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ค าน า 
 

การเรียนเก่งอย่างเดียวไม่สามารถท าให้นักศึกษาเอาตัวรอดในการท างานในอนาคตได้? 
บุคลากรที่บริษัทช้ันน าหลายแห่งก าลังตามหาอยู่ตอนนี้ ไม่ใช่คนที่เรียนดี เกรดเฉลี่ยสูง หรือว่าได้เกียรตินิยม แต่คือ

บุคคลากรที่สามารถสร้างสรรค์ความแปลกใหม่ ให้กับบริษัทได้ ความเด่นดัง อาจจะสร้างกระแสได้ในระยะเวลาหนึ่ง แต่ความ
ซ้ าซากจะท าให้เขาตีจากไปและหาของใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจให้มากกว่ามาแทนที่ บริษัทจึงต้องการคนที่สร้างสามารถสร้างความ
แปลกใหม่และความตื่นเต้นได้ตลอดเวลา 

นีค่ือประเด็นหลักว่า "ท าไมเราต้องสร้างความคิดสร้างสรรค์" ให้ตัวเอง เพราะ "ความคิดสร้างสรรค์สามารถเกิดขึ้นได้จาก
ทุกสาขาอาชีพ"  

คนที่สามารถเอาตัวรอดในทุกวงการได้นานและตลอดรอดฝั่ง คือ คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการ
น าเสนอสิ่งที่แปลกใหม่ตลอดเวลา และสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้ฉับพลันทันใด  

 การปลูกฝังความคิดสร้างสรรค ์จึงมีส่วนส าคัญในการพัฒนานักศึกษา การเป็นคนดีและเก่ง จะเรียนอะไรก็ได้ เพราะวิชา
ที่เรียน คือ การใช้ประสบการณ์ และทักษะที่สั่งสมมาเป็นการส่วนตัว แต่ถ้าอยากจะเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ้ง มีความรู้
อย่างเด็ดขาด ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ประกอบเข้าไปเป็นคุณค่าหนึ่งในชีวิต เพราะการเรียนรู้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถาบันท่ีเรียน  
อย่าตกเป็นทาสของค่านิยมทางสังคม จงเรียนให้ได้ดี และเป็นนักศึกษาท่ีมีความสร้างสรรค์ มีความโดดเด่น เพื่อเป็นใบเบิกทางต่อ
อนาคตที่สดใสในอนาคต 
 และถ้านักศึกษาเข้าใจเรื่องทั้งหมดที่กล่าวมา มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ แสวงหาสิ่งใหม่เพิ่มเติม เพื่อน าไปเป็นข้อมูลในการ
พิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  โดยไม่เห็นคล้อยตามสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมด  มีความกล้าที่จะตั้งค าถาม ที่ท้าทาย หรือโต้แย้งสมมติฐาน 
เรื่องราวที่อยู่ตรงหน้า โดยปราศจากอคติ และมองให้เห็นสาเหตุที่อยู่เบื้องหลัง  เปิดกว้างความคิด ออกสู่ความแตกต่างในด้าน   
ต่าง ๆ ใหม้ากขึ้น ใหเ้รื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นเกิดประโยชน์มากกว่าเดิม นั่นเราก าลังเข้าใจความหมายของความคิดเชิงวิพากษ์  

 
วิชาความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงวิพากษ์ จึงเป็นศาสตร์ที่เปิดโอกาสให้ค้นพบสิ่งใหม่ด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง 

         
 
 
 
ดร.วรัตต์ อินทสระ 

            มีนาคม 2559 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
 

หมวดที่ 1 ขอ้มลูทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 3014101 ความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงวิพากษ์ 
2. จ านวนหน่วยกิต 
 3 (3-0-6) หน่วยกิต 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต / วิชาบังคับ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 ดร.วรัตต์ อินทสระ 
 อาจารย์จารุวรรณ ปวราจารย์ 
 ดร.จตุรงค์ ดวงจินดา 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาที่ /2559 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
 ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
 ศูนย์การเรียนระนอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 มีนาคม 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
          1. นักศึกษาสามารถอธิบายถึงความส าคญัของความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงวิพากษ์ที่ มีผลกระทบต่อตนเอง สังคม 
และประเทศชาต ิ
          2. นักศึกษาสามารถ น าทฤษฎีของความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงวิพากษ์ ไปปรับใช้ในการศึกษา การท างาน และการ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได ้
          3. นักศึกษาสามารถสร้างผลงานที่เกิดจากความคดิสร้างสรรค์ ตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างเหมาะสม 
           4. นักศึกษามีพัฒนาการในกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์  และใช้การตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยอาศัยข้อมูลเพื่อการ
แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิขา 
          1. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและความเข้าใจเกีย่วกับความคดิสร้างสรรค์และความคิดเชิงวิพากษ์เพิ่มมากข้ึน 
          2. เพื่อปรับปรุงเนื้อหาในการเรยีนการสอน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมมากยิ่งขึ้น เช่น ทฤษฎีทางด้านเชาว์ปัญญาที่
เปลี่ยนแปลงไป วิธีการพัฒนาความคิดแบบตา่งๆ เพื่อให้นักศึกษาเขา้ใจเชิงประจักษ์มากยิ่งขึ้น 
          3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรูไ้ปประยุกต์ให้ในการศกึษาและการท างานในรายวิชาอื่นได้ 
 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎี ความหมาย บทบาท ความส าคญั ลกัษณะ องค์ประกอบ ประเภท รูปแบบ วิธีคิด ระดับ
ความคิด กระบวนการคดิ เทคนิคการคิด ปัญหาและอุปสรรคของความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงวิพากษ์ 
 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยายการฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัต/ิงาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา 

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนักศึกษา 

 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนามเพราะเป็นวิชา

วิชาทฤษฎี 

ศึกษาด้วยเอง 6 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห ์

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 
 6 ช่ัวโมง/สัปดาห ์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม  จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย ตระหนักในคุณธรรมและจริยธรรม สามารถท างานร่วมกับบุคคลอื่นได้ 

ตลอดจนน าความรู้ไปปรับและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การเป็นพลเมืองที่ดี มีจรรยาบรรณในหลัก
วิชาการ 

- มีวินัย ตรงต่อเวลาความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
- มีความซื่อสัตย์สุจริต 
- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
 
1.2 วิธีการสอน 
-  การบรรยายเนื้อหาประกอบ Power Point อภิปราย ซักถาม 
-  การท ากิจกรรมในช้ันเรยีน ท้ังที่เป็นกิจกรรมกลุม่และกจิกรรมรายบุคคล 
-  การฝึกคิดและสร้างช้ินงานประเภทความคดิสร้างสรรค์ จากโจทยท์ี่ผู้สอนหรือโจทย์ที่ผูส้อนและนักศึกษาร่วมกัน

ก าหนด น าเสนอหนา้ช้ันเรียนหรือสถานท่ีอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
-  การเน้นย้ ากับนักศึกษาเรื่องการเข้าช้ันเรียนใหต้รงเวลา ตลอดจนการแต่งกาย ใหไ้ปตามระเบยีบของมหาวิทยาลัย

นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบการท างานกลุ่ม ฝึกใหรู้้หน้าท่ีของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความ
ซื่อสัตยโ์ดยต้องไม่กระท าการทุจรติในการสอบหรือคัดลอกผลงานของผู้อื่น   

-  สอดแทรกและส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน เช่น การยกย่องนักศึกษาท่ีเสียสละ   
 
1.3 วิธีการประเมินผล 

  -  ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียน  การส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตรงตามขอบเขตและตรงต่อเวลา 
-  การอ้างอิงและให้คุณค่างานของผู้อื่น 

  -  การน าเสนอผลงานความคดิสรา้งสรรคห์น้าช้ันเรียน 
  - การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในช้ันเรียน ทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 

-  การมีวินัยของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับคณะวิชา และระดับวิทยาลัย 
 
 
2. ความรู ้

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับรายวิชาความคิดสร้างสรรค์และการใช้เหตุผล เพราะเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องน าไป

ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุข ภายใต้การปรับตัวทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ 

-  มีความรู้ความเข้าใจในการน าทฤษฏีและหลกัการมาใช้ในการพัฒนาตนเอง รู้จักมีเหตุและผลเพื่อให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและรู้เท่าทันบริบททางสังคมและการเมือง 

-  มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาปรับปรุงวิธีการเรียนและการท างาน มีทัศนคติที่ดีต่อ
ตนเองและผู้อื่น รู้ข้อดีและข้อเสียของการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและการท างาน 

 



7 

 

 
-  สามารถบูรณาการความรู้เกี่ยวกับสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงวิพากษ์กับความรู้ในวิชาชีพของ

ตนเองและวิชาอื่นๆ ที่ต้องศึกษาต่อไป 
 
2.2 วิธีการสอน 

  ใช้การสอนหลากหลายรูปแบบ เช่น การบรรยายประกอบ PowerPoint การเล่นเกมที่เกี่ยวกับการฝึกคิด ฝึกมองต่างมุม 
การท ากิจกรรมกลุ่ม การอภิปราย ซักถาม รวมทั้งการสาธิตจากผลงานท่ีมาจากความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา เน้นหลักการเพื่อ
น าไปปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ในสภาพแวดล้อมจริง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคม    
  เปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน ผู้สอนสามารถ
ยกตัวอย่าง เล่าเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
  มอบหมายให้ท ารายงานกลุ่ม เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนช้ีแนะวิธีการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เช่น จากห้องสมุด หนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ รวมทั้ง
วิธีการสอบถามจากผู้มีประสบการณ์ตรง 
 

2.3 วิธีการประเมินผล 
- จากผลงานปฏิบัติภายในช้ันเรียน 
- ท ารายงานรายบุคคล  
- ท ารายงานแบบกลุ่ม 
- จากการตอบข้อซักถาม 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

นักศึกษามีความสามารถในการพัฒนาปรับปรุงวิธีการเรียนรู้และทักษะในการท างาน เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา 
วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งสามารถสร้างแนวคิด วิธีการแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย รู้วิธีการคิดนอกกรอบ และไม่ยึดติดกับความคิด
เดิม ทีจ่ะพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเสมอ 

- คิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) มีความยืดหยุ่นในวิธีคิด คิดหาค าตอบได้อย่างหลากหลาย ไม่ยึดติดกับวิธีการ
แก้ปัญหาแบบเดิม มองเหตุการณ์อย่างละเอียดรอบคอบ  

- สามารถน าความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้ความคิด เพื่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์มาปรับพฤติกรรมในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 

- เข้าใจวิธีคิดแบบสมองซ้าย และสามารถอธิบายถึงความเหมือนและความแตกต่างของการคิดใช้เหตุผล ซึ่งเป็นวิธีคิด
แบบสมองซ้ายกับความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นวิธีคิดแบบสมองขวา 

3.2 วิธีการสอน 
  -อธิบายแนวคิดทฤษฎีด้วยการยกตัวอย่าง ประกอบการฉายโปรแกรม PowerPoint 
  -  การมอบหมายให้นักศึกษาท ารายงานกลุ่ม 
  -  การมอบหมายให้นักศึกษาคดิ ประดิษฐ์ ผลงานความคดิสร้างสรรค์ จากสิ่งของเหลือใช้ หรือวัสดุธรรมชาติพร้อมกับ
น าเสนอผลงานหน้าช้ันเรยีนเปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมชั้นซักถาม แสดงความคิดเห็น 

3.3 วิธีการประเมินผล 
สอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียนโดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาอธิบาย  วิเคราะห์สถานการณ์ แสดงความ

คิดเห็นโดยอิงแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา   
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ประเมินตามสภาพจริงจากช้ินงานสร้างสรรค์ที่น าเสนอ  และการมีส่วนร่วมในช้ันเรียนของนักศึกษา  เช่น กิจกรรมการ
ทดสอบวัดคุณสมบัติในการคิดสร้างสรรค์  กิจกรรมฝึกมองต่างมุม  กิจกรรมวิเคราะห์ภาพตามจินตนาการ กิจกรรมฝึกการใช้
เหตุผล เป็นต้น 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

- มีความรับผิดชอบในการท างานท่ีไดรับมอบหมายทั้งรายบุคคลและงานกลุ่ม  
- สามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้ในทุกสถานการณ์ 
- วางตัวและร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม  
 
4.2วิธีการสอน 
- จัดกิจกรรมเสริมในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียนที่นักศึกษามีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาอื่นและบุคคลภายนอก  
- มอบหมายงานกลุ่มและมีการเปลี่ยนกลุ่มท างานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อให้นักศึกษาท างานได้กับผู้อื่น โดยไมยึด

ติดกับเฉพาะเพื่อนท่ีใกล้ชิด  
- ก าหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนในการท างานกลุ่ม อย่างชัดเจน 
 
4.3 วิธีการประเมินผล 
- ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุ่มของนักศึกษา  
- ให้นักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่ม ทั้งด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้านความรับผิดชอบ 
- ใหน้ักศึกษาประเมินนักศึกษาอ่ืน ๆ ในรายวิชา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
- มีความสามารถใช้ Power point ในการน าเสนองานท่ีได้รับมอบหมาย  
- มีความสามารถคัดเลือกแหล่งขอมูล และมีความสามารถในการคัดกรองข้อมูลที่จ าเป็นมาใช้งาน 
- สามารถค้นคว้าหาข้อมูล/ติดตามการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาวิชาทางอินเตอรเน็ตและโซเชียลมีเดีย 
- สามารถใช้ภาษาไทยในการน าเสนอด้วยการเขียนและการพูดได้อยางเหมาะสม 
 
5.2 วิธีการสอน 
- ใช้ Key Note และ PowerPoint ที่น่าสนใจ ชัดเจน ง่ายต่อการติดตาม และท าความเข้าใจ  ประกอบการสอนในช้ัน

เรียน  
- การสอนโดยมีการน าเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าทางอินเตอรเน็ต และโซเชียลมีเดีย เพื่อเปนตัวอยางกระตุ้นให้นักศึกษา

เห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอและสืบค้นข้อมูล  
- การแนะน าเทคนิคการสืบค้นข้อมูลและแหล่งข้อมูล  
- การมอบหมายงานท่ีต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- การมอบหมายงานท่ีต้องมีการน าเสนอทั้งในรูปเอกสารและด้วยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี  
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5.3วิธีการประเมินผล 
- ประเมินทักษะการใช้ภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน 
- ประเมินทักษะการใช้สื่อและการใช้ภาษาพูดจากการน าเสนอรายงานหน้าช้ันเรียน 
- ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน 
 
สัปดาห ์ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน / 

สื่อที่ใช ้
ผู้สอน 

1 1.1 แนะน ารายวิชา 
1.2 ข้อก าหนดของการเรียนการสอน 
1.3 การท างานของสมอง และมหศัจรรย์
ของความคิด 

4 บรรยาย 
ทดสอบการท างานของสมองซีกซา้ย ซีก
ขวาจากกิจกรรม  
“สมองของฉัน" 
สรุปประเด็นการเรียนรู ้

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาตาม
ตอนเรียน 

2 การแก้ปัญหาและการสร้างสิ่งใหม ่ 4 *บรรยาย 
*ดูวิดิโอเรื่อง Inside Out 
Big Hero และ Toy Story (เฉพาะส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์) 
*เกม หมูเหด็เป็ดไก ่
*สรุปประเด็นการเรียนรู ้

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาตาม
ตอนเรียน 

3 3.1แบบทดสอบย่อย จริยธรรมทาง
ความคิด 
3.2 การท างานกลุ่มและการท างานเป็นทีม 
3.3 ข้อก าหนดการท า Term Project 

4 *ขยายค าตอบจากแบบทดสอบย่อย 
*บรรยาย เรื่อง การท างานเพื่อทีม 
*เกม  Flash Card 
*เกม Finding Brand 
*เกม Country Conflict 
*สรุปประเด็นการเรียนรู ้

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาตาม
ตอนเรียน 

4 4.1 ทุกอาชีพมีความคิดสร้างสรรค์ 4 *แบ่งกลุ่มสร้างบทบาทสมมติ   
*สรุปประเด็นการเรียนรู ้

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาตาม
ตอนเรียน 

5 5.1 แบบทดสอบย่อย ความรูร้อบตัว
เกี่ยวกับความคดิสรา้งสรรค ์
5.2 เทคนิคการคิดนอกกรอบ 
 

4 *บรรยายและขยายค าตอบจาก
แบบทดสอบย่อย 
*เกมตัดเค้ก เกมเก้าจุด  
*เกมครึ่งหนึ่งของแปด  
*เกมขยายความคิด  
*เกมกระดาษหนังสือพิมพ ์
*สรุปประเด็นการเรียนรู ้

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาตาม
ตอนเรียน 
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สัปดาห ์ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน / 

สื่อที่ใช ้
ผู้สอน 

6 6.1 การคิดเพื่อเป้าหมายในชีวิต 4 บรรยาย เรื่อง การ เดินทางไปสู่
เป้าหมาย 
*แลกเปลี่ยนความคิดกบัเพื่อนร่วมชั้น 
*วิธีการไปสูเ่ป้าหมาย การเปลี่ยนแปลง
เป้าหมาย 
*สรุปประเด็นการเรียนรู ้

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาตามตอน
เรียน 

7 ความคิด 10 มิต ิ
 

4 *บรรยาย เรื่อง ความคิด 10 มิต ิ
*เกมความคิด 10 มิต ิ
*สรุปประเด็นการเรียนรู ้

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาตามตอน
เรียน 

8 ศึกษานอกสถานท่ี 4 *ศึกษาดูงานท่ีศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ (TCDC) 
*จัดท ารายงานเดี่ยวสรุปประเด็นการ
เรียนรู ้

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาตามตอน
เรียน 

9 สอบกลางภาค 4 *ข้อสอบภาคทฤษฎี 100 ข้อ 
*ข้อสอบภาคปฏิบตัิ  
เกมทดสอบความคิดสร้างสรรค์ 5 ฐาน 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาตามตอน
เรียน 

10 ความหมายและความส าคัญของความคิด
เชิงวิพากษ์ 
 

4 *บรรยาย เรื่อง ความหมายและ
ความส าคญัของความคิดเชิงวิพากษ์ 
*กรณีศึกษาเพื่อการวิพากษ์จากประเด็น
ปัจจุบันทางสังคม 
*สรุปประเด็นการเรียนรู ้

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาตามตอน
เรียน 

11 ฝึกปฏิบัติการวิพากษ์ 4 *จัดกลุ่มฝึกปฏิบตัิความคดิเชิงวิพากษ์
จากโจทย ์
*น าเสนอโครงร่างการท า Term 
Project 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาตามตอน
เรียน 

12 ตรวจสอบความคืบหน้า 
การท า Term Project  (1) 

4 *น าเสนอความคืบหนา้ Term Project 
(ต้องมีความคืบหน้าไม่น้อยกว่า 50%) 

*ดร.วรัตต์  
อินทสระ  
*อ.จารวุรรณ 
ปวราจารย ์
*ดร.จตุรงค์ ดวง
จินดา 
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สัปดาห ์ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน / 

สื่อที่ใช ้
ผู้สอน 

13  ตรวจสอบความคืบหน้า 
การท า Term Project  (2) 

 *น าเสนอความคืบหนา้ Term Project 
(ต้องมีความคืบหน้าไม่น้อยกว่า 80%) 

*ดร.วรัตต์ 
อินทสระ  
*อ.จารวุรรณ 
ปวราจารย ์
*ดร.จตุรงค์ 
ดวงจินดา 

14 ตรวจสอบความคืบหน้า 
การท า Term Project  (3) 

 *น าเสนอความคืบหนา้ Term Project 
(ต้องมีความคืบหน้าไม่น้อยกว่า 90%) 

*ดร.วรัตต์ 
อินทสระ  
*อ.จารวุรรณ 
ปวราจารย ์
*ดร.จตุรงค์ 
ดวงจินดา 

15 จัดแสดงนิทรรศการผลงาน Term  
Project ร่วมกันท้ัง 4 ตอนเรียน 

4 *ทีมผู้สอนและผูเ้รียนร่วมกัน 
วิพากษ์ผลงาน Term  Project  
*โหวตผลงาน Term  Project  
*สรุปประเด็นการเรียนรู ้

*ดร.วรัตต์ 
อินทสระ  
*อ.จารวุรรณ 
ปวราจารย ์
*ดร.จตุรงค์ 
ดวงจินดา 

16 สอบปลายภาค ตามก าหนดการสอบของมหาวิทยาลัย 

 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู้ วิธีประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน สัดส่วน 
ของการประเมิน 

1 สมองของฉัน ผู้เรยีนมีความเข้าใจการ
ท างานของสมองสองซีก 

จากกิจกรรมในช้ันเรียน 1 2.5 

2 การแก้ปัญหา
และสร้างสิ่งใหม ่

ผู้เรยีนมีความเข้าใจหลักการ
ส าคัญของความคดิ
สร้างสรรค์ คือ การแกป้ัญหา
และสร้างสิ่งใหม ่

จากกิจกรรมในช้ันเรียน 2 2.5 

3 การท างานเป็น
ทีม 

ผู้เรยีนตระหนักถึงการอยู่
ร่วมกันในสังคม เข้าใจ
ลักษณะการท างานท่ีต้อง
พึ่งพากัน 

จากกิจกรรมในช้ันเรียน 3 2.5 

4 บทบาทสมมต ิ ผู้เรยีนเข้าใจถึงการคิด
สร้างสรรคส์ามารถมไีด้กับ
บุคคลทุกอาชีพ 

จากกิจกรรมในช้ันเรียน 4 2.5 
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กิจกรรมที ่ ผลการเรยีนรู ้ วิธีประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วน 
ของการประเมิน 

5 เป้าหมายใน
ชีวิต 

ผู้เรยีนมีความตระหนักถึง
การคิดเพื่อวางแผนชีวิตใน
อนาคต 

จากกิจกรรมในช้ันเรียน 6 5 

6 การศึกษานอก
สถานท่ี 

ผู้เรยีนสามารถน าตัวอย่าง
ความคิดสร้างสรรค์ในรู)แบบ
ต่างมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน ์

จากการศึกษาดูงาน
และการสรุปรายงาน 

8 10 

7 สอบกลางภาค ผู้เรยีนสามารถบรูการความรู้
เชิงทฤษฎีมาใช้ในเชิงปฏิบัติ
ได ้

การทดสอบแบบอัตนัย 9 10 

7 ฝึกปฏิบัติการ 
วิพากษ์ 

ผู้เรยีนมีความสามารถในการ
ใช้หลักการวิพากษ์ การ
ค้นคว้าข้อมูล การวเิคราะห์
และประเมิน ร่วมกันเพื่อ
น าไปสู่ความกล้าที่จะแสดง
ความคิดเห็นในประเด็น
วิพากษ์อย่างสร้างสรรค ์

จากกิจกรรมในช้ันเรียน 11 5 

8 การท างานเป็น
ทีม 

ผู้เรยีนมีความสามารถในการ
น าทฤษฎีความคิดเชิง
สร้างสรรค์และความคิดเชิง
วิพากษ์ มาสร้างสรรคผ์ลงาน
จากการท างานเป็นทีม มี
คุณธรรมจริยธรรมของนัก
ออกแบบ มีความสามารถใน
การน าเสนอผลงาน และการ
แสดงผลงานเชิงประจักษ์ 
เพื่อให้สังคมวิพากษ์ผลงาน
ต่อไป 

จากการน าเสนอผลงาน
และการแสดงผลงาน 

12 13 14 15  30 

9 สอบปลายภาค ผู้เรยีนมีความสามารถในการ
น าทฤษฎีความคิดเชิง
สร้างสรรค์และความคิดเชิง
วิพากษ์ มาตอบโจทย์ต่างๆที่
เป็นสาระส าคัญของรายวิชา
ได้ทั้งปรนัยและอัตนยั  

จากคะแนนสอบปลาย
ภาค 

16 30 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1.เอกสารต าราหลัก 

เอกสารประกอบการเรียน 
ความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงวิพากษ์ / ดร.วรัตต์ อินทสระ และ อาจารย์จารุวรรณ ปวราจารย์ 

 
 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

https://www.youtube.com/watch?v=Fva1Qa-WS_A 
Hero Idea (ขั้นตอนของการคิด)  
https://www.youtube.com/watch?v=ttxXH4WkrJM 
Big Hero The Robot Exhibition (คิดในสิ่งท่ีเป็นไปไม่ได้และท าให้เป็นไปได้) 
https://www.youtube.com/watch?v=byPJ22JDFjI 
Patch Adams (5/10) Movie CLIP - The Children's Ward (1998) HD  
(ความคิดสร้างสรรค์มีอยู่ทุกอาชีพ) 
https://www.youtube.com/watch?v=mLo5Q3Lt4HE 
Paper Ideas (short film) 
https://www.youtube.com/watch?v=Vqp86WWxUIo 
Awesome creative video 

 
3.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์. การคิดเชิงวิเคราะห์. กรุงเทพฯ, 2556 

บรรจง อมรชีวิน. Thinking Scholl สอนให้คิด. กรุงเทพฯ, 2554 
อัมพร ไตรภัทร และคณะ. การคิดเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์. ขอนแก่นการพิมพ์, 2546 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์. ผู้ชนะสิบคิด. กรุงเทพฯ, 2555 

  
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

มีการสอบถามแบบการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นใน 5 ประเด็น คือ 
  - ความคาดหวังก่อนการลงทะเบียนเรียน 
  - ผลของความคาดหวังหลังการเข้าเรียน 4 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ และ 16 สัปดาห์ 
  - บรรยากาศของการเรียนการสอน 
  - ประเมินผลสัมฤทธ์ิของความรู้ที่ผู้เรียนได้รับ เป็นค่าระดับคะแนน 0-10 
  - ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน เป็นค่าระดับคะแนน 0-10 
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2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
 - จัดท าวิจัยช้ันเรียน จากเนื้อหาในแผนการสอนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินตามขั้นตอน  
 - จัดสัมภาษณ์แบบเจาะลึก In-Dept Interview กับกลุ่มนักศึกษา 2 กลุ่ม 
  กลุ่มที่ 1  กลุ่มที่ได้รับการประเมินผลการเรียนในระดับ A B+ B 
  กลุ่มที่ 2  กลุ่มที่ได้รับการประเมินผลการเรียนในระดับไม่น้อยกว่า C+ C 
 
 
3. การปรับปรุงการสอน  
 - รวบรวมกลยุทธ์การประเมินการสอน มาและบรรยายเชิงพรรณนา สรุปประเด็นส าคัญและให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบ
ค าตอบจากการสัมภาษณ์ทั้งหมดอีกครั้ง 
 
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 -ประเมินโดยการสุ่มตัวอย่างนักศึกษาเพื่อท าแบบทดสอบซ้ า 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 -น ากลยุทธ์การประเมินข้อ 1-5 มาสังเคราะห์และสรุปเป็นข้อดี/ข้อด้อย ของการจัดการเรียนการสอนตามแผนบริหาร
การสอน ปรับปรุงข้อด้อยท่ีค้นพบและพัฒนาข้อดีให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 
 
 
 

 


