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คํานํา 
 

เอกสารหลักสูตรอบรมแบบ e-Training หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ:  
การจัดการการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เป็นหลักสูตรฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนา
หลักสูตรและดําเนินการฝึกอบรมครู ข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษาด้วยหลักสูตรฝึกอบรม
แบบ e-Training สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยความร่วมมือของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร โดยพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้หลักสูตรและวิทยากรที่มีคุณภาพ เน้นการพัฒนาโดยการเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ในทุกที่ 
ทุกเวลา  

 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

หวังเป็นอย่างย่ิงว่าหลักสูตรอบรมแบบ e-Training หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ: 
การจัดการการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์จะสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ท้ังน้ีเพ่ือยังประโยชน์ต่อระบบ
การศึกษาของประเทศไทยต่อไป 
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รายละเอียดหลักสูตร 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ความหมาย ความสําคัญและแนวคิดสําคัญของการจัดการเรียนรู้แบบสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์  
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  บทบาทผู้สอนและผู้เรียน ในการจดัการ
เรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ 
1. สามารถอธิบายความหมาย ความสําคัญและแนวคดิสําคัญของการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์ได ้
2. สามารถวิเคราะห์จุดเด่นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได ้
3. สามารถระบุคุณค่าของการจัดการเรียนรูแ้บบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได ้
4. สามารถอธิบายบทบาทผู้สอนและผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้แบบสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์

ได ้
 
สาระการอบรม 

ตอนที่ 1 ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดสําคัญของการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ 

ตอนที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์ 
ตอนที่ 3 บทบาทผู้สอนและผูเ้รียน ในการจดัการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด สร้างสรรค์ 

 
กิจกรรมการอบรม 

1. ทําแบบทดสอบก่อนการอบรม 
2. ศึกษาเน้ือหาสาระการอบรมจากสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
3. ศึกษาเน้ือหาเพิ่มเติมจากใบความรู้ 
4. สืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมจากแหลง่เรียนรู้ 
5. ทําใบงาน/กิจกรรมที่กําหนด 
6. แสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่สนใจ 
7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมกับวิทยากรประจําหลักสตูร 
8. ทําแบบทดสอบหลังการอบรม  
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สื่อประกอบการอบรม  
1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส ์
2. ใบความรู้ 
3. วีดิทัศน์ 
4. แหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 
5. กระดานสนทนา (Web board) 
6. ใบงาน 
7. แบบทดสอบ 

 
การวัดผลและประเมินผลการอบรม 

วิธีการวัดผล 
1. การทดสอบก่อนและหลังอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรมจะตอ้งได้คะแนนการทดสอบหลัง

เรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
2. การเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ สง่งานตามใบงานที่กําหนด เข้าร่วมกิจกรรมบนกระดาน

สนทนา 
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หลักสูตร UTQ- 02127 
การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ: การจัดการการเรียนรู้แบบ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
 
เค้าโครงเนื้อหา 

 ตอนท่ี 1 ความหมาย ความสําคญัและแนวคิดสําคัญของการจัดการเรียนรู้แบบ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
 เรื่องที่ 1.1 ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ 
 เรื่องที่ 1.2 กระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
 แนวคิด 

  1. ความคิดสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการทางปัญญาระดับสูง และความสามารถในการคิดของ
บุคคลที่ใช้กระบวนการคิดหลายๆ อย่างมารวมกันเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือแก้ปัญหาที่มีอยู่ให้ดีข้ึน 

  2. ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดข้ึนก็ต่อเมื่อผู้สร้างสรรค์มีอิสรภาพทางความคิด เป็น
กระบวนการทางสมองที่คิดในลักษณะอเนกนัยอันนําไปสู่การคิดค้นพบสิ่งแปลกใหม่ด้วยการคิดดัดแปลง
ปรุงแต่งความคิดเดิมผสมผสานกันให้เกิดสิ่งใหม่ ซึ่งวิธีการคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) จัดว่า
เป็นความคิดสร้างสรรค์ซึ่งหมายถึง ความสามารถของบุคคลที่ใช้ในการแก้ปัญหา เป็นการก่อให้สิ่งต่างใหม่ 
เป็นความสามารถของบุคคลที่จะประยุกต์ใช้กับงานหลาย ๆ ชนิด 

  3. การเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะยืดหยุ่นสามารถนําไปใช้ได้กับทุกกลุ่ม
สาระ ทุกเรื่อง ทุกโอกาส ทุกเวลา และผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดความเห็นอย่างอิสระ และเกิด
ความภูมิใจกับผลงานที่ตนเองได้สร้างสรรค์ 

วัตถุประสงค ์
  สามารถอธิบายความหมาย ความสําคัญและแนวคิดสําคัญของการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์ได้ 
 

ตอนท่ี 2 กระบวนการจัดการเรียนรูแ้บบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
 เรื่องที่ 2.1 การจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการคิด 
 เรื่องที่ 2.2 กิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
 เรื่องที่ 2.3 ข้ันตอนการสอนแบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
 เรื่องที่ 2.4 คุณค่าของการจัดการเรียนแบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
 เรื่องที่ 2.5 เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์   
 เรื่องที่ 2.6 วิธีพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ แบบ Overtive Thinking 
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แนวคิด 
  1. การเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เน้นกระบวนการคิด มีข้ันตอนการจัดกิจกรรม

ชัดเจนและหลากหลาย ผู้สอนต้องให้ความสําคัญ และค่อย ๆ สั่งสมจากการทํากิจกรรมจนทําให้ผู้เรียน
เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์  

  2. กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนเพ่ือส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ สามารถจัดได้หลากหลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมทางภาษา กิจกรรมการแสดงออกทาง
จินตนาการ การวาดรูป การเล่านิทานโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ รวมไปถึงการฝึกแก้ปัญหาในทางสร้างสรรค์ 
และการใช้บทเรียนสําเร็จรูป เป็นต้น 

      3. การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสรมิความคิดสร้างสรรค์ ผู้เรียนได้ช่วยกันระดมความคิดมอีสิระ 
เล็งเห็นว่าความคิดของทุกคนมีความสําคัญ และไม่สกัดก้ันความคิดของผู้อื่น อีกทั้งผู้เรียนได้สร้างชิน้งาน 
ใหม่เผยแพร่ผลงาน มีความภาคภูมิใจ 

  4. การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์น้ันอาจทาํได้ทั้งทางตรงโดยการสอน และทางออ้มก็
สามารถทําไดด้้วยการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมความเป็นอิสระในการเรยีนรู้ ใหผู้้เรียนมั่นใจ
ว่าจะไม่ถูกลงโทษหากมีความคิดท่ีแตกต่างจากผู้สอน หรอืคิดว่าผู้สอนไม่ถูกตอ้ง ยอมให้ผู้เรียนลม้เหลว 
หรือผดิพลาด แตต่อ้งฝึกให้เกิดการเรียนรู้จากข้อผดิพลาดท่ีผ่านมา 

วัตถุประสงค์ 
 1. สามารถวิเคราะห์จุดเด่นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้ 
 2. สามารถระบุคุณค่าของการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้ 

 
 ตอนที่ 3 บทบาทผู้สอนและผู้เรียน ในการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค ์

 เรื่องที่  3.1 บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนแบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
 เรื่องที่  3.2 บทบาทของผู้เรียนผู้สอนในการจัดการเรียนรูแ้บบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
แนวคิด 

             การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เป็นโอกาสที่ครูกับผู้เรียนได้ วางแผน 
ออกแบบกิจกรรม ผลิตสื่อร่วมกัน ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด คุณธรรม การค้นพบสิ่งแปลกใหม่ ผู้สอนต้อง
สร้างบรรยากาศในชั้นเรียน วิธีการสอน สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง กระตือรือร้น กล้า
แสดงความคิดเห็น รู้จักยอมรับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ส่งเสริมให้ผู้เรียนถามตอบ และให้ความ
สําหรับต่อคําถามหรือคําตอบแปลกใหม่ของผู้เรียน 

วัตถุประสงค์ 
  สามารถอธิบายบทบาทผู้สอนและผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ได้ 
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  ตอนที่ 1 ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดสําคัญของการจัดการเรียนรู้แบบ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
 
 ความคิดสร้างสรรค์จัดว่าเป็นสิ่งสําคัญและเป็นสิ่งจําเป็นของมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน เพราะสังคม
มีความเปลี่ยนแปลง ความเจริญก้าวหน้า ทั้งในด้านวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านต่าง ๆ อยู่
ตลอดเวลา ผลของการคิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ทําให้เกิดนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่
ทําให้สภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้น และมีความสุขเพ่ิมมากขึ้น (อารี  พันธ์มณี, 2540) ไอสไตน์ เคย
กล่าวไว้ว่า “จินตนาการสําคัญมากกว่าความรู้”จินตนาการเกิดจากความคิดที่สร้างสรรค์ ซึ่งจะนําพาให้
เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ช่วยให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง โดยอาศัยความรู้และเทคโนโลยีที่มีอยู่เป็นเครื่องมือ
เพ่ือให้บรรลุผลตามจินตนาการที่สร้างข้ึน จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่า ในองค์กรที่สนับสนุนให้บุคลากรใน
องค์กรมีความคิดที่นอกกรอบ นอกกฎระเบียบที่วางไว้ หรือสนับสนุนส่งเสริมการทําวิจัยเพ่ือแสวงหา
ความรู้ใหม่ ส่งเสริมให้มีการฝึกคิดเพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีระบบ ทําให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ ๆ 
ออกมาแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้อย่างคาดไม่ถึง และได้เปรียบในเชิงธุรกิจ (จารีรัตน์ มีสุภานันท์, 2552) 
ทางด้านการศึกษานักวิชาการและนักการศึกษาไทยได้ตระหนักถึงความสําคัญของความคิดสร้างสรรค์ 
โดยเห็นได้จากความมุ่งหมายของหลักสูตรในทุกระดับชั้นที่เน้นถึงพฤติกรรมที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ 
ประเทศไทยนับว่าอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การศึกษาจึงควรเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีโอกาสเตรียมตัว เพ่ือกําหนดแนวทางในอนาคตมากขึ้น  
 
 
 
 
 
 
  ประโยคข้างต้นเป็นคําที่คุ้นเคยพูดง่ายๆ ว่าเป็นคําที่คุ้นหูค้นตา คุ้นปาก มาเป็นเวลานานแล้ว 
เป้าหมายของหลักสูตรต้องการสร้างเด็กไทยให้มีคุณลักษณะเช่นน้ี “คําถามเล็ก ๆ เป็นคําตอบอันย่ิงใหญ่” 
ถ้าตั้งคําถามให้ชวนคิดเพียงแค่น้ีก็ไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไร จากแผนภูมิด้านล่างเป็นการแสดงทฤษฎีการ
เรียนรู้ของบลูม (Bloom's Taxonomy) 6 ขั้น โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

คิดเป็นทําเป็น 
ท่านคิดว่าเน้ือหาท่ีสอนทําให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดระดับใด 
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แผนภูมิแสดงระดับความสามารถในการคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลมู (Bloom's Taxonomy) 
 

 1. ความรู้ความจํา (Knowledge) เป็นความสามารถในการจดจําแนกประสบการณ์ต่างๆและ
ระลึกเรื่องราวน้ันๆออกมาได้ถูกต้องแม่นยํา 
 2. ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นความสามารถบ่งบอกใจความสําคัญของเร่ืองราวโดยการ
แปลความหลัก ตีความได้ สรุปใจความสําคัญได้ 
 3. การประยุกต์ใช้ (Application) เป็นความสามารถในการนําหลักการ กฎเกณฑ์และ
วิธีดําเนินการต่างๆของเร่ืองที่ได้รู้มา นําไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ได้ 
 4. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวที่สมบูรณ์ให้กระจาย
ออกเป็นส่วนย่อยๆได้อย่างชัดเจน 
 5. การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถในการผสมผสานส่วนย่อยเข้าเป็นเรื่องราว
เดียวกัน โดยปรับปรุงของเก่าให้ดีข้ึนและมีคุณภาพสูงข้ึน 
 6. การประเมินค่า (Evaluation) เป็นความสามารถในการวินิจฉัยหรือตัดสินกระทําสิ่งหน่ึงสิ่งใด
ลงไป การประเมินเกี่ยวข้องกับการใช้เกณฑ์คือ มาตรฐานในการวัดที่กําหนดไว้  

 

ความรู้ความจํา  
Knowledge 

การประเมินคา่ 
Evaluation 

การสังเคราะห์ Synthesis 

การวเิคราะห์ Analysis 

การประยุกต์ใช้ 
Application 

 

ความเข้าใจ 
Comprehension 
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เรื่องที่ 1.1 ความหมายของความคิดสร้างสรรค ์
 
 ความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถของบุคคลในการคิดสร้างสรรค์ผลิตผล หรือสิ่งแปลก ๆ 
ใหม่ที่ไม่รู้จักมาก่อน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ี อาจจะเกิดจากการรวบรวมเอาความรู้ต่าง ๆ ที่ได้จาก
ประสบการณ์แล้วรวบรวมความคิดเป็นสมมติฐาน และทําการทดสอบสมมติฐานแล้วรายงานผลที่ได้รับ
จากการค้นพบ (Torrane, 1962)ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นสมบัติที่มีคุณภาพมากกว่าความสามารถ
ด้านอื่น ๆ ของมนุษย์ บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์จะสามารถสร้างสรรค์ตนเอง และสิ่งแวดล้อมให้อยู่ใน
ลักษณะที่เหมาะสม พึงพอใจ และมีชีวิตที่มีความสุขได้จากแรงดลใจ จินตนาการท่ีควบคู่กับความอุสาหะ
อย่างเต็มความสามารถ จะช่วยให้เขาประสบความสําเร็จ แต่หากความพยายามยังไม่บรรลุผล ผู้ที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ก็จะไม่ท้อถอย หรือเลิกล้มจะไม่อับจนความคิด และพยายามขวนขวาย ดัดแปลง 
ปรับปรุง และมีความยืดหยุ่นพอที่จะปรับสถานการณ์ให้เหมาะสมในลักษณะที่เป็นไปได้มากที่สุด  
 จากทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด (Guilford) ได้อธิบายว่า ความคิดสร้างสรรค์
เป็นความสามารถทางสมองที่คิดได้กว้างไกลหลายทิศทาง หรือเรียกว่าลักษณะการคิดอเนกนัย หรือการ
คิดแบบกระจาย (Divergent thinking) ซึ่งประกอบด้วย (อารี พันธ์มณี, 2540) 
 1. ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหม่แตกต่างจากความคิด
ธรรมดา หรือความคิดง่าย ๆ ความคิดริเริ่มหรือที่เรียกว่า Wild idea เป็นความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม อาจเกิดจากการนําเอาความรู้เดิมมาคิดดัดแปลงและประยุกต์ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ขึ้น เช่น 
การคิดเครื่องบินได้สําเรจ็ก็ได้แนวความคิดจากการทําเคร่ืองร่อนเป็นต้น 
 ความคิดริเร่ิมจึงเป็นลักษณะความคิดที่เกิดข้ึนเป็นคร้ังแรกเป็นความคิดที่แปลกแตกต่างจาก
ความคิดเดิม และอาจไม่เคยมีใครนึก หรือคิดมาก่อนความคิดริเริ่มจําต้องอาศัยลักษณะความกล้าคิด กล้า
ลอง เพ่ือทดสอบความคิดของตน บ่อยครั้งที่ความคิดริเริ่มจําเป็นต้องอาศัยความคิดจิตนาการ 
 2. ความคิดคล่องตัว (Fluency) หมายถึง ปริมาณความคิดที่ไม่ซ้ํากันในเรื่องเดียวกัน โดยแบ่ง
ออกเป็น ความคิดคล่องแคล่วทางด้านถ้อยคํา (Word fluency) ความคิดคล่องแคล่วทางด้านการโยง
สัมพันธ์ (Associational fluency) ความคล่องแคล่วทางด้านการแสดงออก (Expressional fluency) 
และความคล่องแคล่วในการคิด (Ideational fluency)             
 3. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ประเภทหรือแบบของความคิด แบ่งออกเป็น 
ความคิดยืดหยุ่นที่เกิดข้ึนทันที (Spontaneous flexibility) เป็นความสามารถท่ีจะพยายามคิดให้หลาย
อย่าง อย่างอิสระ และความคิดยืดหยุ่นทางด้านการดัดแปลง (Adaptive flexibility) มีประโยชน์ต่อการ
แก้ปัญหา คนที่มีความคิดยืดหยุ่นจะคิดได้ไม่ซ้ํากัน ความคิดยืดหยุ่นจะเป็นตัวเสริมให้ความคิดคล่องแคล่ว 
มีความแปลกแตกต่างออกไปหลีกเลี่ยงการซ้ําซ้อน นับได้ว่าความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น เป็น
ความคิดพ้ืนฐานที่จะนําไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ 
 4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) แม้ว่าความคิดสร้างสรรค์จะประกอบด้วยลักษณะ
ความคิดหลายลักษณะ เช่น ความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุ่น ความคิดคล่องตัว แต่ความคิดละเอียดลออก็
ขาดเสียไม่ได้  
 



UTQ-02127 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ: การจัดการการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคดิสร้างสรรค์ 
 

11 | ห น้ า  
 

ลักษณะพฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์ 
 ลักษณะพฤติกรรมของเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์ ควรมีลักษณะดังน้ี 

1. อยากรู้อยากเห็น มีความกระหายใคร่รู้เป็นนิจ 
2. ชอบแสวงหา สํารวจ ศึกษา ค้นคว้า และทดลอง 
3. ชอบซักถาม และถามคําถามแปลกๆ 
4. ช่างสงสัย เป็นเด็กท่ีมีความรู้สึกแปลก ประหลาดใจในสิ่งที่พบเห็นเสมอ 
5. ช่างสังเกต มองเห็นลักษณะท่ีแปลก ผิดปกติ หรือช่องว่างที่ขาดหายไปได้ง่ายและรวดเร็ว 
6. ชอบแสดงออกมากกว่าจะเก็บกด ถ้าสงสัยสิ่งใดก็จะถามหรือพยายามหาคําตอบโดยไม่รั้งรอ 
7. มีอารมณ์ขัน มองสิ่งต่างๆ ในแง่มุมที่แปลกและสร้างอารมณ์ขันอยู่เสมอ 
8. มีสมาธิดีในสิ่งท่ีตนสนใจ 
9. สนุกกับการใช้ความคิด 
10. สนใจสิ่งต่างๆ อย่างกว้างขวาง 
11. มีความเป็นตัวของตัวเอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป  
 ความคิดสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการคิดข้ันสูงที่จะทําให้ผู้เรียนมีความสามารถที่จะคิด 
จินตนาการถึงสิ่งต่างๆ หรือวิธีการต่าง ๆ ให้ได้มาซึ่งผลงานที่แปลกใหม่ เป็นประโยชน์อย่าง
สร้างสรรค์ ประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม (Originality) ความคล่องในการคิด (Fluency) ความยืดหยุ่น
ในการคิด (Flexibility) และความคิดละเอียดลออ (Elaboration)  
 บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์มักจะแสดงออกถึงบุคลิกภาพเฉพาะตัว ได้แก่ เป็นคนอยากรู้
อยากเห็น ช่างสังเกต ชอบใช้ความคิดที่แปลกใหม่ และมักจะครุ่นคิด หาคําตอบในส่งที่ตนสงสัยอย่าง
ไม่ลดละ เป็นต้น  
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เร่ืองท่ี 1.2 กระบวนการคิดสร้างสรรค์ (Creative Process) 
 

 กระบวนการคิดสร้างสรรค์คือ วิธีคิดหรอืกระบวนการทํางานของสมองท่ีมีขั้นตอนต่างๆ ในการ
คิดแก้ปัญหาจนสําเร็จ ซึ่งมีหลายแนวคิดเชน่ 
 Wallas ได้เสนอว่ากระบวนการของความคิดสร้างสรรค์เกิดจากการคิดสิง่ใหม่ๆ โดยการลองผดิ
ลองถูก ประกอบด้วย 4 ข้ันตอนคือ 
  1. ขั้นเตรียมการ คือ การข้อมูลหรอืระบุปัญหา 
  2. ขั้นความคดิกําลังฟักตัว คือ การอยูใ่นความสับสนวุ่นวายของข้อมูลทีไ่ด้มา 
  3. ขั้นความคดิกระจ่างชัด คือ ข้ันที่ความคิดสับสนได้รับการเรียบเรียงและเชือ่มโยงเข้า
ด้วยกัน ทําให้เห็นภาพรวมของความคิด 
  4. ขั้นทดสอบความคิดและพิสูจน์ใหเ้ห็นจริง คือ ข้ันที่รับความคิดเห็นจากสามขั้นแรก
ข้างต้นมาพิสูจน์ว่าจริงหรือถูกตอ้งหรือไม ่

ซึ่งกระบวนการคิดสร้างสรรคน้ั์น Roger von Oech เจ้าของบริษัทความคิดสร้างสรรค์ใน
อเมริกาได้กล่าวถึงกระบวนการคิดสร้างสรรค์ โดยแยกความคิดออกเป็น 2 ประเภทคอืความคิดออ่นและ
ความคิดแข็ง 
 

ความคิดอ่อน ความคิดแข็ง 
อุปมาอุปมัย หลักการ 
ความฝัน เหตุผล 
ความขําขัน ความแม่นยํา 
ความคลุมเครอื ความสมํ่าเสมอ 
การเล่น การทํางาน 
การประมาณการ ความพอดิบพอด ี
ความใฝ่ฝัน ความเป็นจริง 
ความขัดแย้ง ตรงไปตรงมา 
การสังหรณ์ใจ การวิเคราะห์ 
โดยทั่วไป อย่างเฉพาะเจาะจง 
อย่างเด็ก อย่างผู้ใหญ ่

 
 ความคิดแข็ง น้ันจะมคํีาตอบท่ีถูกหรือผดิอย่างแน่นอน แต่ความคิดอ่อนน้ันอาจมีคําตอบท่ีถูก
หลายอย่าง  ซึง่ฟอนโอชได้กล่าวถึงกระบวนการคิดสร้างสรรค์ไว้ว่าประกอบด้วย 2 ข้ันตอนคือ 
กระบวนการเพาะตัวและกระบวนการปฏิบัติการ โดยกระบวนการเพาะตัวเป็นการสร้างความคิดใหม่ 
ในขณะที่กระบวนการปฏิบัติการเป็นการใช้ความคิดที่คิดขึ้นมาไปปฏิบัติงานจริง 
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 ความคิดอย่างอ่อน เป็นสิ่งที่เหมาะสมสําหรบักระบวนการเพาะตัว ซึ่งเป็นระยะท่ีกําลังมองหา
ความคิดใหม่ๆ เป็นการมองทีก่ว้างๆเพ่ือหาวิธีการต่างๆมาใช้เพ่ือการแกปั้ญหา ส่วนความคิดอย่างแข็งน้ัน
มักใช้ในช่วงการปฏิบัติงานจริงๆ เมื่อตอ้งการประเมินความคิดและขจดัสิง่ต่างๆท่ีไม่เก่ียวข้องโดยตรงใน
การแก้ปัญหาออกไป ตรวจดูผลดผีลเสียและความเสี่ยงรวมท้ังการเตรียมที่จะเปลี่ยนความคิดให้เป็นการ
กระทําด้วย 

 
ตัวอย่างกิจกรรมการอบรม 

 
สาระสําคัญ 
 การเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะยืดหยุ่น นําไปใช้ได้กับทุกกลุ่มสาระ ทุกเร่ือง 
ทุกโอกาส ทุกเวลา ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดความเห็นอย่างอิสระ ผู้เรียนภูมิใจกับผลงานที่ตนเอง
ได้สร้างสรรค์ 
 สาระการอบรม ประกอบด้วย 
  - ความหมาย 
  - ความสําคัญ 
  - แนวคิด 
  - องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 
 
กิจกรรมการอบรม 
 1. ผู้เข้ารับการอบรมทําแบบทดสอบก่อนอบรม 
 2. ผู้เข้ารับการอบรมฟังคําบรรยาย เรื่อง "ความหมาย ความสําคัญและแนวคิดของการจัดการ
เรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค"์ โดย Click ที่ เมนู "บทบรรยาย" 
 3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถศึกษาด้วยตนเองเพิ่มเติม โดย Click ที่ เมนู "เอกสารประกอบการ
อบรม" 
 4. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดยใช้คําสาํคัญ "ความคดิ
สร้างสรรค์" หรือศึกษาเพ่ิมเติมได้ที ่ 
  o http://www.guruonline.in.th 
  o http://www.thaiteachers.tv (กลุ่มสาระภาษาไทย “ห้องเรียนมชีีวิต”  
  “ครัวภาษาไทย” ฯลฯ) 
 5. ผู้เข้ารับการอบรม download ใบงานท่ี 1 เรื่อง "ท่านคิดว่า การจัดการเรียนรูแ้บบส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์นําไปประยุกต์ใช้ในกลุม่สาระการเรียนรู้ที่ท่านสอนได้อย่างไร" โดย click ที่น่ี 

 o กิจกรรมที่ 1 เร่ือง “คิดเล่น ๆ” 
 o กิจกรรมที่ 2 เร่ือง “คิดตามสบาย” 
 o กิจกรรมที่ 3 เร่ือง “คิดคํา” 
 o กิจกรรมที่ 4 เร่ือง “ต่อเติมเสริมแต่ง” 
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  o กิจกรรมที่ 5 เร่ือง “บอกหน่อยได้ไหม” 
 6. ผู้เข้ารับการอบรมร่วมสนทนาบนกระดานสนทนา (Web board) ประจําหลักสตูร ให้ครบทุก
ประเด็น ต่อไปน้ี 
  o ประเด็นที่ 1 "ท่านคิดว่า การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นําไป 
  ประยุกต์ใชใ้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ท่านสอนได้อย่างไร"  
 7. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับวิทยากร หรือผู้เข้าอบรมท่านอื่น 
ๆ โดยผ่านทาง Facebook ประจําหลักสูตร 
 8. หลังจากผู้เข้ารับการอบรมศึกษาบทเรียนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ให้ทําแบบทดสอบประจําหน่วย
การอบรม โดย Click ที่แบบทดสอบประจําหน่วยการอบรมที่ 1 
 9. ผู้เข้ารับการอบรมทําแบบทดสอบหลังการอบรม โดย Click ที่แบบทดสอบหลังการอบรม 
 
สื่อประกอบการอบรม 
 เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง “ความหมาย ความสําคัญและแนวคิด สําคัญของการจัดการ
เรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์” ประกอบด้วย 
 1. เอกสารใบความรู้ที่ 1 เร่ือง "ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดสําคัญของการจัดการเรียนรู้แบบ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์" 
 2. บทบรรยายเรื่อง "ความหมาย ความสําคัญและแนวคิดสําคัญ ของการจัดการเรียนรู้แบบ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์" 
 3. แหล่งเรียนรู้ท่ีเก่ียวข้อง 
  • "http://www.guruonline.in.th." 
  • "http://www.thaiteachers.tv กลุ่มสาระภาษาไทย “ห้องเรียนมชีีวิต” “ครัว
ภาษาไทย” ฯลฯ)" 
 4. กระดานสนทนา (Webboard) 
 5. Facebook  
การวัดและประเมินผล 

 1. การเข้าร่วมกิจกรรมบนกระดานสนทนา (Webboard) 
 2. การทําแบบทดสอบประจําหน่วยที่ 1 
 

 จะเห็นได้ว่า จากตัวอย่างกิจกรรมการอบรมได้มีการออกแบบกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ จากกิจกรรม และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ที่ได้ออกแบบไว้ ด้วยการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นจากกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมเร่ืองคิดเล่นๆ, คิดตามสบาย, คิดคํา, ต่อเติมเสริม
แต่ง และกิจกรรมเร่ืองบอกหน่อยได้ไหม ท้ังน้ีกิจกรรมดังกล่าวช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิดตาม
องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ ความคิดริเร่ิม, ความคิดคล่องตัว, ความคิดยืดหยุ่น และ
ความคิดละเอียดลออ เพ่ือส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ข้ึนได้  
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หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 1 แลว้ โปรดปฏิบัติใบงานท่ี 1 
 

 
 
 
 
 

สรุป  
 ความคิดสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการคิดถึงสิ่งท่ีแปลกใหม่ และไม่ซ้ําใคร โดยการที่จะเกิดความคิด
สร้างสรรค์ควรมีลําดับข้ันตอนดังน้ี ขั้นเตรียมการ หรือเป็นข้ันระบุปัญหา, ข้ันความคิดฟักตัว, ข้ันความคิด
กระจ่างชัด, ข้ันทดสอบความคิด และขั้นทดสอบให้เห็นจริง ซึ่งในกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ดังกล่าว
มักจะอาศัยความคิดที่มีคําตอบตายตัว หรือความคิดแข็ง และความคิดที่มองภาพรวมกว้างๆ หรือความคิด
อย่างอ่อน มาประกอบกันในการคิดระหว่างกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ 
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ตอนท่ี 2 กระบวนการจัดการเรยีนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
 
 เรื่องที่ 2.1 การจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการคิด 
 

กระบวนการคิด เป็นทักษะการเรียนรู้พ้ืนฐานท่ีควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะ โดยผู้สอนควรมี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด  และกระบวนการคิดต่างๆ ตามความเหมาะสมกับ
พ้ืนฐานของผู้เรียน  ได้แก่ 

1. ทักษะการคิดพ้ืนฐาน  เช่น  การจํา  การระลึกได้  การบรรยาย  การอ่าน  การเขียน             
เป็นต้น 

2. ทักษะการคิดที่เป็นแกนสําคัญ (core thinking  skills) เช่น  ทักษะการสังเกต  การตั้งคําถาม 
การจําแนก  การจัดหมวดหมู่  การเปรียบเทียบ  การเชื่อมโยง  (ความรู้ – ประสบการณ์)   การใช้เหตุผล  
(เชิงนิรนัย – อุปนัย)  การขยายความ  การตีความ  การสรุป  เป็นต้น 

3. ทักษะการคิดข้ันสูง (higherorder thinking skills) เช่น ทักษะการวิเคราะห์ การสังเคราะห์  
การประยุกต์ใช้  การคาดคะเน (ตั้งสมมติฐาน) การรวบรวมข้อมูล การพิสูจน์ ทดสอบ  การคิดริเร่ิม  การ
จินตนาการ  การประเมิน การจัดโครงสร้าง การปรับโครงสร้าง การสร้างใหม่ เป็นต้น 

4. ทักษะการคิดโดยแยบคาย  (โยนิโสมนสิการ)  ตามหลักพุทธธรรม  ได้แก่  การคิดสืบสาเหตุ
ปัจจัย  คิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ  คิดแบบสามัญลักษณ์  คิดแบบอริยสัจ / คิดแบบแก้ปัญหา  คิด
แบบอรรถธรรมสัมพันธ์  คิดแบบคุณโทษและทางออก  คิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม  คิดแบบเร้า
คุณธรรม  คิดแบบอยู่กับปัจจุบัน  และคิดแบบวิภัชชวาท 

5. กระบวนการคิดต่าง ๆ เช่น  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการไตร่ตรองและการติดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เป็นต้น 

- ผู้สอนมีการให้โอกาส  และเวลาแก่ผู้เรียน  ในการใช้ความคิดและแสดงความคิด 
- ผู้สอนและผู้เรียน  หรือผู้เรียนและผู้เรียน  มีการอภิปรายโต้ตอบกันเก่ียวกับ

ความคิดที่เกิดข้ึนในกระบวนการเรียนการสอน 
- ผู้สอนและผู้เรียนมีการร่วมกันสรุปประเด็นที่ได้จากกระบวนการคิดท่ีเกิดข้ึนในการ

เรียนการสอน 
- ผู้สอนมีการวัดและประเมินผลการเรียนทั้งทางด้านเน้ือหาสาระและกระบวนการคิด 

 



UTQ-02127 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ: การจัดการการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคดิสร้างสรรค์ 
 

17 | ห น้ า  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป  
 กระบวนการคิด น้ันจะช่วยเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย จากการ
สอดแทรกกระบวนการคิดในกิจกรรมการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นทักษะการคิดพ้ืนฐาน ได้แก่ 
การจํา การระลึก การบรรยาย การอ่าน การเขียน เป็นต้น รวมถึงกระบวนการคิดที่ช่วยพัฒนา
ผู้เรียนในทักษะที่สูงข้ึน ได้แก่ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
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เรื่องที่ 2.2  กิจกรรมทีส่่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
 

 กิจกรรมหรือวิธีการที่ส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนเป็นสิ่งสําคัญที่ควรจัดให้
ผู้เรียนได้ฝึก ซึ่งทอร์แรนซ์ เชื่อว่าทุกคนสามารถได้รับการฝึกให้มีความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นได้ ในการฝึก
ต้องใช้วิธีการที่ต่อเน่ืองและทําอยู่อย่างสมํ่าเสมอเป็นประจํา วิธีการฝึกของทอร์แรนซ์มุ่งไปในด้านการคิด
แก้ปัญหา การทํากิจกรรม เช่น วาดภาพ แต่งเร่ืองโดยใช้จินตนาการ และการให้คิดริเร่ิม ตกแต่งสิ่งท่ีไม่
สมบูรณ์ เช่น ภาพหรือเรื่องที่ยังไม่สมบูรณ์ ดังน้ี (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544) 
 1. กิจกรรมด้านศิลปะ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และชวนฝึกประสาทสัมผัส
ระหว่างมือและตา การรู้จักใช้ความคิดของตนในการแสดงออกทางความคิดหลาย ๆ ด้าน เช่น ความสนุก 
การกระโดดโลดเต้น การแสดงถึงอารมณ์และความรู้สึก เป็นการพัฒนาความรู้สึกนึกคิดจะนําไปสู่การคิด
สร้างสรรค์ต่อไป กิจกรรมศิลปะ ได้แก่ การวาดภาพละเลงสี หรือวาดภาพด้วยน้ิวมือ (Finger Painting) 
การฉีกกระดาษ ปะกระดาษ ตัดกระดาษ การพับกระดาษ การป้ันดินนํ้ามัน แป้งและดินเหนียว การ
ประดิษฐ์เศษวัสดุ 
 2. กิจกรรมด้านภาษา ได้แก่ การเล่านิทาน การเล่นละคร การเล่นบทบาทสมมติ กิจกรรมเข้า
จังหวะ และการแสดงออกทางด้านจินตนาการ เป็นต้น 
 3. การฝึกแก้ปัญหาในทางสร้างสรรค์ เป็นวิธีการที่ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดแบบอเนกนัย 
ผู้สอนอาจจะเป็นคนป้อนปัญหาให้หรือจากการเสนอของผู้เรียนก็ได้ เทคนิคในการแก้ปัญหาที่จะกระตุ้น
ความคิดสร้างสรรค์มีหลายประการ เช่น เทคนิคในการระดมพลังสมอง เทคนิคการใช้คําถาม รวมท้ังการที่
ผู้สอนดดัแปลงวิธีการที่ใช้ในแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ฝึกกับผู้เรียน 
 4. การใช้บทเรียนสําเร็จรูปหรือชุดการฝึกความคิดสร้างสรรค์ รวมท้ังแผนการจัดการเรียนรู้ 
และคู่มือครูในชุดการฝึกซึ่งทั้งหมดน้ี เน้นคุณลักษณะ 8 ประการ คือ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิด
ยืดหยุ่น ความคิดไม่ซ้ําแบบ ความคิดแตกต่าง ความกล้าเสี่ยง ความซับซ้อน ความกระตือรือร้นและ
จินตนาการ 
 

 
 
 
 
 

สรุป  
 ความคิดสร้างสรรค์ เป็นทักษะที่ผู้เรียนต้องลงมือปฏิบัติ แสดงออกอย่างอิสระโดยอาศัย
กิจกรรม เป็นสื่อช่วยให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดริเริ่ม และจินตนาการ ผ่านทางกิจกรรมที่หลายหลาย 
ได้แก่ กิจกรรมด้านศิลปะ หรือการแสดงออกตามความรู้สึก ผ่านทางศิลปะ, กิจกรรมด้านภาษา ได้แก่
การเล่านิทาน การเล่นละคร, การฝึกแก้ปัญหาในทางสร้างสรรค์ และ การใช้บทเรียนสําเร็จรูป หรือ
ชุดการฝึกความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 
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เรื่องที่ 2.3  ข้ันตอนการสอนแบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
 

 การสอนเพือ่ให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์น้ันจําเป็นที่จะต้องคํานึงถึงข้ันตอนสําคัญต่างๆ 
ดังน้ี  
 1. สร้างความตระหนัก เป็นการใช้เทคนิค วิธีการต่าง ๆ ที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิด
สร้างสรรค์ เช่น เกม เพลง นิทาน ฯลฯ 
 2. ระดมพลังความคิด เป็นการดึงศักยภาพของผู้เรียนให้รู้จักค้นหาคําตอบ ผู้เรียนทุกคนจะต้องมี
ส่วนร่วม โดยมีผู้สอนทําหน้าที่เหมือนผู้อํานวยความสะดวกทุกข้ันตอน 
 3. สร้างสรรค์ชิ้นงาน เมื่อผู้เรียนได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้คิดหาคําตอบแล้ว ผู้เรียนจะ
จินตนาการสร้างผลงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผ่านบทร้อยกรอง เพลง ปริศนาทํานาย 
 4. นําเสนอผลงาน เป็นข้ันตอนที่สําคัญที่ผู้เรียนได้มีโอกาสนําเสนอผลงาน วิพากษ์วิจารณ์ แสดง
ความคิดเห็นผงจากการนําเสนอของผู้อื่น เป็นข้ันที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
การรู้จักยอมรับ การมีเหตุผล การประยุกต์ การนําไปใช้ ทําให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจ 
 5. วัด และประเมินผล เป็นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้เคร่ืองมือที่หลากหลาย 
เน้นให้ผู้เรียนรู้จักประเมินผลงานจนเองและผู้อื่น มีการยอมรับ แก้ไข บนพ้ืนฐานของหลักการทาง
ประชาธิปไตย คือ ปัญญาธรรม คารวธรรม และสามัคคีธรรม 
 6. เผยแพร่ผลงาน ผลงานของผู้เรียนทุกกลุ่ม ได้นําไปเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น การจัด
นิทรรศการ รายงานหน้าชั้นเรียน หรือเผยแพร่สู่สาธารณชน เป็นต้น เป็นการนําเสนอความรู้และความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียน เพ่ือให้เพ่ือน ผู้ปกครอง ชุมชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ชื่นชมผลงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 

สรุป  
 การสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์น้ัน ต้องมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ให้
สอดคล้องกับกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ สร้างความตระหนัก หรือเป็นการกระตุ้นให้
ผู้เรียนแสดงออกอย่างสร้างสรรค์, ระดมพลังความคิด, สร้างสรรค์ชิ้นงาน, นําเสนอผลงาน, วัด และ
ประเมิน จากช้ินงานตามสภาพจริง และเผยแพร่ผลงาน ไปยังรูปแบบต่างๆ เช่น นิทรรศการ การ
รายงานหน้าชั้นเรียน เป็นต้น 
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เรื่อง 2.4  คุณค่าของการจัดการเรียนแบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
 

  ในสมัยก่อนเราเชื่อกันว่าความคิดสร้างสรรค์น้ันเป็นพรสวรรค์ท่ีติดตัวคนบางคนมาตั้งแต่เกิด แต่
พอมาถึงปัจจุบันที่เป็นยุคแห่งวิทยาการทําให้ความเชื่อดั้งเดิมที่มีเคยมีมาปรับเปลี่ยนไป เพราะ
นักจิตวิทยาส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าความคิดสร้างสรรค์น้ันเป็นความสามารถที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน
ตั้งแต่เกิด เพียงแต่มีการแสดงออกหรือมีพัฒนาการมากน้อยต่างกันไป และยังสามารถพัฒนาเพ่ิมให้มีมาก
ข้ึนด้วยการฝึกฝนอย่างสมํ่าเสมอ 
 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์น้ันอาจทําไดท้ั้งทางตรงโดยการสอนและฝกึอบรม และทางอ้อมก็
สามารถทําไดด้้วยการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมความเป็นอิสระในการเรยีนรู้อย่างเช่น  
   การส่งเสรมิให้ใช้จตินาการตนเอง 
   ส่งเสริมและกระตุ้นการเรยีนรู้อย่างตอ่เน่ือง 
   ยอมรับความสามารถและคุณค่าของคนอย่างไม่มีเง่ือนไข 
   แสดงให้เหน็ว่าความคิดของทุกคนมคุีณค่า และนําไปใช้ประโยชน์ได ้
   ให้ความเข้าใจ เห็นใจและความรู้สึกของคนอื่น 
   อย่าพยายามกําหนดให้ทุกคนคิดเหมือนกัน ทําเหมอืนกัน 
   ควรสนับสนุนผู้คิดค้นผลงานแปลกใหม่ได้มโีอกาสนําเสนอ 
   เอาใจใส่ความคิดแปลกๆของคนด้วยใจเป็นกลาง 
   ระลึกเสมอว่าการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตอ้งค่อยเป็นค่อยไปและใช้เวลา 
 

 
 
 

สรุป  
 การจัดการเรียนแบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ช่วยส่งเสริมผู้เรียนในด้านต่างๆ ดังน้ี การ
ส่งเสริมให้ใช้จิตนาการตนเอง, ส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง, ยอมรับความสามารถ
และคุณค่าของคนอย่างไม่มีเง่ือนไข, แสดงให้เห็นว่าความคิดของทุกคนมีคุณค่า และนําไปใช้
ประโยชน์ได้, ให้ความเข้าใจ เห็นใจและความรู้สึกของคนอืน่, อย่าพยายามกําหนดให้ทุกคนคิด
เหมือนกัน ทําเหมือนกัน, ควรสนับสนุนผู้คิดค้นผลงานแปลกใหม่ได้มโีอกาสนําเสนอ และเอาใจใส่
ความคิดแปลกๆของคนด้วยใจเป็นกลางระลึกเสมอว่าการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตอ้งค่อยเป็น
ค่อยไปและใช้เวลา 
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  เรื่องที่ 2.5 เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค ์
 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์น้ันมีเทคนิคที่ใชกั้นอยูห่ลายวิธีการด้วยกันอันไดแ้ก่ 

 การระดมสมอง(Brainstorming) เป็นเทคนิคเพ่ือรวบรวมทางเลือกและการแก้ปัญหา โดย
ให้โอกาสในการคิดอย่างอิสระท่ีสุดและไม่มกีารวิพากษ์วิจารณ์ใดๆระหว่างการคิด เพราะการ
วิพากษ์วิจารณ์จะเป็นการขัดขวางความคิดสร้างสรรค ์

 การปลกูฝังความกล้าท่ีจะทําสิ่งสร้างสรรค์ เป็นเทคนคิท่ีใชก้ารตั้งคําถามง่ายๆเพ่ือให้ให้คดิ
โดยจัดใหอ้ยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับของผูอ้ื่น เมื่อฝึกฝนมากเข้าก็จะช่วยในการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ใหม้มีากข้ึน 

 การสร้างความคิดใหม่ เป็นอีกเทคนิคหน่ึงโดยใชก้ารแจกแจงวิธีการในการแก้ปัญหาใดปัญหา
หน่ึงมาให้ได ้10 วิธีการ จากนั้นก็แบ่ง 10 วิธีการท่ีได้ออกเป็นวิธีการย่อยๆลงไปอีก เพ่ือให้ไดท้างเลือก
หรือคําตอบทีด่ีที่สดุ 

 การตรวจสอบความคิด เป็นเทคนิคที่ใชก้ารค้นหาความคิดหรือแนวทางที่ใชใ้นการแก้ปัญหา
ต่างๆ โดยการตรวจสอบความคิดของผูท้ี่เคยทําไว้แล้ว 
 

เรื่องที่ 2.6 วิธีพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ แบบ Overtive Thinking 
 
 วิธีพัฒนาความคิดสร้างสรรค์แบบ Overtive Thinking เป็นวิธีหน่ึงที่จะสามารถพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีวิธีดงัต่อไปนี ้
 
  

ช่วยกันระดมสมอง  (Brainstorming) (ทําให้เกิดความคิดมากข้ึน) 
 

 

 
 
ลองคิดในมุมกลับการคิดคร้ังน้ี จะทําให้ไม่ยึดติดกับความคิด
เดิมๆ และช่วยให้เกิดความคิดใหม่ๆ ที่จะไม่คาดคิดมาก่อน 
 
 
ตั้งคําถามให้ตัวเอง  ฝึกนิสัยให้รู้จักการใช้ความคิดโดยที่เราตั้ง
คําถามสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว (What ?  Why?  What  is  
Happen If?) 

     
 

 ใช้การเปรียบเทียบ  อุปมาอุปไมย 
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ตัวอย่างกิจกรรมการอบรม 
 

สาระสําคัญ 
 การเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เน้นกระบวนการคิด   มขีั้นตอนการจัดกิจกรรมชดัเจน 
ผู้เรียนมอีิสระในการนําเสนอความคิดการเรยีนการสอน การวิเคราะห์ 
 สาระการอบรมประกอบด้วย 
  - กิจกรรม  6  ขั้นตอน    
  - แนวทางการจัดกิจกรรม 
กิจกรรมการอบรม 
 1. ผู้เข้ารับการอบรมทําแบบทดสอบก่อนอบรม 
 2. ผู้เข้ารับการอบรมฟังคําบรรยาย เรื่อง "กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์" โดย Click ที่ เมนู "บทบรรยาย" 
 3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถศึกษาด้วยตนเอง โดย Click ที่ เมนู "เอกสารประกอบการอบรม" 
 4. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โดยใช้คําสําคัญ "กระบวนการคิด" 
หรือศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  
  o http://www.guruonline.in.th 
  o http://www.thaiteachers.tv กลุ่มสาระภาษาไทย “ห้องเรียนมชีีวิต” 
   “ครัวภาษาไทย” ฯลฯ)  
 5. ผู้เข้ารับการอบรมdownload ใบงานที่ 2 เรื่อง "สรุปขัน้ตอนการจัดการเรียนรูแ้บบส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์" โดย click ท่ีน่ี 
 6. ผู้เข้ารับการอบรมร่วมสนทนาบนกระดานสนทนา (Web board) ประจําหลักสตูร ให้ครบทุก
ประเด็น ต่อไปน้ี 
  o ประเด็นที ่2 "ท่านจะพัฒนาคิดสร้างสรรค์ใหผู้้เรียนโดยวธิกีารใครบ้าง"  
 7. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับวิทยากร หรือผู้เข้าอบรมท่านอื่นๆ 
โดยผ่านทาง Facebook ประจําหลักสูตร 
 8. หลังจากผู้เข้ารับการอบรมศึกษาบทเรียนต่างๆ เรียบรอ้ยแล้ว ใหท้ําแบบทดสอบประจําหน่วย
การอบรม โดย Click ที่แบบทดสอบประจําหน่วยการอบรมที่ 1 
 9. ผู้เข้ารับการอบรมทําแบบทดสอบหลังการอบรม โดย Click ที่แบบทดสอบหลังการอบรม 

 
สื่อประกอบการอบรม 
 เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง “การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์” 
ประกอบด้วย 1. เอกสารใบความรู้เรื่อง “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด” 
 2. บทบรรยายเรื่อง “กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์” 
 3. แหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 
  • "http://www.guruonline.in.th." 
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  • "http://www.thaiteachers.tv กลุ่มสาระภาษาไทย “ห้องเรียนมีชีวิต” “ครัว
ภาษาไทย” ฯลฯ 
 4. กระดานสนทนา (Webboard) 
 5. Facebook  
 
การวัดและประเมินผล 
 1. การเข้าร่วมกิจกรรมบนกระดานสนทนา (Webboard) 
 2. การทําแบบทดสอบประจําหน่วยที่ 2 

 

 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 2 แลว้ โปรดปฏิบัติใบงานท่ี 2 
 

 
 
 
 
 

สรุป  
 เทคนิคในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถทําได้หลายหลายวิธี โดยการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์แบบ Overtive Thinking เป็นวิธีหน่ึงที่จะสามารถพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ไดแ้ก่ การช่วยกันระดมสมองจะช่วยให้เกิดความคิดมากข้ึน, การ
ลองคดิในมุมกลับจะช่วยให้เกิดความคดิใหม่ๆ ที่จะไม่คาดคดิมากอ่น, การตั้งคําถามให้ตัวเอง ช่วยฝกึ
นิสัยให้รู้จักการใช้ความคิดโดยที่เราตั้งคําถามสิ่งที่เกิดข้ึนรอบๆ ตัว และการเปรียบเทียบ  
อุปมาอุปไมย จะช่วยให้เกิดผู้เรียนเกิดแนวความคิดใหม่ๆ ข้ึนได ้
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ตอนท่ี 3 บทบาทผู้สอนและผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ 
 

ครูทําอย่างไร 
 

ความคิดสร้างสรรค์   กระบวนการของสมองซึ่งคิดได้หลากหลาย  แปลกใหม่จากเดิมนําไปประยุกต ์
   กับทฤษฎี       คิดค้นสิ่งแปลกใหม่หรือความคิดใหม่ที่นําไปสู่  Innovation  
 
 
เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

1. การสอน สอนให้คิดเห็นขัดแย้งกัน 
2. การสอน  สอนให้คิดในลกัษณะต่าง ๆ คาดคิดไม่ถึง 
3. การเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย 
4. บอกสิ่งที่คราดเคลื่อน  สิ่งที่ผดิปกติธรรมดา 
5. ใช้คําถามที่กระตุ้นใหต้อบ  ใช้คําตอบจริง ๆ ตั้งคําถามเร้าความรู้สึก 
6. การเปลี่ยนแปลง 
7. เปลี่ยนแปลงความเชื่อ 
8. สร้างสิ่งใหม่จากโครงสร้างเดมิ 
9. ทักษะการค้นคว้าข้อมูล 
10. การประเมินสถานการณ์ 
11. แสดงความคิดเห็น 
12. ฝึกคิดในการฟงั 
13. จินตนาการผ่านการฟัง 
14. คิดในมติิต่าง ๆ 

- แปลก 
- แง่มุม 
- ไม่ซ้ําเดมิ 

 



UTQ-02127 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ: การจัดการการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคดิสร้างสรรค์ 
 

25 | ห น้ า  
 

เรื่องที่ 3.1 บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนแบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค ์
 อารี พันธ์มณี (2543) กล่าวถึงองค์ประกอบสําคัญในการทําให้เกิด บรรยากาศการเรียนการสอน 
คือผู้สอนกับผู้เรียน เพราะต่างก็มีบทบาทสําคัญในการสร้างบรรยากาศ ผู้สอนจะเป็นผู้ริเร่ิมสร้าง
บรรยากาศ ผู้เรียนเป็นผู้ตอบสนองและเติมสีสันให้กับบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปในรูปแบบ
ต่างกัน และบรรยากาศการเรียนการสอน ที่จะนําไปสู่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สรุปได้ดังน้ี 
 1. บรรยากาศการเรียนการสอนที่ผู้สอนให้ความอบอุ่นทั้งทางกาย และจิตใจ สร้างความรู้สึก
ไว้วางใจให้กับผู้เรียน ผู้เรียนได้รับความไว้วางใจ เป็นมิตร เอื้ออาทร ห่วงใย ตลอดจนให้ความดูแล
ช่วยเหลือ จะทําให้ผู้เรียนมีความกล้า และอยากเรียนรู้มากขึ้น การตําหนิติเตียน ดูถูกดูแคลนเยาะเย้ย 
ถากถาง ประชดประชัน เสียดสี จะทําให้ผู้เรียนรู้สึกอับอาย เสียหน้า ขยาด และขลาดกลัวที่จะเรียนรู้ 
และริดรอนความคิดที่สร้างสรรค์อีกต่างหาก 
 2. บรรยากาศการเรียนการสอนที่มีการยอมรับ มองเห็นคุณค่าในตัวผู้เรียน ผู้เรียนเป็นบุคคล
สําคัญ มีคุณค่า และสามารถเรียนรู้ได้ ผู้สอนควรแสดงความรู้สึกยอมรับอย่างจริงใจและกระตุ้นให้ผู้เรียน
ยอมรับตนเองและเชื่อมั่นว่าทําสําเร็จหากผู้สอนไม่ยอมรับ ผู้เรียนจะรู้สึกเจ็บปวด สูญเสียความม่ันใจ ไม่
ตระหนักถึงคุณค่าความสาํคัญของตนเอง และไม่ยอมเรียนรู้ และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
 3. บรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นอิสระ ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิด แสดงออกอย่าง
อิสระ และยอมรับความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนจากประสบการณ์ ความรู้และวัยของผู้เรียน เพราะเป็นช่วง
แห่งการเรียนรู้ ควรให้โอกาส เวลา และเรียนรู้ลองผิดลองถูก ความผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์ไม่ควรถูก
ตําหนิจนเกินไป แต่เป็นการเรียนรู้และมีความสมบูรณ์ในเวลาต่อไป ด้วยทักษะความชํานาญ 
ประสบการณ์ที่เพ่ิมพูนข้ึน และความผิดพลาดก็เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้ เมื่อผู้เรียนเกิดความสําเร็จแม้
เพียงเล็กน้อย ผู้สอนควรถือโอกาสเสริมแรงและบอกให้ทราบถึงความสําเร็จ ยินดี ชื่นชม พอใจ กับ
ความสําเร็จที่เกิดข้ึนเพ่ือเป็นกําลังใจให้ศิษย์ได้เรียนรู้ต่อไป บรรยากาศการเรียนการสอนที่ท้าทาย ผู้สอน
เสริมแรง และให้กําลังใจจากความสําเร็จ และกระตุ้นให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าลอง กล้าแสดงความคิดเห็น 
และทํางานที่ค่อนข้างยาก ท้าทายความสามารถของผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนได้ทดลองขีดความสามารถของ
ตัวเอง เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้เต็มที่ ผู้สอนควรแสดงความเช่ือมั่น และเป็นกําลังใจให้กับผู้เรียน  
เพ่ือผู้เรียนจะได้ก้าวไปในระดับที่สูงข้ึน 
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สรุป  
 การจัดการเรียนการสอนแบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ผู้สอนจะต้องสร้างบรรยากาศที่เต็ม
ไปด้วยการยอมรับ และการกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นการอภิปราย การ
ทํางานกลุ่ม ผู้เรียนจะต้องมีอิสระที่จะสร้างสรรค์จนเกิดความพอใจ โดยไม่ปิดก้ันความคิดสร้างสรรค์
ของผู้เรียน เพราะความคิดสร้างสรรค์สามารถลดลงหรือหยุดชะงักได้ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่จะมาจาก
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน กฏระเบียบที่เข้มงวดและการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น การปฏิบัติตามแบบ
ฉบับของสังคม กลัวทําไม่ถูก กลัวการถูกลงโทษ ทําให้ผู้เรียนขาดอิสระท้ังทางด้านความคิดและการ
กระทํา ขาดความกระตือรือร้น กังวลใจ อันเป็นผลทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ลดลง บางคนเมื่อ
ความคิดสร้างสรรค์หายไปแล้วก็อาจจะย้อนกลับมาใหม่ได้ยาก ดังน้ันผู้สอนควรจัดบรรยากาศ และ
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ไม่ปิดก้ันความคิดสร้างสรรค์องผู้เรียน 
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เรื่องที่ 3.2 บทบาทของผู้เรียน/ผู้สอน ในการจัดการเรยีนการสอนแบบ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์บทบาทผู้สอน 

 
 1. ผู้สอน และผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
 2. ผู้สอนใช้รูปแบบหรือใช้เทคนิคการสอนต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความคิดขยาย 
 3. ผู้สอนฝึกทกัษะการคิดในรูปแบบต่าง ๆ 
 4. ผู้สอนเปิดโอกาส หรอืเวลาให้แก่ผู้เรียน 
 5. ผู้สอน และผู้เรียนอภิปรายโต้ตอบสรุปประเด็นความคดิ 
 6. มีการใชส้ื่อเป็นเครื่องมอืสาํคัญ 
 7. มีการวัดและประเมินผล 
 
บทบาทผูเ้รียน 
 1. ยอมรับความคิดเห็น 
 2. มีความกระตอืรือร้น 
 3. แสวงหาความรู้และคําตอบ 

 

ตัวอย่างกิจกรรมการอบรม 
 

สาระสําคัญ 
 การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสรมิความคิดสร้างสรรค์ เป็นโอกาสที่ครูกับผู้เรียนได้ วางแผน 
ออกแบบกิจกรรม ผลติสือ่ร่วมกัน ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด คุณธรรม การค้นพบส่ิงแปลกใหม ่               
 สาระการอบรมประกอบด้วย 
  - บทบาทของผู้สอน และผู้เรยีน 
  - การผลิตและเลือกใชส้ือ่ 
กิจกรรมการอบรม 
 1. ผู้เข้ารับการอบรมทําแบบทดสอบก่อนอบรม 
 2. ผู้เข้ารับการอบรมฟังคําบรรยาย เร่ือง "บทบาทผู้สอนและผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้แบบ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค"์ โดย Click ที ่เมนู "บทบรรยาย" 
 3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถศึกษาด้วยตนเอง โดย Click ที่ เมนู "เอกสารประกอบการอบรม" 
 4. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โดยใช้คําสําคัญ "ความคิด
สร้างสรรค์" หรือศึกษาเพ่ิมเติมได้ท่ี  
  o http://www.guruonline.in.th 
  o http://www.thaiteachers.tv กลุ่มสาระภาษาไทย “ห้องเรียนมชีีวิต” “ครัว
ภาษาไทย” ฯลฯ) 
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 5. ผู้เข้ารับการอบรม download ใบงานที่ 4 เร่ือง "ครูทําอย่างไร" โดย click ที่น่ี 
 6. ผู้เข้ารับการอบรมร่วมสนทนาบนกระดานสนทนา (Web board) ประจําหลักสตูร ให้ครบทุก
ประเด็น ต่อไปน้ี 
  o ประเด็นที่ 4 "ในฐานะที่ท่านเป็นครูผู้สอน ท่านใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใชส้อนอย่างไร" 
 7. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับวิทยากร หรือผู้เข้าอบรมท่านอื่นๆ 
โดยผ่านทาง Facebook ประจําหลักสูตร 
 8. หลังจากผู้เข้ารับการอบรมศึกษาบทเรียนต่างๆ เรียบรอ้ยแล้ว ใหท้ําแบบทดสอบประจําหน่วย
การอบรม โดย Click ที่แบบทดสอบประจําหน่วยการอบรมที่ 4 
 9. ผู้เข้ารับการอบรมทําแบบทดสอบหลังการอบรม โดย Click ที่แบบทดสอบหลังการอบรม 
 
สื่อประกอบการอบรม 
 เอกสารประกอบการอบรม เร่ือง “บทบาทผู้สอนและผู้เรยีน ในการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์” ประกอบด้วย 
 1. เอกสารใบความรู้เร่ือง “การเรียนรู้โดยวิธีการศึกษาระบบนิเวศในโรงเรียน” 
 2. บทบรรยายเรื่อง "บทบาทผู้สอนและผู้เรียน ในการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์" 
 3. กระดานสนทนา (Webboard) 
 4. Facebook  
 
การวัดและประเมินผล 
 1. การเข้าร่วมกิจกรรมบนกระดานสนทนา (Webboard)  
 2. การทําแบบทดสอบประจําหน่วยที่ 4 
 

 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 3 แลว้ โปรดปฏิบัติใบงานท่ี 3 
 

สรุป  
 ในการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ควรจะตอ้งมีการกําหนด
บทบาทในการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม ไดแ้ก่ ผู้สอน และผู้เรียนมปีฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน, 
ผู้สอนใช้รูปแบบหรือใช้เทคนิคการสอนต่างๆ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความคิดขยาย, ผู้สอนฝกึทักษะการ
คิดในรูปแบบตา่งๆ ,ผู้สอนเปดิโอกาส หรอืเวลาให้แก่ผู้เรียน, ผู้สอน และผู้เรียนอภิปรายโต้ตอบสรุป
ประเด็นความคิด, มกีารใช้สือ่เป็นเครือ่งมือสําคัญ และมีการวัดและประเมินผล 
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ใบงานที่ 1 
 

ช่ือหลกัสูตร การเรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคัญ: การจัดการการเรียนรูแ้บบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
ตอนที่ 1 ความหมาย ความสําคัญ แนวคดิของการจัดการเรียนรูแ้บบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
 
ใบงานท่ี 1 จะประกอบด้วย 5 กิจกรรม ดังนี ้
 

กิจกรรมที ่1 เร่ือง “คิดเล่น ๆ” 
กิจกรรมที ่2 เร่ือง “คิดตามสบาย” 
กิจกรรมที ่3 เร่ือง “คิดคํา” 
กิจกรรมที ่4 เร่ือง “ตอ่เตมิเสริมแต่ง” 
กิจกรรมที ่5 เร่ือง “บอกหนอ่ยได้ไหม” 

 
กิจกรรมที ่1 คิดเล่น ๆ 

คําสั่ง จากคําพูดในแต่ละรูป ใหผู้เ้ข้ารับการอบรม บอกผลจากเหตุการณ์ทีก่ําหนด คิดใหม้ากท่ีสุด 
ภายในเวลา 2 นาที 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

ตอบ................................................................................................................... 
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
.......................................................................................................................... 

เอ๊ะ! ถ้าหิมะตกใน
ประเทศไทย อะไรจะ
เกิดข้ึน 

กล่องกระดาษนอกจาก
ใส่ของแล้วยังเป็นอะไร
ได้บ้างนะ ? 

ตอบ................................................................................................................... 
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
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กิจกรรมที ่2 คิดตามสบาย 
คําสั่ง จงเติมความคดิสบาย ๆ 
 

ถ้าฉันเป็น ฉันจะ 

 - ร้องเสียงดัง 
- จะเป็นเพ่ือนกับหนู 
- จะไมดุ่ร้าย 
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กิจกรรมท่ี 3 คิดคํา 
คําสั่ง  จงหาสระ หรอืพยัญชนะมาเติมในช่องว่างให้ได้ความหมาย 
 
ตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ห 

ห า 

ห ม า 
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ก  
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ส    
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กิจกรรมท่ี 4 ต่อเติมเสริมแต่ง 
 

คําสั่ง  จากเสน้        ทีก่ําหนดใหว้าดภาพต่อเติมให้ได้มากท่ีสุดภายในเวลา  3  นาท ี
 
ตัวอย่าง 
 
 

 
เริ่ม 
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กิจกรรมที ่5 บอกหน่อยได้ไหม 
 

คําสั่ง เม่ือเหน็ภาพท่ีกําหนดให้ จงเติมข้อความในส่ิงที่นกึถึง 
 

1. เมื่อเห็นรูป  นึกถึง 
…………………………………..……………………………….................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
 
 
 

2. เมื่อเห็นรูป  นึกถึง 
…………………………………..………………………………...................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
3. เมื่อเห็นรูป    นึกถึง 

…………………………………..………………………………................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
…………………………………..……………………………….................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
…………………………………..……………………………….................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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ใบงานที่ 2 
 

ช่ือหลกัสูตร การเรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคัญ: การจัดการการเรียนรูแ้บบส่งเสริม     
ความคิดสร้างสรรค์   
ตอนที่ 2   กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
 
คําสั่ง ใหผู้้เข้ารับการอบรมสรุปขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
 
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
 
6. 
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ใบงานที่ 3 
 

ช่ือหลกัสูตร การเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคัญ: การจัดการการเรียนรูแ้บบส่งเสริม     
ความคิดสร้างสรรค์   
ตอนที่ 3  บทบาทผู้สอนและผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
 
คําสั่ง ใหผู้้เข้ารับการอบรมสรุปบทบาทของครูและนกัเรยีนที่มีต่อคณุค่าของความคดิสร้างสรรค์ 

  
 

 




