสอดคลองกับเอกลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากรทีว่ า “ศิลปากรเปนมหาวิทยาลัย
ชั้น นํา แห งการสร างสรรค ” และอั ตลั กษณข องมหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากรที ่วา “ชาวศิ ลปากรเปน ผู มี
ความคิดสรางสรรค”
จากความเป น มาและความสํ า คั ญ ดั ง กล า วข า งต น คณะฯ จึ ง จั ด โครงการ
“แลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาความคิดสรางสรรคของนักศึกษา คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร มหาวิทยาลัยศิลปากร” เพื่อรวบรวมแนวทางการจัดการเรียน
การสอนในการพั ฒ นาความคิ ด สร า งสรรค ข องนั ก ศึ ก ษา เพื ่อ ให ก ารจั ด การเรี ย นการสอนเกิ ด
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับความตองการของสังคมในปจจุบันและอนาคต

วัตถุประสงค

เพื่อศึกษาและรวบรวมแนวทางการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาความคิดสรางสรรค
ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
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กลุมเปาหมาย

คณาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 40 คน

เครื่องมือที่ใช

การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาใชแบบสํารวจวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมี
ความคิดสรางสรรค ประกอบดวย
สวนที่ 1 แบบ Multiple choice แบบปรนัยเลือกตอบหลายขอ
1. ทัศนคติตอการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีความคิดสรางสรรค
2. การกําหนดแผนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีความคิดสรางสรรค
3. สถานที่และบรรยากาศในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีความคิด
สรางสรรค
4. วิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีความคิดสรางสรรค
5. วิธีการประเมินผลการเรียนการสอนอยางสรางสรรค
6. ผลลัพธจากการเรียนรูและพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักศึกษา
สวนที่ 2 แบบ Fill-in-the-blank แบบเติมคําลงในชองวาง
1. ปญหาที่พบในการใชการเรียนการสอนที่พัฒนาใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค
2. แนวทางแกไขปญหาที่พบในการเรียนการสอนที่พัฒนาใหผเู รียนมีความคิด
สรางสรรค
3. แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาใหผเู รียนมีความคิด
สรางสรรค
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การเก็บรวบรวมขอมูล

ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับการจัดการ
เรียนการสอนที่พัฒนาความคิดสรางสรรคของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย
1. การจัดเก็บขอมูลจากแบบสํารวจวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมี
ความคิดสรางสรรค
2. รวบรวมองคความรูจากประสบการณการสอนของอาจารยผูสอน (tacit knowledge)
รวบรวมองคความรูที่ไดจากเอกสารตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของ (Explicit knowledge)

ผลการดําเนินการ

 การสรางและแสวงหาความรู

คณะฯ ได สํ า รวจกระบวนการเรี ย นการสอนที ่เ น น ให ผู เ รี ย นมี ค วามคิ ด สร า งสรรค จ าก
คณาจารยโดยใชแบบสํารวจวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีความคิดสรางสรรค

 การจัดการความรูใ หเปนระบบ

คณะฯ จัดหมวดหมูอ งคความรูที่ไดรับทั้งองคความรูทีไ่ ดจากเอกสารตําราและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ (Explicit knowledge) และจากความรูจากการสอนของอาจารยผูสอน (tacit
knowledge)

การประมวลและกลั่นกรองความรู

คณะกรรมการจัดการความรูพิจารณาปรับปรุงภาษาและเนื้อหาขององคความรูใหสมบูรณ

 การเขาถึงความรู

การเผยแพรความรูผานเว็บไซตการจัดการความรูคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ICT:KM (Knowledge Management)
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การแบงปนความรู

คณะฯ ไดแบงปนความรูเ กีย่ วกับกระบวนการและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาให
นักศึกษามีความคิดสรางสรรค โดยผานเว็บไซตการจัดการความรูคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ICT:KM (Knowledge Management) เพื่อใหคณาจารยไดรวม
แบงปนความรูโดยเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ รวมทั้งมีการจัดประชุมสรุปผลการเรียน
การสอนซึ่งจัดขึ้นทุกภาคการศึกษาโดยใหคณาจารยทั้งประจําและพิเศษไดนําเสนอกระบวนการเรียน
การสอนพรอมผลงานของนักศึกษาในแตละรายวิชา

ภาพแสดงหนาเว็บไซตการจัดการความรูคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ICT:KM (Knowledge Management)

การเรียนรู

คณาจารยนําวิธีการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาความคิดสรางสรรคซึง่ เปนผลจากการ
จัดการความรูไปใชในการจัดการเรียนการสอนโดยไดจัดทําเปนรายละเอียดการสอน (มคอ. 3)
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องคความรูที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนา
ความคิดสรางสรรคของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
แนวคิดเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค

ความหมายของความคิดสรางสรรค
อารีย พันธมณี (2537) กลาววา ความคิดสรางสรรคเปนจินตนาการประยุกต คือ เป น
จินตนาการที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อแกปญหายุงยากที่มนุษยประสบอยู ความคิดจินตนาการเปนลักษณะ
สําคัญของความคิดสรางสรรค ซึ่งนําไปสูผลผลิตที่แปลกใหมและเปนประโยชน
กัลยา ไตรศรีศิลป (2542) กลาวถึงลักษณะของความคิดสรางสรรค (Creative Thinking)
วามีลักษณะอเนกนัย (Divergent Thinking) คือความสามารถของสมองที่จะคิดไดหลายทิศทาง
หลายแง หลายมุม คิดไดกวางไกล ซึง่ ลักษณะความคิดเชนนี้จะนําไปสูการคิดประดิษฐสิ่งแปลกใหม
ประกอบดวย ความคิดริเริม่ (Originality) ความคิดคลอง (Fluency) ความคิดยืดหยุน (Flexibility)
และความคิดละเอียดลออ (Elaboration)
บุญเตือน คูสุวรรณ (2547) กลาววาความคิดสรางสรรคหมายถึงความสามารถของสมองที่
คิดไดหลายทิศทาง หลายแงมุม กวางไกล ริเริ่มสรางสรรค มีจินตนาการ ฉับไว สามารถเชื่อมโยง
สัมพันธความคิดประสบการณเกากับประสบการณใหมเกิดเปนเรือ่ งราวแปลกใหมตางไปจากเดิมซึ่ง
อาจจะไมใหมตอโลกแตใหมสําหรับบุคคล
ทิพวัลย ปญจมะวัต (2548) หมายถึงความสามารถของบุคคลในการคิดไดกวางไกล คิด
นอกกรอบ สามารถมองเห็นความสัมพันธเชื่อมโยงของสิ่งตางๆ มีความไวในการเรียนรูต อปญหา ทํา
ใหเกิดความคิดจินตนาการซึ่งมีลักษณะแปลกใหมเหมาะสมกับการแกปญหา
บรูเนอร (Bruner อางถึงใน ชยพล สุทธิโยธิน และคณะ 2548) ใหนิยามคําวาการ
สรางสรรคไวสั้นๆ วา ความคิดสรางสรรค คือ “ผลที่นาประหลาดใจ” (Effective Surprise)
มิลเลอร (Miller อางถึงใน ชยพล สุทธิโยธิน และคณะ 2548) นิยามวา ความคิด
สรางสรรค คือ “การเกิดขึ้นของความคิด ที่เต็มไปดวยจิตนาการ”
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กิลฟอรด (Guilford, 1950 อางใน อารี พันธมณี 2540) อธิบายวา “ความคิด
สรางสรรคเกิดขึ้นจากการคิดหลายๆ แบบหลายทิศทาง เรียกการคิดแบบอเนกนัย หรือ การคิด
แบบกระจาย (divergent thinking) ความคิดแบบนีจ้ ะนําไปสูการประดิษณแปลกใหมรวมทัง้ การ
คิดเพื่อแกไขปญหาใหสําเร็จได”
ชยพล สุทธิโยธิน และคณะ (2548) ไดใหความหมายของความคิดสรางสรรค วาหมายถึง
“ความสามารถทางสมองของมนุ ษ ย ใ นการสร า ง หรื อ ผลิ ต ผลงานใหม ขึ ้น มาโดยอาศั ย ความรู 
ประสบการณเดิม และการจิตนาการ มาใชเชือ่ มโยงกับสถานการณ และปญหาที่กําลังเผชิญอยู
รวมทั้งสถานการณที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต” ผลผลิตของความคิดสรางสรรค อาจออกมาในรูปของ
งานศิลปะ (Art) วรรณคดี (literature) วิทยาศาสตร (science) เปนกระบวนการ (process)
หรือวิธีการ (procedure) อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันก็ได
องคประกอบของความคิดสรางสรรค
การสร า งสรรค ใ ดๆ ไม ว า จะเป น การสร า งสรรค ง านวิ ท ยาศาสตร การสร า งสรรค
สิ ่ง ประดิ ษ ฐ การสร า งสรรค ว รรณคดี และการสร า งสรรค ผ ลงานแขนงอื ่น ๆ ต า งต อ งอาศั ย
องคประกอบที่สําคัญ ประการดังตอไปนี้คือ (ชยพล สุทธิโยธิน และคณะ 2548)
1. ความสามารถทางสมองในการคิดของมนุษย มนุษยมีคุณลักษณะที่แตกตางไปจาก
สัตวโลกชนิดอื่นตรงที่มนุษยมีความสารถในการคิด การคิดของมนุษยทําใหมนุษยสามารถสราง
วัฒนธรรมขึ้นมาในรูปแบบตางๆ ทั้งสิ่งประดิษฐคิดคน และวิถีการดําเนินชีวิต งานสรางสรรคตางๆ
เกิดขึ้นจากความสามารถในการคิดของมนุษยทัง้ สิ้น เชน การประดิษฐลอเลือ่ นเพือ่ ทดแทนแรงงาน
การประดิษฐเครื่องจักรไอน้ําเพื่องานอุตสาหกรรม การประดิษฐ คอมพิวเตอรใหคิดแทนสมองคน
2. ความรูและประสบการณเดิมของมนุษย ความรูและประสบการณเดิมทําใหมนุษย
สามารถตอยอดความคิดได ดวยการนําความรูเดิมนัน้ มาดัดแปลงประยุกตใหมใหมีพัฒนาการทีด่ ีขึน้
กวาเดิม
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3. การจิตนาการของมนุษย จิตนาการเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับความคิดสรางสรรค
อริสโตเติล กลาววา “จิตนาการมีความสําคัญมากกวาความรู” หากมนุษยไรจินตนาการ งาน
ประดิษฐคิดคนตางๆ ก็คงเปนไปอยางธรรมดาเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะสถานการณนั้นเทานั้น
มนุษยจะไมสามารถคิดลวงหนา ไมสามารถคิดถึงสิ่งทีย่ ังไมเคยมี ไมสามารถคิดถึงสิง่ ทีย่ ังไมเกิดขึ้น
ถาเปนเชนนั้น เราก็คงไมมีเครื่องบิน เราคงไมมีดาวเทียม เราคงไมมีระบบการสั่งการดวยเสียง เรา
คงไปยืนบนดวงจันทรได จินตนาการทําใหมนุษยสามารถคิดถึงสิ่งใหมๆ ไดเสมอ เพราะจินตนาการ
เปนสิ่งที่ไมมีขอบเขตจํากัด
คนที่ทํางานเกี่ยวของกับงานสรางสรรคทัง้ หลายไมวางจะเปนนักประพันธ นักโฆษณา
นักประชาสัมพันธ นักเขียนบท นักสรางสรรค รายการโทรทัศน ตางตองอาศัยองคประกอบทั้งสาม
คือ ความสามารถทางสมองในการคิด ความรูและประสบการณเดิม และการจิตนาการ ในการคิด
สรางสรรค เราจึงไดเห็นรายการโทรทัศนรูปแบบใหมๆ ทีท่ ําใหรูสึกทึ่ง และรูสึกชื่นชม เราไดเห็น
รายการโทรทั ศน รู ป แบบใหม ๆ ที ่ส นุ ก สนานเร า ใจ และเกิ ด ความรู สึ กว า รายการนี ้มีค วามคิ ด
สรางสรรค นาทึ่ง คนคิดคิดเกง คนคิดมีความคิดสรางสรรคดี
ลักษณะของงานทีเ่ ปนการสรางสรรค
งานที่ถือไดวาเปนงานที่มีความคิดสรางสรรคมักจะตองมีลักษณะสําคัญ 4 ประการดังนี้
(Cougar, 1996: 5 อางถึงในชยพล สุทธิโยธิน และคณะ 2548)
1. มีความเปนตนคิด (Original) หมายถึง เรื่องที่คิดขึ้นมานั้นเปนเรื่องใหม (be new)
ที่ยังไมมีใครคิดมากอน ไมไดลอกเลียนแบบใครมา แตอาจเปนการประยุกตขึ้นใหมได อาจนํา
แนวคิดเดิมมาดัดแปลงใหม หรือนําความคิดเดิมมาบางสวนมาใชรวมกับความคิดใหมได
2. มีคุณคา (Value) หมายถึง สิง่ ทีค่ ิดขึน้ มานั้นสามารถนําไปใชประโยชนได ไมวาจะ
เปนการใชประโยชนในการทํางาน ในการแกไขปญหา หารสรางสิ่งใหมใหดีกวาเดิม การปรับปรุง
วิธีการทํางาน
3. มีความเกี่ยวของ (Relevant) หมายถึง ความคิดนัน้ มีสวนเกีย่ วของกับวัตถุประสงค
เปาหมาย เนื้อหา และแนวการดําเนินงานในเรื่องที่กําลังทําอยู
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4. มีผลกระทบ (Impact) หมายถึง สิ่งที่คิดขึ้นมานั้นตองมีผลกระทบตอการดําเนินงาน
อย า งใดอย า งหนึ ่ง ทํ า ให เ กิ ด การเปลี ่ย นแปลงอย า งใดอย า งหนึ ่ง ทั ้ง ทางด า นความรู  ความคิ ด
ทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมของบุคคลในสังคม หรือตอสังคม
สภาวะทีน่ าํ ไปสูก ารคิดสรางสรรค
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคิดสรางสรรคมีหลายประการนอกจากปจจัยดานชีวะภาคของ
มนุษย เชน ความสามารถทางสมอง ซึ่งเปนสิ่งที่มีมาตั้งแตเกิด และยากที่จะเปลี่ยนแปลงได แตยัง
มีปจจัยอื่นๆ ที่มีผลตอการคิดสรางสรรคที่มนุษยสามารถควบคุมและจัดการได เชน ปจจัยแวดลอม
ดานสภาวะที่นําไปสูการคิดสรางสรรค
การสรางสภาวะที่สงเสริมใหคนมีความคิดสรางสรรค จะประกอบดวยลักษณะสภาวะดังนี้
(Roger, 1959 อางถึงในชยพล สุทธิโยธิน และคณะ 2548)
1. สภาวะทีม่ ีความปลอดภัยทางจิต คือ
1.1 ยอมรับในคุณคาของแตละรายบุคคล
1.2 ไมมกี ารตีราคา เปรียบเทียบความคิดเห็นและผลงาน ทุกคนทํางานดวยความสบายใจ
1.3 มีความเขาใจในผลงาน
2. สภาวะที่มีเสรีภาพในการแสดงออก มีอิสระที่จะคิดพูดหรือแสดงออกในรูปแบบที่แปลกใหม
ทฤษฎีความคิดสรางสรรค
กระบวนการเกิดความคิดสรางสรรคตามทฤษฎีของออสบอรน (Osborn,1963 อางถึงใน
พัฒนานุสรณ สถาพรวงศ, 2532) มี 7 ขั้น คือ
1. ระบุประเด็นปญหาที่ตองการจะใชความคิดสรางสรรคในการแกปญหา
2. การเตรียมและรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการแกไข
3. วิเคราะหขอมูล คิดพิจารณาและแจกแจงขอมูล
4. การใช ค วามคิ ด หรื อ คั ด เลื อ กเพื ่อ หาทางเลื อ กต า งๆ เป น ขั ้น พิ จ ารณาอย า งละเอี ย ด
รอบคอบและหาทางเลือกที่เปนไปไดไวหลายๆ ทาง
5. การฟ กความคิ ด และการทํา ให กระจ า งเป น ขัน้ ที ่ทํ า ให ก ารฟ ก ความคิ ด วา ง และเกิ ด
ความคิดบางอยางขึ้นมา จากนั้นก็ทําความคิดนั้นใหชัดเจนขึ้น
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6. การสังเคราะหหรือการบรรจุชิ้นสวนตางๆ เขาดวยกัน
7. การประเมินผล เปนการคัดเลือกจากคําตอบที่มีประสิทธิภาพที่สุด
ออสบอร น ได ส ร า งเทคนิ ค ระดมสมองมาใช ใ นการพั ฒ นาความคิ ด สร า งสรรค โดยมี
หลักเกณฑดังนี้
1. การไมวิจารณตัดสินความคิด เมื่อมีผูเสนอความคิดขึ้นในกลุมจะไมมีการวิจารณหรือ
ตัดสินความคิดใดๆ ทั้งสิ้น
2. ยอมรับและใหอิสระในการเสนอความคิดของสมาชิกในกลุม
3. สงเสริมปริมาณความคิด โดยกระตุนใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็นของตนโดยไมมีการ
ตอตานหรือยับยั้งความคิดของสมาชิกในกลุม
4. การระดมความคิดและการปรุงแตงความคิดโดยการเอาความคิดทัง้ หมดมาประมวลเขา
ดวยกัน แลวพิจารณาประเมินตัดสินรวมกันวาความคิดใดจะใหคุณคามากกวากันและจัดเรียงลําดับ
ตามเกณฑที่กําหนดตามวัตถุประสงคของกลุม เชน เวลา งบประมาณ เปนตน
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของกับความคิดสรางสรรค
บุ ญ เตื อ น คู สุ ว รรณ (2547) ได ใ ช กิ จ กรรมเชิ ง สร า งสรรค เ พื ่อ ส ง เสริ ม การเขี ย น
ภาษาอังกฤษเชิงสรางสรรคและความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวา
1) ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรางสรรคและความคิดสรางสรรคของ
ผูเรียนสูงขึ้นหลังจากการใชกิจกรรมเชิงสรางสรรค
2) ผูเรียนทีเ่ รียนโดยใชกิจกรรมเชิงสรางสรรคนีม้ ีความคิดเชิงสรางสรรคสูงกวากอน
การใชกิจกรรมเชิงสรางสรรค กลาวคือ ผูเรียนไดพัฒนาความคิดจากไมกลาคิดไมกลาทํามาสูความคิด
ทีเ่ ปนตัวของตัวเอง
ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (อางถึงใน ทิพวัลย ปญจมะวัต 2548) ไดศึกษากลุม
ตัวอยางนิสิตคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยวัดบุคลิกลักษณะของนิสิตซึ่งมี
ผลงานสรา งสรรคแตกต างกันจากการประเมิน ของอาจารย คะแนนการออกแบบของนิสิ ต และ
กิจกรรมที่นิสิตทําในเวลาวาง ผลการวิเคราะหพบวานิสิตสถาปตยกรรมศาสตรทีม่ ีผลงานสรางสรรค
ระดับ สู งมี กลุ ม บุค ลิก ลั กษณะเดน ใน 4 กลุ ม ลัก ษณะ คื อ กลุม ที่ 1 ได แก การประเมิน ตนเองสู ง
ทางดานความคิดสรางสรรค มีประวัติการทํากิจกรรมและงานอดิเรกที่ใชความคิดสรางสรรค กลุมที่ 2
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ไดแก ความอยากรูอยากเห็น การเปดรับประสบการณ ความตองการสิง่ แปลกใหม ชอบสํารวจ กลา
เสี่ยง กลุมที่ 3 ไดแก ความไวตอการรูสึก มีอารมณตอสิง่ ตางๆ มีอารมณขัน ชอบสนุกและเลนแบบ
เด็กๆ กลุม ที่ 4 ไดแก ความยืด หยุน ความเปน ธรรมชาติใ นการแสดงออก ชอบใชจิน ตนาการ มี
ความคิดอิสระ มั่นใจในตัวเอง
สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธ (2544) ไดกลาวถึงสภาพแวดลอมของผูเรียนที่เอือ้ ตอการเกิด
การแสดงพฤติกรรมความคิดสรางสรรค ไดแก ลักษณะการจัดหองเรียน โดยการจัดหองเรียนให
เหมาะสมกับกิจกรรมเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง การจัดพื้นที่สวนตัวใหผูเรียนในระหวางผลิตงาน
สร า งสรรค การมี สื ่อ หรื อ อุ ป กรณ ก ารเรี ย นการสอนที ่ส ามารถพั ฒ นาความคิ ด สร า งสรรค
สภาพแวดลอมเปนปจจัยที่สําคัญที่มีผลตอความคิดสรางสรรค โดยที่ความคิดสรางสรรคเปนสิ่งที่
สามารถเรียนรูได เปนผลมาจากประสบการณหรือเปนผลมาจากการตอบสนองเงื่อนไขรอบตัวบุคคลที่
มีความคิดสรางสรรคไมเทากันเพราะมีสภาพแวดลอมที่ตางกัน
ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ (2538) ไดศึกษาสังเคราะหงานวิจัยเกีย่ วกับความคิดสรางสรรค
ในประเทศไทย การสังเคราะหงานวิจัยเชิงปริมาณ พบวาการสอนโดยใชกิจกรรมกลุม กระบวนกลุม
สัมพันธ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู การใชชุดการสอน การใชกิจกรรมแบบไมกําหนดแนวทาง
ทําใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรคสูงกวาการสอนตามปกติ และสูงกวาวิธีกําหนดขึ้น และในดานแนว
การสอนเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค พบวา แนวการสอนใหมๆ นวัตกรรมตางๆ ที่เปดโอกาสให
นักเรียนไดคิดหลายทาง มีอิสระในการคิดจะทําใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคสูงกวาการสอนปกติ
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ทั้งนี้ สามารถแบ งองค ความรูเกี่ยวกั บการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให มีความคิ ด
สรางสรรคไดดังนี้

ดานทัศนคติตอการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีความคิดสรางสรรค
ด า นทั ศ นคติ ต อ การจั ด การเรี ย นการสอนเพื ่อ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให มี ค วามคิ ด สร า งสรรค
ประกอบดวย
1. อาจารยยอมรับและมองเห็นคุณคาในตัวผูเรียนวาสามารถเรียนรูและพัฒนาได
2. อาจารยเปนผูอํานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรู ไมใชเปนแหลงคําตอบที่ถูกตอง
ทั้งหมด
3. อาจารยเปนผูใหคําแนะนําที่เปนประโยชน สอนใหรูจักการใชทักษะกระบวนการที่ดีและ
มีการเตรียมการสอนที่ดี
4. อาจารยสรางบรรยากาศในหองเรียน เพื่อใหผูเรียนมีอิสระทางความคิด และเปดโอกาส
ให ทุกคนไดแสดงความคิดเห็น และฝกคิดดวยตนเอง

ดานการกําหนดแผนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีความคิดสรางสรรค
ด า นการกํ า หนดแผนการเรี ย นการสอนเพื ่อ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให มี ค วามคิ ด สร า งสรรค
ประกอบดวย
1. อาจารยกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรที่เนนการกระตุน การสงเสริม และการ
พัฒนาใหนักศึกษาเกิดความคิดสรางสรรคอยางชัดเจน
2. อาจารยมีระบบการปรับตารางเรียนใหมีความยืดหยุนเพื่อตอบสนองความตองการและ
ความสามารถที่หลากหลายของนักศึกษา
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ดานสถานที่และบรรยากาศในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษา
ใหมีความคิดสรางสรรค
สถานที่และบรรยากาศในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีความคิดสรางสรรค
ประกอบดวย
1. มีการจัดกลุมการสอนหลายๆ แบบ เชน จับคู กลุมเล็ก กลุมใหญและสอนแบบเดี่ยว
2. มีกิจกรรมการเรียนนอกหองเรียนเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูสิ่งใหมๆ
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีการแสดงออกอยางอิสระทั้งความคิด ความรูสึก และการ
กระทํา
4. มีลักษณะการจัดการเรียนการสอนแบบกึ่งสัมมนา เปดโอกาสใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณและมุมมองระหวางกัน เพื่อใหเกิดความยืดหยุนในการคิด

ดานวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีความคิดสรางสรรค
วิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีความคิดสรางสรรค ประกอบดวย
1. มี สื ่อ การสอนที ่มุ ง พั ฒ นาให นั ก ศึ ก ษามี ค วามคิ ด สร า งสรรค เช น การเลื อ กใช สื ่อ ที ่
นักศึกษาสามารถเขาถึงไดงาย เชน คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต เอกสารจากการประกอบธุรกิจจริง เชน
บิลเงินสด ใบเสร็จ ใบบิลคาใชจายตางๆ โดยอธิบายใหนักศึกษาเห็นภาพและเกิดจินตนาการ
2. วิธีการเรียนการสอนมีความยืดหยุน และสนองความแตกตางระหวางบุคคล
3. ฝกใหนักศึกษารูหลักการคิด มีกระบวนการคิดอยางสรางสรรค และนําไปใชในการ
แกปญหาในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน มีการฝกใหนักศึกษารูจ ักคิดตอยอดการเรียนรู
จากสิ่งที่สอนไป และสามารถไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
4. ฝกใหนักศึกษารูจักคิด นําไปใชใหเกิดประโยชน และการตัดสิน ใจ เชน มีการฝกให
นักศึกษาคิดและนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
5. ฝกใหนักศึกษาคิดในเชิงบวกหรือเชิงสรางสรรค
6. ฝกใหนักศึกษาเปนคนชางสังเกต รูจักการวิเคราะหขอมูลขาวสารเพื่อการตัดสินใจที่
เหมาะสมและมีวิจารณญาณ เชน ฝกใหนักศึกษาคนควาขอมูลจากขาวสารธุรกิจประจําวัน รวมถึง
เหตุการณที่มีผลกระทบตางเศรษฐกิจ ธุรกิจ เทคโนโลยี เพื่อนําขอมูลที่ไดไปประเมินผลดวยตนเอง
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7. มีการกระตุนใหนักศึกษายอมรับตนเอง และเชือ่ มัน่ ในตนเอง เชน โดยใชคําชมเชยและ
การพูดกระตุนใหนักศึกษารูสึกเชื่อมั่นและเสริมความมั่นใจในตนเอง ในการกลาพูด และตัดสินใจ
8. มีการกระตุนใหนักศึก ษาไดคิดหาคําตอบอยางหลากหลาย เน นการสรา งสรรคดว ย
คําถามแบบปลายเปด เพื่อฝกคิด ฝกคนควาความรูดวยตนเอง และฝกทดลอง ดังนี้
8.1 การใช คํ า ถามปลายเป ด เพื ่อ ให นั ก ศึ ก ษาแสดงความคิ ด และคํ า ตอบในเชิ ง
สรางสรรคอยางสมเหตุสมผล
8.2 มีการตั้งคําถามหรือใชรูปภาพเปนคําถาม เพื่อใหนักศึกษาหาคําตอบทั้งทฤษฎีและ
ปฎิบัติการ
8.3 ตั้งคําถาม แลวใหนักศึกษาหาคําตอบ
8.4 เปดโอกาสใหนักเรียนไดสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเปนภาษาอังกฤษและตั้ง
คําถามและโตตอบกับอาจารยอยางเปนกันเองในชั้นเรียน
8.5 ใหมีการอภิปรายในชัน้ เรียนและเชิญวิทยากรจากสายวิชาชีพ สื่อมาบรรยายและ
ดําเนินการอภิปรายในชั้นเรียน
8.6 ใหนักศึกษาตอบคําถามแลวใหตอบหลายๆขอจากหลายๆคนแลวนํามาวิจารณกัน
ทั้งหองเพื่อหาคําตอบ
8.7 ผูสอนจะมีการตั้งคําถามปลายเปดทุกครั้งหลังการเรียนการสอน
8.8 ใหนักศึกษาเขียนโปรแกรมแบบอิสระภายใตแนวคิด Business logic เดียวกัน
8.9 มอบหมายใหตอยอดงานโครงงานที่เรียนในชั้นเรียนที่ระบบยังขาดความสมบูรณ
8.10 กระตุนใหนักศึกษาไดคิดวิธีการแกไขปญหา หลังจากการวิจารณชิ้นงานโดยใช
คําถามเปด
8.11 มี ก ารใช คํ า ถามปลายเป ด เพื ่อ ให นั ก ศึ ก ษาแสดงความคิ ด และคํ า ตอบในเชิ ง
สรางสรรคอยางสมเหตุสมผล เชน การใชภาษาอังกฤษเปนสือ่ จะชวยใหผูเ รียนไดฝกฝนพัฒนาภาษา
อีกทางหนึ่งดวย ถึงแมวาอาจจะตองใชเวลาบางเพราะเนื่องจากประสบการณชีวิตของผูเรียนอาจจะยัง
ไมมากพอแตก็นับวาคุมคา มีความเปนสิ่งจําเปนที่ผูสอนอาจจะตองทําหนาที่เปนผูคอยชวยใหคําแนะ นํา
และชี้แนะครับ
8.12 ตั้งคําถามในชั้นเรียนแลวเปดการอภิปรายในชั้นเรียน ใหรวมกลุมแลวหาคําตอบ
8.13 กระตุนใหนักศึกษาหาวิธีการแกปญหา และทดลองทํางานเพิ่ม
8.14 กระตุนใหนักศึกษาไดคิดวิธีการแกไขปญหา หลังจากการวิจารณผลงาน โดยใช
คําถามปลายเปด
8.15 การเขียนแสดงทรรศนะตอกระทูที่นาขบคิด
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8.16 มีการตั้งหัวขอที่เปดโอกาสใหนักศึกษาไดเลือกทํา
8.17 วิจารณงานที่ดีสามารถเปนตัวอยางของชั้นป โดยใหเหตุผลวาดีหรือไมดีอยางไร
เพราะนักศึกษาจะเห็นงานของเพือ่ นหรือของรุนพี่ ทําใหเกิดแรงบันดาลใจอีกทั้งยังเปนการสรางแรง
กดดันเล็กๆ จากการวิจารณของอาจารย ดังนัน้ งานที่คิดจะทําตองสามารถอุดขอบกพรองจากอดีต
และตองสรางสรรคมากขึ้น เพราะอยากใหงานของตัวเองเปนแบบอยางที่ดีแกรุนนอง
8.18 บรรยายและปฏิบัติถึงการคิดและสรางสรรคผลงานทีด่ ี เพือ่ เกิดประสบการณตรง
และสามารถเปนแบบอยางในครั้งตอๆไป
8.19 สอนใหเขาใจถึงหลักการพื้นฐานของแตละบทเรียนใหเขาใจอยางถองแท เพื่อที่จะ
สามารถนําไปพลิกแพลง และพัฒนาดวยตัวนักศึกษาเอง
8.20 เนนใหนักศึกษาตองมี 1) ความรูค วามจํา 2) ความเขาใจ 3) การนําไปใช 4) การ
คิดวิเคราะห 5) การคิดเชิงสังเคราะห โดยที่เนือ้ หาแตละเรือ่ งแตละบทจะมีรายละเอียดทีแ่ ตกตางกัน
ไป เชน บางเรือ่ งอาจจะมีเฉพาะความรูค วามจํา บางเรือ่ งอาจจะจะตองมีความเขาใจและจึงสามารถ
นําไปใชได ฯลฯ
8.21 การกระตุ น ให ผู เ รี ย นได ค น คว า หาความรู เ พิ ่ม เติ ม ในประเด็ น ที ผ่ มตั ้ง คํ า ถาม
ปลายเปดไว
8.22 เนนการลงพื้นที่จริงเพื่อใหไดทราบขอมูลปฐมภูมิ ซึ่งจะสามารถนํามา Discuss
กันไดครับ
9. มีการกระตุน ใหนักศึกษากลาแสดงออก มีความเชือ่ มัน่ ตนเอง ความเคารพตนเอง ใฝรู
และไมกลัวตออุปสรรคตาง ๆ เชน การจัดกิจกรรมใหนักศึกษากลาที่จะแสดงออก และเชื่อมั่นใน
ตนเอง มั่นใจในการพูดและการกระทําที่ทํา รวมถึงการบานคนควาที่ไดมอบหมาย ไดแก
9.1 ใหนักศึกษาลุกขึ้นตอบคําถามอภิปรายผล
9.2 ใหนักศึกษาออกมานําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน ทั้งกลุม และเดี่ยว
9.3 เปดโอกาสใหนักเรียนไดสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเปนภาษาอังกฤษและตั้ง
คําถามและโตตอบกับอาจารยอยางเปนกันเองในชั้นเรียน และสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน
โดยแนะนําแหลงขอมูลให เชนภาพยนตร และเพลงและเทคนิคการเรียนรูจากสื่อดังกลาว
9.4 ใหมีการอภิปรายในชัน้ เรียนและเชิญวิทยากรจากสายวิชาชีพ สือ่ มาบรรยายและ
ดําเนินการอภิปรายในชั้นเรียน และใหนักเรียนลงสนามทํางานเอง
9.5 ผูสอนมีการกระตุนและสรางบรรยากาศแหงความเชื่อมั่นในตนเอง
9.6 การนําเสนอประจําสัปดาหที่เปนทั้งงานบุลคลและงานกลุม ที่หลากหลายและ
กระตุน ใหเกิดความคิดและปฏิบัติใหไดคาบนั้น
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ปญหา

นักศึกษา

9.7 ใหนักศึกษานําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
9.8 ในการทํางานจะมีอุปสรรคอยูเสมอ จะสอนวิธีแกปญหาและสอนใหอดทน ฝาฟน
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15

ใหนักศึกษาซักถาม จากนั้นทบทวนคําถามเพื่ออธิบายใหเพื่อนๆ ฟงอีกครั้งหนึ่ง
ใหผลัดกันนําเสนอขอมูล
ใหนําเสนองาน วิจารณงานของเพื่อนในชั้นเรียน
การนําเสนองานการแสดงบทบาทสมมติ
กิจกรรมหนาชั้นเรียน เชน โตวาที บทบาทสมมติ การสอบพูดปลายภาค ฯลฯ
ถายทอดแนวความคิดวิชาฝกงานสาขาธุรกิจ
กระตุนใหตอบคําถามภายในชั้นเรียนพรอมทัง้ แสดงความคิดเห็นตอคําตอบของ

9.16 เปดโอกาสใหนําเสนองานและโครงงานตอสมาชิกในชั้นเรียน
9.17 กระตุน ในนักศึกษากลาที่จะวิจารณผลงานของเพื่อนๆ ในชั้นเรียนและยอมรับ
ความคิดเห็นของผูอื่น
9.18 มีการจัดกิจกรรมใหนักศึกษากลาแสดงออก และเชือ่ มั่นในตนเอง มั่นใจในการพูด
และการกระทําที่ทํา รวมถึงการบานคนควาที่ไดมอบหมาย
9.19 กระตุนใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นแยงผูสอน
9.20 ออกมานําเสนอผลงานหนาชั้นเรียนและใหนักศึกษาแสดงความเห็นโตแยงผูสอน
9.21 เนนใหนักศึกษามีโอกาสออกมานําเสนอผลงานของตนเองหนาชัน้ เรียนซึ่งผูส อน
จะคอย ใหคําแนะนํา และเปดโอกาสใหเพื่อนๆ ไดแสดงความคิดเห็นที่มีตองานของนักศึกษาคนนั้นๆ
เพื่อนําไปปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น
9.22 เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น วิจารณผลงานของเพือ่ น และยอมรับ
ความคิดเห็นของผูอื่น
9.23 การอภิปรายกลุม การนําเสนอหนาชั้นเรียน
10. มีการสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดดวยการระดมสมอง โดยเปดโอกาสใหนักศึกษา
ทุกคนไดแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น ไดแก
10.1 มีการยกตัวอยางภาพถาย และใหนักศึกษาชวยกันอภิปราย
10.2 มีการตั้งคําถามแลวใหนักศึกษาชวยกันระดมสมองอภิปราย
10.3 ใหนักเรียนแขงขันตอบคําถามในชั้นเรียน โดยคําถามดังกลาวจะมาจากเนือ้ หาที่
เรียนในคาบนัน้ ๆ และเก็บคะแนน
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ออนไลน

10.4 ใหมีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอประเด็นตางๆ ในการทําขาว

10.5 การแตงเรื่องรวมกันเปนหมูคณะ
10.6 แบงกลุมยอยเพื่อใหออกแบบผลงานตามที่กําหนด
10.7 โปรเจคงานกลุม
10.8 เนนใหนักศึกษามีโอกาสออกมานําเสนอผลงานของตนเองหนาชัน้ เรียนซึ่งผูส อน
จะคอย ใหคําแนะนํา และเปดโอกาสใหเพื่อนๆไดแสดงความคิดเห็นที่มีตองานของนักศึกษาคนนั้นๆ
เพื่อนําไปปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น
10.9 แบงกลุมยอยเพื่อใหหาคําตอบจากโจทยที่กําหนด
10.10 เปดโอกาสใหนําเสนองานและโครงงานตอสมาชิกในชั้นเรียน
10.11 ตัง้ โครงงานแบบกลุม เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสระดมสมองในการตอบคําถาม
และวิเคราะหโจทยที่กําหนด
10.12 ใหแบงกลุมทํางาน โดยใหจําโจทยที่เกี่ยวกับการวิเคราะหและการสรางสรรค
รวมกันในกลุม
10.13 ใหนักศึกษาสามารถชวยกันในการจับกลุมเขียนโปรแกรมเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ
10.14 การทํางานเปนคูและเปนกลุม รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นในเรื่องตางๆ มีการ
ทดสอบทุกสัปดาห
10.15 ผูสอนสรางบรรยากาศใหผูเรียนมีการแสดงความเห็นรับฟงและยอมรับมุมมองที่
แตกตางกัน
11. นักศึกษามีโอกาสไดรับฟงความรู และประสบการณจากวิทยากรภายนอก หรือบุคคลที่มี
ชื่อเสียง
11.1 เปด VDO ที่มีการแนะนําความรูประสบการณจากบุคคลที่เปนมืออาชีพ
11.2 ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่โดยมีวิทยากรแนะนํา และเชิญวิทยากรมาบรรยาย
11.3 มีการทํารายการโทรทัศน และสารคดีไดรางวัลและภาพยนตรไดรางวัลมาใชเปน
สื่อประกอบการสอนเพื่อเปดโลกทัศนใหนักศึกษา
11.4 มีการเชิญวิทยากรจากสายวิชาชีพที่มีประสบการณตรงในการปฏิบัติหนาที่จริง
มาบรรยาย
11.5 เชิญวิทยากรนอกมาบรรยาย
11.6 จัดสัมนาการฝกพูด โดยวิทยากรจากสมาคมฝกพูดแหงประเทศไทย
11.7 มีสื่อวีดีทัศนสําหรับแนะนําการพัฒนาระบบ
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11.8 มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรู และแสดงความคิดเห็นวิจารณ
ผลงานของนักศึกษา
11.9 มีการเชิญบรรณาธิการขาวที่มีชื่อเสียง และนักขาวอาวุโสมาแนะนําและเลาถึง
ประสบการณทํางานดานการขาวและหนังสือพิมพ
11.10 เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรือ่ งนั้นๆจริง มาบรรยาย และแลกเปลี่ยน
ความรูประสบการณ เชน ทุเรียน / ศุ บุญเลี้ยง / สมจริง ศรีสุภาพ
11.11 พานักศึกษาไปดูงานในสถานการณจริง และรับฟงคําบรรยายของผูเชีย่ วชาญ
ซึ่งนักศึกษาใหความสนใจมากกวาการสอนในตํารา และตัวอาจารยเองก็ไดเรียนรูมุมมองที่แตกตาง
จากมืออาชีพไปดวย เชน การใหนักศึกษาทุกคนไปฟงการพูดของนักวิชาชีพนิเทศศาสตรจํานวน 45
คน ที่ถูกคัดสรรมาแลวในงาน “45 ป นิเทศฯ จุฬาฯ 45 แรงบันดาลใจ” แลวคัดเลือกมา 2 ทาน เพือ่
เขียนถึงวิธีการนําเสนอทีด่ ีของบุคคลนั้น เปนการประมวลความรูวานักศึกษาเขาใจในเนือ่ หาของวิชา
อยางไร ซึ่งทําใหนักศึกษาไดมุมมองจริงจากผูท ีอ่ ยูใ นวิชาชีพนีโ้ ดยตรง ในขณะเดียวกันสามารถนํา
ความรูมาใชในในความเปนจริงไดดวย
12. มีการบูรณาการการสอนในหลักสูตรกับสาขาวิชาตางๆ เชน มีการนําไปใชบูรณาการ
สอนกับแขนงวิชาอื่นๆ เชน ดานการตลาด ดานการเงิน ดานธุรกิจ ดาน IT
12.1 เนื่องจากเปนวิชาพื้นฐานดังนั้นสามารถนําไปบูรณาการและตอยอดในสาขาวิชา
อื่นๆได
12.2 เป น วิ ชาทีท่ ํ า ให นั กศึ ก ษาเขา ใจกระบวนการพิม พ จึ ง ไปต อ ยอดกับ วิ ช าหรื อ
ศาสตรอื่นๆ ได
12.3 สั่งงานที่สงเสริมใหนักศึกษานําความรูจากวิชาในสายงานนิเทศฯ อื่น เชน การ
ออกแบบกราฟก มาใชคูกั บการเขีย นภาษาอัง กฤษ เชน ใหนั กเรี ยนออกแบบ DVD COVER &
PPRINT AD
12.4 ให นั ก ศึ ก ษาผลิ ต คลิ ป มั ล ติ มี เ ดี ย ประกอบข า ว ทั ้ง คลิ ป เสี ย ง /คลิ ป VDO
12.5 การอานบทความหรือขาวที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร หรือ ประวัติศาสตร
12.6 ประยุกตพื้นฐานหลักการออกแบบ ตามการโปรแกรมมิง และการใชเครื่องมือ
12.7 ใหนักศึกษาจัดทําโครงการออกแบบจัดทํานิตยสารเพื่อการจัดจําหนาย โดย
บูรณาการการสอนรวมกับ รายวิชาอื่นๆ ไดแก การจัดทํานิตยสาร และการออกแบบตัวอักษร
12.8 ไปสัมมนางานอื่นๆ แลวนํามาประมวลความรู
12.9 บูรณาการรวมกันกับวิชาบริหารวิทยุโทรทัศนเรื่อง คลื่นความถี่ เปนตน
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12.10 ประยุ ก ต ค วามรู ต า งๆ ในรายวิ ช าที ่เ กี ่ย วข อ ง โดยนํ า มาเป น ตั ว อย า งหรื อ
กรณีศึกษาในการเรียน
12.11 มีการนําไปใชบูรณาการสอนกับแขนงวิชาอื่นๆ เชน ดานการตลาด ดานการเงิน
ดานธุรกิจ ดาน IT ฯลฯ
12.12 มีการสรางสวนประสานกับผูใชดวยกราฟฟกภาพ
12.14 ใหนักศึกษาเขียนโปรแกรมโดยใชกราฟฟกตามสาขาที่ตนเองเรียนอยู
12.15 มีการกระตุนนําองคความรูจากการเรียนกับสาขาตางๆ ของผูเรียน
12.16 สามารถประยุกต ใชใ นรายวิชาอื่น ได เชน การสร างตั วละครด วยโปรแกรม
มายา ไปจนกระทั่งการทําจุลนิพนธ
12.17 สามารถประยุกตใชในรายวิชาอื่นได ไปจนกระทั่งการทําจุลนิพนธ
12.18 สามารถประยุกตใชกับการสรางกิจกรรมโครงการตางๆ ได
12.19 แนะนํารายการ “ครูมืออาชีพ” ออกอากาศทางชอง Thai PBS ประมาณเวลา
00.30 – 00.45 น. เปนรายการทีจ่ ัดทําโดยกระทราวงศึกษาธิการ โดยเนือ้ หาเปนการนําคุณครูทีม่ ี
ตัวอยางการสอนที่ดีในแตละสาระการเรียนรู มาแนะนําวิธีการสอน และมีภาพการแสดงใหเห็นถึงการ
เรียนการสอนดวยวิธีนั้นใหเห็นจริง ซึ่งถือไดวาเปนการจัดการความรูในดานการบูรณาการการสอนที่ดี
ถึงแมวาจะเปนตัวอยางของการสอนในระดับมัธยมหรือประถมศึกษา แตเนือ้ หาบางสัปดาหก็สามารถ
ประยุกตใชได รวมทั้งเปนแรงบันดาลใจไดดี
12.20 สิ่งสําคัญในกระบวนการสอนเพือ่ การคิดสรางสรรคคือตองสรางฐานคิดใหแนน
ซึ่งมาจากการอานหนังสือครับ
12.21 มอบหมายใหนักศึกษาอานหนังสือตามที่กําหนดเดือนละหนึง่ เลม เปน Nonfiction ครับ
12.22 สัง่ งานทีส่  ง เสริ มให นศ.นํา ความรูจ ากวิ ช าในสายนิเ ทศฯ มาใชใ นการเขี ย น
ภาษาอังกฤษ เชน Sales letter เปนตน

วิธีการประเมินผลการเรียนการสอนอยางสรางสรรค
วิธีการประเมินผลการเรียนการสอนอยางสรางสรรค ประกอบดวย
1. อาจารยมกี ารประเมินผลในลักษณะอืน่ ควบคูก บั การประเมินผลการสอนแบบปกติ เชน
การสังเกต ผลงานและกิจกรรม การประเมินจากแฟมสะสมผลงาน การพัฒนารายบุคคล และความ
รวมมือในการเรียน เอาใจใสในงาน
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อาจารย

2. อาจารยสนับสนุนใหนักศึกษาประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง และประเมินรวมกับ
3. ผลลัพธจากการเรียนรูและพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักศึกษา ประกอบดวย
3.1 มีความคิดเปนของตนเอง และกลาแสดงความคิดเห็นออกมาใหผูอื่นรับรู
3.2 รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และเปดใจกวางขึ้นเพื่อทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมี

ความสุข
3.3 ไดพัฒนากระบวนการคิดทีแ่ ปลกแตกตางออกไป กลาคิด กลาทีจ่ ะลองในสิง่ ดีที่
แปลกใหม
3.4 ใชความคิดและแกปญหาอยางมีระบบ และพัฒนาสิ่งรอบตัวใหดีขึ้น
3.5 สามารถสรางสรรคผลงานของตนเองใหเกิดลักษณะเชิงสรางสรรคไดมากขึ้น
หรือสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ
3.6 สามารถนําความรูและทักษะการคิดสรางสรรคไปบูรณาการกับศาสตรอ่ืนและการ
ดํารงชีวิตได
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แหลงทีม่ าของขอมูล
บุคคล
ผูบริหารและคณาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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