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ค ำน ำ 
 

เอกสารหลักสูตรอบรมแบบ e-Training หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ:  
การจัดการการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เป็นหลักสูตรฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนา
หลักสูตรและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่เป็นฐานด้วยระบบ TEPE 
Online โดยความร่วมมือของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการขององค์กร โดยพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้หลักสูตร
และวิทยากรที่มีคุณภาพ เน้นการพัฒนาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ในทุกที่ทุกเวลา  

 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรอบรมแบบ e-Training หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ: 
การจัดการการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์จะสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้เพ่ือยังประโยชน์ต่อระบบ
การศึกษาของประเทศไทยต่อไป 



TEPE-02127 การจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ: การจัดการการเรยีนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
 

2 | ห น้ า  
 

สำรบัญ 
 

ค าน า 1 
หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ: การจัดการการเรียนรู้แบบ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์” 

 
3 

รายละเอียดหลักสูตร 4 
ค าอธิบายรายวิชา 4 
วัตถุประสงค์ 4 
สาระการอบรม 4 
กิจกรรมการอบรม 4 
สื่อประกอบการอบรม 5 
การวัดผลและประเมินผลการอบรม 5 
บรรณานุกรม 5 
เค้าโครงเนื้อหา 6 
ตอนที่ 1 ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริม    
 ความคิดสร้างสรรค์ 

 
8 

ตอนที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 16 
ตอนที่ 3 บทบาทผู้สอนและผู้เรียน ในการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด
 สร้างสรรค ์

 
23 

ใบงานที่ 1 28 
ใบงานที่ 2 33 
ใบงานที่ 3 34 
  

 
 



TEPE-02127 การจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ: การจัดการการเรยีนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
 

3 | ห น้ า  
 

หลักสูตร 

กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ:  
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รำยละเอียดหลักสูตร 
 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ความหมาย ความส าคัญและแนวคิดส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  บทบาทผู้สอนและผู้เรียน ในการจัดการ
เรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ 
1. สามารถอธิบายความหมาย ความส าคัญและแนวคิดส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์ได้ 
2. สามารถวิเคราะห์จุดเด่นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้ 
3. สามารถระบุคุณค่าของการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้ 
4. สามารถอธิบายบทบาทผู้สอนและผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ได้ 
 
สำระกำรอบรม 

ตอนที่ 1 ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค ์

ตอนที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
ตอนที่ 3 บทบาทผู้สอนและผู้เรียน ในการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด สร้างสรรค ์

 
กิจกรรมกำรอบรม 

1. ท าแบบทดสอบก่อนการอบรม 
2. ศึกษาเนื้อหาสาระการอบรมจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3. ศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมจากใบความรู้ 
4. สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ 
5. ท าใบงาน/กิจกรรมที่ก าหนด 
6. แสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่สนใจ 
7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมกับวิทยากรประจ าหลักสูตร 
8. ท าแบบทดสอบหลังการอบรม  
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สื่อประกอบกำรอบรม  
1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ใบความรู้ 
3. วีดิทัศน์ 
4. แหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 
5. กระดานสนทนา (Web board) 
6. ใบงาน 
7. แบบทดสอบ 

 
กำรวัดผลและประเมินผลกำรอบรม 

วิธีการวัดผล 
1. การทดสอบก่อนและหลังอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องได้คะแนนการทดสอบหลัง

เรียนไมน่้อยกว่า ร้อยละ 70 
2. การเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ส่งงานตามใบงานที่ก าหนด เข้าร่วมกิจกรรมบนกระดาน

สนทนา 
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หลักสูตร TEPE- 02127 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ: การจัดการการเรียนรู้แบบ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
 
เค้าโครงเนื้อหา 

 ตอนที่ 1 ควำมหมำย ควำมส ำคัญและแนวคิดส ำคัญของกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
ส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
 เรื่องท่ี 1.1 ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ 
 เรื่องท่ี 1.2 กระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
 แนวคิด 

  1. ความคิดสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการทางปัญญาระดับสูง และความสามารถในการคิดของ
บุคคลที่ใช้กระบวนการคิดหลายๆ อย่างมารวมกันเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือแก้ปัญหาที่มีอยู่ให้ดีขึ้น 

  2. ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้สร้างสรรค์มี อิสรภาพทางความคิด เป็น
กระบวนการทางสมองที่คิดในลักษณะอเนกนัยอันน าไปสู่การคิดค้นพบสิ่งแปลกใหม่ด้วยการคิดดัดแปลง
ปรุงแต่งความคิดเดิมผสมผสานกันให้เกิดสิ่งใหม่ ซึ่งวิธีการคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) จัดว่า
เป็นความคิดสร้างสรรค์ซึ่งหมายถึง ความสามารถของบุคคลที่ใช้ในการแก้ปัญหา เป็นการก่อให้สิ่งต่างใหม่ 
เป็นความสามารถของบุคคลที่จะประยุกต์ใช้กับงานหลาย ๆ ชนิด 

  3. การเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะยืดหยุ่นสามารถน าไปใช้ได้กับทุกกลุ่ม
สาระ ทุกเรื่อง ทุกโอกาส ทุกเวลา และผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดความเห็นอย่างอิสระ และเกิด
ความภูมิใจกับผลงานที่ตนเองได้สร้างสรรค์ 

วัตถุประสงค์ 
  สามารถอธิบายความหมาย ความส าคัญและแนวคิดส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์ได้ 
 

ตอนที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
 เรื่องท่ี 2.1 การจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการคิด 
 เรื่องท่ี 2.2 กิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
 เรื่องท่ี 2.3 ขั้นตอนการสอนแบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
 เรื่องที่ 2.4 คุณค่าของการจัดการเรียนแบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
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 เรื่องท่ี 2.5 เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์   
 เรื่องท่ี 2.6 วิธีพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ แบบ Overtive Thinking 
 แนวคิด 

  1. การเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เน้นกระบวนการคิด มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ชัดเจนและหลากหลาย ผู้สอนต้องให้ความส าคัญ และค่อย ๆ สั่งสมจากการท ากิจกรรมจนท าให้ผู้เรียน
เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์  

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

      3. การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ผู้เรียนได้ช่วยกันระดมความคิดมีอิสระ 
เล็งเห็นว่าความคิดของทุกคนมีความส าคัญ และไม่สกัดกั้นความคิดของผู้อ่ืน อีกท้ังผู้เรียนได้สร้างชิ้นงาน 
ใหม่เผยแพร่ผลงาน มีความภาคภูมิใจ 

  4. การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นั้นอาจท าได้ทั้งทางตรงโดยการสอน และทางอ้อมก็
สามารถท าได้ด้วยการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความเป็นอิสระในการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมั่นใจ
ว่าจะไม่ถูกลงโทษหากมีความคิดท่ีแตกต่างจากผู้สอน หรือคิดว่าผู้สอนไม่ถูกต้อง ยอมให้ผู้เรียนล้มเหลว 
หรือผิดพลาด แต่ต้องฝึกให้เกิดการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดที่ผ่านมา 

วัตถุประสงค์ 
 1. สามารถวิเคราะห์จุดเด่นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้ 
 2. สามารถระบุคุณค่าของการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้ 

 
 ตอนที่ 3 บทบาทผู้สอนและผู้เรียน ในการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค ์

 เรื่องท่ี  3.1 บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนแบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
 เรื่องท่ี  3.2 บทบาทของผู้เรียนผู้สอนในการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 

แนวคิด 
             การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เป็นโอกาสที่ครูกับผู้เรียนได้ วางแผน 
ออกแบบกิจกรรม ผลิตสื่อร่วมกัน ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด คุณธรรม การค้นพบสิ่งแปลกใหม่ ผู้สอนต้อง
สร้างบรรยากาศในชั้นเรียน วิธีการสอน สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง กระตือรือร้น กล้า
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แสดงความคิดเห็น รู้จักยอมรับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ส่งเสริมให้ผู้เรียนถามตอบ และให้ความ
ส าหรับต่อค าถามหรือค าตอบแปลกใหม่ของผู้เรียน 

วัตถุประสงค์ 
  สามารถอธิบายบทบาทผู้สอนและผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ได ้
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  ตอนที่ 1 ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
 
 ความคิดสร้างสรรค์จัดว่าเป็นสิ่งส าคัญและเป็นสิ่งจ าเป็นของมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน เพราะสังคม
มีความเปลี่ยนแปลง ความเจริญก้าวหน้า ทั้งในด้านวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านต่าง ๆ อยู่
ตลอดเวลา ผลของการคิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ท าให้เกิดนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่
ท าให้สภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้น และมีความสุขเพ่ิมมากขึ้น (อารี  พันธ์มณี, 2540) ไอสไตน์ เคย
กล่าวไว้ว่า “จินตนาการส าคัญมากกว่าความรู้”จินตนาการเกิดจากความคิดที่สร้างสรรค์ ซึ่งจะน าพาให้
เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ช่วยให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง โดยอาศัยความรู้และเทคโนโลยีที่มีอยู่เป็นเครื่องมือ
เพ่ือให้บรรลุผลตามจินตนาการที่สร้างขึ้น จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่า ในองค์กรที่สนับสนุนให้บุคลากรใน
องค์กรมีความคิดที่นอกกรอบ นอกกฎระเบียบที่วางไว้ หรือสนับสนุนส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือแสวงหา
ความรู้ใหม่ ส่งเสริมให้มีการฝึกคิดเพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีระบบ ท าให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ ๆ 
ออกมาแข่งขันกับองค์กรอ่ืน ๆ ได้อย่างคาดไม่ถึง และได้เปรียบในเชิงธุรกิจ (จารีรัตน์ มีสุภานันท์ , 2552) 
ทางด้านการศึกษานักวิชาการและนักการศึกษาไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ 
โดยเห็นได้จากความมุ่งหมายของหลักสูตรในทุกระดับชั้นที่เน้นถึงพฤติกรรมที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ 
ประเทศไทยนับว่าอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การศึกษาจึงควรเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีโอกาสเตรียมตัว เพ่ือก าหนดแนวทางในอนาคตมากขึ้น  
 
 
 
 
 
 
  ประโยคข้างต้นเป็นค าที่คุ้นเคยพูดง่ายๆ ว่าเป็นค าที่คุ้นหูค้นตา คุ้นปาก มาเป็นเวลานานแล้ว 
เป้าหมายของหลักสูตรต้องการสร้างเด็กไทยให้มีคุณลักษณะเช่นนี้ “ค าถามเล็ก ๆ เป็นค าตอบอันยิ่งใหญ่” 
ถ้าตั้งค าถามให้ชวนคิดเพียงแค่นี้ก็ไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไร จากแผนภูมิด้านล่างเป็นการแสดงทฤษฎีการ
เรียนรู้ของบลูม (Bloom's Taxonomy) 6 ขัน้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คิดเป็นท าเป็น 
ท่านคิดว่าเนื้อหาที่สอนท าให้ผู้เรยีนเกิดกระบวนการคิดระดับใด 
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แผนภูมิแสดงระดับความสามารถในการคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom's Taxonomy) 
 

 1. ความรู้ความจ า (Knowledge) เป็นความสามารถในการจดจ าแนกประสบการณ์ต่างๆและ
ระลึกเรื่องราวนั้นๆออกมาได้ถูกต้องแม่นย า 
 2. ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นความสามารถบ่งบอกใจความส าคัญของเรื่องราวโดยการ
แปลความหลัก ตีความได้ สรุปใจความส าคัญได้ 
 3. การประยุกต์ ใช้  (Application) เป็นความสามารถในการน าหลักการ กฎเกณฑ์และ
วิธีด าเนินการต่างๆของเรื่องที่ได้รู้มา น าไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ได้ 
 4. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวที่สมบูรณ์ให้กระจาย
ออกเป็นส่วนย่อยๆได้อย่างชัดเจน 
 5. การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถในการผสมผสานส่วนย่อยเข้าเป็นเรื่องราว
เดียวกัน โดยปรับปรุงของเก่าให้ดีขึ้นและมีคุณภาพสูงขึ้น 

ควำมรู้ควำมจ ำ  
Knowledge 

กำรประเมินค่ำ 
Evaluation 

กำรสังเครำะห์ Synthesis 

กำรวิเครำะห์ Analysis 

กำรประยุกต์ใช้ 
Application 

 

ควำมเข้ำใจ 
Comprehension 
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 6. การประเมินค่า (Evaluation) เป็นความสามารถในการวินิจฉัยหรือตัดสินกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ลงไป การประเมินเกี่ยวข้องกับการใช้เกณฑ์คือ มาตรฐานในการวัดที่ก าหนดไว้  

 
เรื่องที่ 1.1 ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ 

 
 ความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถของบุคคลในการคิดสร้างสรรค์ผลิตผล หรือสิ่งแปลก ๆ 
ใหม่ที่ ไม่รู้จักมาก่อน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้  อาจจะเกิดจากการรวบรวมเอาความรู้ต่าง ๆ ที่ ได้จาก
ประสบการณ์แล้วรวบรวมความคิดเป็นสมมติฐาน และท าการทดสอบสมมติฐานแล้วรายงานผลที่ได้รับ
จากการค้นพบ (Torrane, 1962)ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นสมบัติที่มีคุณภาพมากกว่าความสามารถ
ด้านอ่ืน ๆ ของมนุษย์ บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์จะสามารถสร้างสรรค์ตนเอง และสิ่งแวดล้อมให้อยู่ใน
ลักษณะที่เหมาะสม พึงพอใจ และมีชีวิตที่มีความสุขได้จากแรงดลใจ จินตนาการที่ควบคู่กับความอุสาหะ
อย่างเต็มความสามารถ จะช่วยให้เขาประสบความส าเร็จ แต่หากความพยายามยังไม่บรรลุผล ผู้ที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ก็จะไม่ท้อถอย หรือเลิกล้มจะไม่อับจนความคิด และพยายามขวนขวาย  ดัดแปลง 
ปรับปรุง และมีความยืดหยุ่นพอที่จะปรับสถานการณ์ให้เหมาะสมในลักษณะที่เป็นไปได้มากท่ีสุด  
 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 อาจเกิดจากการน าเอาความรู้เดิมมาคิดดัดแปลงและประยุกต์ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ขึ้น เช่น 
การคิดเครื่องบินได้ส าเร็จก็ได้แนวความคิดจากการท าเครื่องร่อนเป็นต้น 
 ความคิดริเริ่มจึงเป็นลักษณะความคิดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเป็นความคิดที่แปลกแตกต่างจาก
ความคิดเดิม และอาจไม่เคยมีใครนึก หรือคิดมาก่อนความคิดริเริ่มจ าต้องอาศัยลักษณะความกล้าคิด กล้า
ลอง เพ่ือทดสอบความคิดของตน บ่อยครั้งที่ความคิดริเริ่มจ าเป็นต้องอาศัยความคิดจิตนาการ 
 2. ความคิดคล่องตัว (Fluency) หมายถึง ปริมาณความคิดที่ไม่ซ้ ากันในเรื่องเดียวกัน โดยแบ่ง
ออกเป็น ความคิดคล่องแคล่วทางด้านถ้อยค า (Word fluency) ความคิดคล่องแคล่วทางด้านการโยง
สัมพันธ์ (Associational fluency) ความคล่องแคล่วทางด้านการแสดงออก (Expressional fluency) 
และความคล่องแคล่วในการคิด (Ideational fluency)             
 3. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ประเภทหรือแบบของความคิด แบ่งออกเป็น 
ความคิดยืดหยุ่นที่เกิดขึ้นทันที (Spontaneous flexibility) เป็นความสามารถที่จะพยายามคิดให้หลาย
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อย่าง อย่างอิสระ และความคิดยืดหยุ่นทางด้านการดัดแปลง (Adaptive flexibility) มีประโยชน์ต่อการ
แก้ปัญหา คนที่มีความคิดยืดหยุ่นจะคิดได้ไม่ซ้ ากัน ความคิดยืดหยุ่นจะเป็นตัวเสริมให้ความคิดคล่องแคล่ว 
มีความแปลกแตกต่างออกไปหลีกเลี่ยงการซ้ าซ้อน นับได้ว่าความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น เป็น
ความคิดพ้ืนฐานที่จะน าไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ 
 4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) แม้ว่าความคิดสร้างสรรค์จะประกอบด้วยลักษณะ
ความคิดหลายลักษณะ เช่น ความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุ่น ความคิดคล่องตัว แต่ความคิดละเอียดลออก็
ขาดเสียไม่ได้  
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ลักษณะพฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์ 
 ลักษณะพฤติกรรมของเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์ ควรมีลักษณะดังนี้ 

1. อยากรู้อยากเห็น มีความกระหายใคร่รู้เป็นนิจ 
2. ชอบแสวงหา ส ารวจ ศึกษา ค้นคว้า และทดลอง 
3. ชอบซักถาม และถามค าถามแปลกๆ 
4. ช่างสงสัย เป็นเด็กที่มีความรู้สึกแปลก ประหลาดใจในสิ่งที่พบเห็นเสมอ 
5. ช่างสังเกต มองเห็นลักษณะที่แปลก ผิดปกติ หรือช่องว่างที่ขาดหายไปได้ง่ายและรวดเร็ว 
6. ชอบแสดงออกมากกว่าจะเก็บกด ถ้าสงสัยสิ่งใดก็จะถามหรือพยายามหาค าตอบโดยไม่รั้งรอ 
7. มีอารมณ์ขัน มองสิ่งต่างๆ ในแง่มุมที่แปลกและสร้างอารมณ์ขันอยู่เสมอ 
8. มีสมาธิดีในสิ่งที่ตนสนใจ 
9. สนุกกับการใช้ความคิด 
10. สนใจสิ่งต่างๆ อย่างกว้างขวาง 
11. มีความเป็นตัวของตัวเอง 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

 กระบวนการคิดสร้างสรรค์คือ วิธีคิดหรือกระบวนการท างานของสมองที่มีข้ันตอนต่างๆ ในการ
คิดแก้ปัญหาจนส าเร็จ ซึ่งมีหลายแนวคิดเช่น 
 Wallas ได้เสนอว่ากระบวนการของความคิดสร้างสรรค์เกิดจากการคิดสิ่งใหม่ๆ โดยการลองผิด
ลองถูก ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ 
  1. ขั้นเตรียมการ คือ การข้อมูลหรือระบุปัญหา 
  2. ขั้นความคิดก าลังฟักตัว คือ การอยู่ในความสับสนวุ่นวายของข้อมูลที่ได้มา 
  3. ขั้นความคิดกระจ่างชัด คือ ขั้นที่ความคิดสับสนได้รับการเรียบเรียงและเชื่อมโยงเข้า
ด้วยกัน ท าให้เห็นภาพรวมของความคิด 
  4. ขั้นทดสอบความคิดและพิสูจน์ให้เห็นจริง คือ ขั้นที่รับความคิดเห็นจากสามข้ันแรก
ข้างต้นมาพิสูจน์ว่าจริงหรือถูกต้องหรือไม่ 

ซึ่งกระบวนการคิดสร้างสรรค์นั้น Roger von Oech เจ้าของบริษัทความคิดสร้างสรรค์ใน
อเมริกาได้กล่าวถึงกระบวนการคิดสร้างสรรค์ โดยแยกความคิดออกเป็น 2 ประเภทคือความคิดอ่อนและ
ความคิดแข็ง 
 

ความคิดอ่อน ความคิดแข็ง 

อุปมาอุปมัย หลักการ 

ความฝัน เหตุผล 
ความข าขัน ความแม่นย า 

ความคลุมเครือ ความสม่ าเสมอ 

การเล่น การท างาน 
การประมาณการ ความพอดิบพอดี 

ความใฝ่ฝัน ความเป็นจริง 
ความขัดแย้ง ตรงไปตรงมา 

การสังหรณ์ใจ การวิเคราะห์ 

โดยทั่วไป อย่างเฉพาะเจาะจง 
อย่างเด็ก อย่างผู้ใหญ่ 
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 ความคิดแข็ง นั้นจะมีค าตอบที่ถูกหรือผิดอย่างแน่นอน แต่ความคิดอ่อนนั้นอาจมีค าตอบที่ถูก
หลายอย่าง  ซึ่งฟอนโอชได้กล่าวถึงกระบวนการคิดสร้างสรรค์ไว้ว่าประกอบด้วย 2 ขั้นตอนคือ 
กระบวนการเพาะตัวและกระบวนการปฏิบัติการ โดยกระบวนการเพาะตัวเป็นการสร้างความคิดใหม่ 
ในขณะที่กระบวนการปฏิบัติการเป็นการใช้ความคิดที่คิดขึ้นมาไปปฏิบัติงานจริง 
 ความคิดอย่างอ่อน เป็นสิ่งที่เหมาะสมส าหรับกระบวนการเพาะตัว ซึ่งเป็นระยะที่ก าลังมองหา
ความคิดใหม่ๆ เป็นการมองที่กว้างๆเพ่ือหาวิธีการต่างๆมาใช้เพ่ือการแก้ปัญหา ส่วนความคิดอย่างแข็งนั้น
มักใช้ในช่วงการปฏิบัติงานจริงๆ เมื่อต้องการประเมินความคิดและขจัดสิ่งต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงใน
การแก้ปัญหาออกไป ตรวจดูผลดีผลเสียและความเสี่ยงรวมทั้งการเตรียมที่จะเปลี่ยนความคิดให้เป็นการ
กระท าด้วย 

 
ตัวอย่างกิจกรรมการอบรม 

 
สาระส าคัญ 
 การเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะยืดหยุ่น น าไปใช้ได้กับทุกกลุ่มสาระ ทุกเรื่อง 
ทุกโอกาส ทุกเวลา ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดความเห็นอย่างอิสระ ผู้เรียนภูมิใจกับผลงานที่ตนเอง
ได้สร้างสรรค์ 
 สาระการอบรม ประกอบด้วย 
  - ความหมาย 
  - ความส าคัญ 
  - แนวคิด 
  - องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 
 
กิจกรรมการอบรม 
 1. ผู้เข้ารับการอบรมท าแบบทดสอบก่อนอบรม 
 2. ผู้เข้ารับการอบรมฟังค าบรรยาย เรื่อง "ความหมาย ความส าคัญและแนวคิดของการจัดการ
เรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์" โดย Click ที่ เมนู "บทบรรยาย" 
 3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถศึกษาด้วยตนเองเพ่ิมเติม โดย Click ที่ เมนู "เอกสารประกอบการ
อบรม" 
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 4. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดยใช้ค าส าคัญ "ความคิด
สร้างสรรค์" หรือศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่  
  o http://www.guruonline.in.th 
  o http://www.thaiteachers.tv (กลุ่มสาระภาษาไทย “ห้องเรียนมีชีวิต”  
  “ครัวภาษาไทย” ฯลฯ) 
 5. ผู้เข้ารับการอบรม download ใบงานที่ 1 เรื่อง "ท่านคิดว่า การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์น าไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ท่านสอนได้อย่างไร" โดย click ที่นี ่

 o กิจกรรมที่ 1 เรื่อง “คิดเล่น ๆ” 
 o กิจกรรมที่ 2 เรื่อง “คิดตามสบาย” 
 o กิจกรรมที่ 3 เรื่อง “คิดค า” 
 o กิจกรรมที่ 4 เรื่อง “ต่อเติมเสริมแต่ง” 

  o กิจกรรมที่ 5 เรื่อง “บอกหน่อยได้ไหม” 
 6. ผู้เข้ารับการอบรมร่วมสนทนาบนกระดานสนทนา (Web board) ประจ าหลักสูตร ให้ครบทุก
ประเด็น ต่อไปนี้ 
  o ประเด็นที่ 1 "ท่านคิดว่า การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์น าไป 
  ประยุกต์ใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ท่านสอนได้อย่างไร"  
 7. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับวิทยากร หรือผู้เข้าอบรมท่านอ่ืน 
ๆ โดยผ่านทาง Facebook ประจ าหลักสูตร 
 8. หลังจากผู้เข้ารับการอบรมศึกษาบทเรียนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ให้ท าแบบทดสอบประจ าหน่วย
การอบรม โดย Click ที่แบบทดสอบประจ าหน่วยการอบรมที่ 1 
 9. ผู้เข้ารับการอบรมท าแบบทดสอบหลังการอบรม โดย Click ที่แบบทดสอบหลังการอบรม 
 
สื่อประกอบการอบรม 
 เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง “ความหมาย ความส าคัญและแนวคิด ส าคัญของการจัดการ
เรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์” ประกอบด้วย 
 1. เอกสารใบความรู้ที่ 1 เรื่อง "ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์" 
 2. บทบรรยายเรื่อง "ความหมาย ความส าคัญและแนวคิดส าคัญ ของการจัดการเรียนรู้แบบ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์" 
 3. แหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 
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  • "http://www.guruonline.in.th." 
  • "http://www.thaiteachers.tv กลุ่มสาระภาษาไทย “ห้องเรียนมีชีวิต” “ครัว
ภาษาไทย” ฯลฯ)" 
 4. กระดานสนทนา (Webboard) 
 5. Facebook  
การวัดและประเมินผล 

 1. การเข้าร่วมกิจกรรมบนกระดานสนทนา (Webboard) 
 2. การท าแบบทดสอบประจ าหน่วยที่ 1 
 

 จะเห็นได้ว่า จากตัวอย่างกิจกรรมการอบรมได้มีการออกแบบกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ จากกิจกรรม และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ที่ได้ออกแบบไว้ ด้วยการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นจากกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมเรื่องคิดเล่นๆ, คิดตามสบาย, คิดค า, ต่อเติมเสริม
แต่ง และกิจกรรมเรื่องบอกหน่อยได้ไหม ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิดตาม
องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ ความคิดริเริ่ม, ความคิดคล่องตัว, ความคิดยืดหยุ่น และ
ความคิดละเอียดลออ เพ่ือส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ข้ึนได้  

 

 
 

หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระเรื่องท่ี 1 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงำนที่ 1 
 
 
 
 
 

สรุป  
 ความคิดสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการคิดถึงสิ่งที่แปลกใหม่ และไม่ซ้ าใคร โดยการที่จะเกิดความคิด
สร้างสรรค์ควรมีล าดับขั้นตอนดังนี้ ขั้นเตรียมการ หรือเป็นขั้นระบุปัญหา, ขั้นความคิดฟักตัว, ขั้นความคิด
กระจ่างชัด, ขั้นทดสอบความคิด และขั้นทดสอบให้เห็นจริง ซึ่งในกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ดังกล่าว
มักจะอาศัยความคิดที่มีค าตอบตายตัว หรือความคิดแข็ง และความคิดที่มองภาพรวมกว้างๆ หรือความคิด
อย่างอ่อน มาประกอบกันในการคิดระหว่างกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ 
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ตอนท่ี 2 กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
 
 เรื่องที่ 2.1 การจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการคิด 

 
กระบวนการคิด เป็นทักษะการเรียนรู้พ้ืนฐานที่ควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะ โดยผู้สอนควรมี

การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด  และกระบวนการคิดต่างๆ ตามความเหมาะสมกับ
พ้ืนฐานของผู้เรียน  ได้แก่ 

1. ทักษะการคิดพ้ืนฐาน  เช่น  การจ า  การระลึกได้  การบรรยาย  การอ่าน  การเขียน             
เป็นต้น 

2. ทักษะการคิดที่เป็นแกนส าคัญ (core thinking  skills) เช่น  ทักษะการสังเกต  การตั้งค าถาม 
การจ าแนก  การจัดหมวดหมู่  การเปรียบเทียบ  การเชื่อมโยง  (ความรู้ – ประสบการณ์)   การใช้เหตุผล  
(เชิงนิรนัย – อุปนัย)  การขยายความ  การตีความ  การสรุป  เป็นต้น 

3. ทักษะการคิดขั้นสูง (higherorder thinking skills) เช่น ทักษะการวิเคราะห์ การสังเคราะห์  
การประยุกต์ใช้  การคาดคะเน (ตั้งสมมติฐาน) การรวบรวมข้อมูล การพิสูจน์ ทดสอบ  การคิดริเริ่ม  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  หรือผู้ เรียนและผู้เรียน  มีการอภิปรายโต้ตอบกันเกี่ยวกับ
ความคิดท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการเรียนการสอน 

- ผู้สอนและผู้เรียนมีการร่วมกันสรุปประเด็นที่ได้จากกระบวนการคิดที่ เกิดขึ้นในการ
เรียนการสอน 

- ผู้สอนมีการวัดและประเมินผลการเรียนทั้งทางด้านเนื้อหาสาระและกระบวนการคิด 
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สรุป  
 กระบวนการคิด นั้นจะช่วยเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย จากการ
สอดแทรกกระบวนการคิดในกิจกรรมการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นทักษะการคิดพ้ืนฐาน ได้แก่ 
การจ า การระลึก การบรรยาย การอ่าน การเขียน เป็นต้น รวมถึงกระบวนการคิดที่ช่วยพัฒนา
ผู้เรียนในทักษะที่สูงขึ้น ได้แก่ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
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เรื่องที่ 2.2  กิจกรรมทีส่่งเสรมิความคิดสร้างสรรค ์
 

 กิจกรรมหรือวิธีการที่ส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนเป็นสิ่งส าคัญที่ควรจัดให้
ผู้เรียนได้ฝึก ซึ่งทอร์แรนซ์ เชื่อว่าทุกคนสามารถได้รับการฝึกให้มีความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นได้ ในการฝึก
ต้องใช้วิธีการที่ต่อเนื่องและท าอยู่อย่างสม่ าเสมอเป็นประจ า วิธีการฝึกของทอร์แรนซ์มุ่งไปในด้านการคิด
แก้ปัญหา การท ากิจกรรม เช่น วาดภาพ แต่งเรื่องโดยใช้จินตนาการ และการให้คิดริเริ่ม ตกแต่งสิ่งที่ไม่
สมบูรณ์ เช่น ภาพหรือเรื่องที่ยังไม่สมบูรณ์ ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544) 
 1. กิจกรรมด้านศิลปะ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และชวนฝึกประสาทสัมผัส
ระหว่างมือและตา การรู้จักใช้ความคิดของตนในการแสดงออกทางความคิดหลาย ๆ ด้าน เช่น ความสนุก 
การกระโดดโลดเต้น การแสดงถึงอารมณ์และความรู้สึก เป็นการพัฒนาความรู้สึกนึกคิดจะน าไปสู่การคิด
สร้างสรรค์ต่อไป กิจกรรมศิลปะ ได้แก่ การวาดภาพละเลงสี หรือวาดภาพด้วยนิ้วมือ (Finger Painting) 
การฉีกกระดาษ ปะกระดาษ ตัดกระดาษ การพับกระดาษ การปั้นดินน้ ามัน แป้งและดินเหนียว การ
ประดิษฐ์เศษวัสดุ 
 2. กิจกรรมด้านภาษา ได้แก่ การเล่านิทาน การเล่นละคร การเล่นบทบาทสมมติ กิจกรรมเข้า
จังหวะ และการแสดงออกทางด้านจินตนาการ เป็นต้น 
 3. การฝึกแก้ปัญหาในทางสร้างสรรค์ เป็นวิธีการที่ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดแบบอเนกนัย 
ผู้สอนอาจจะเป็นคนป้อนปัญหาให้หรือจากการเสนอของผู้เรียนก็ได้ เทคนิคในการแก้ปัญหาที่จะกระตุ้น
ความคิดสร้างสรรค์มีหลายประการ เช่น เทคนิคในการระดมพลังสมอง เทคนิคการใช้ค าถาม รวมทั้งการที่
ผู้สอนดัดแปลงวิธีการที่ใช้ในแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ท่ีใช้ฝึกกับผู้เรียน 
 4. การใช้บทเรียนส าเร็จรูปหรือชุดการฝึกความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งแผนการจัดการเรียนรู้ 
และคู่มือครูในชุดการฝึกซึ่งทั้งหมดนี้ เน้นคุณลักษณะ 8 ประการ คือ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิด
ยืดหยุ่น ความคิดไม่ซ้ าแบบ ความคิดแตกต่าง ความกล้าเสี่ยง ความซับซ้อน ความกระตือรือร้นและ
จินตนาการ 
 

 

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

 การสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์นั้นจ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงขั้นตอนส าคัญต่างๆ 
ดังนี้  
 1. สร้างความตระหนัก เป็นการใช้เทคนิค วิธีการต่าง ๆ ที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิด
สร้างสรรค์ เช่น เกม เพลง นิทาน ฯลฯ 
 2. ระดมพลังความคิด เป็นการดึงศักยภาพของผู้เรียนให้รู้จักค้นหาค าตอบ ผู้เรียนทุกคนจะต้องมี
ส่วนร่วม โดยมีผู้สอนท าหน้าที่เหมือนผู้อ านวยความสะดวกทุกข้ันตอน 
 3. สร้างสรรค์ชิ้นงาน เมื่อผู้ เรียนได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้คิดหาค าตอบแล้ว ผู้ เรียนจะ
จินตนาการสร้างผลงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผ่านบทร้อยกรอง เพลง ปริศนาท านาย 
 4. น าเสนอผลงาน เป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่ผู้เรียนได้มีโอกาสน าเสนอผลงาน วิพากษ์วิจารณ์ แสดง
ความคิดเห็นผงจากการน าเสนอของผู้อ่ืน เป็นขั้นที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
การรู้จักยอมรับ การมีเหตุผล การประยุกต์ การน าไปใช้ ท าให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจ 
 5. วัด และประเมินผล เป็นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย 
เน้นให้ผู้เรียนรู้จักประเมินผลงานจนเองและผู้อ่ืน มีการยอมรับ แก้ไข บนพ้ืนฐานของหลักการทาง
ประชาธิปไตย คือ ปัญญาธรรม คารวธรรม และสามัคคีธรรม 
 6. เผยแพร่ผลงาน ผลงานของผู้เรียนทุกกลุ่ม ได้น าไปเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น การจัด
นิทรรศการ รายงานหน้าชั้นเรียน หรือเผยแพร่สู่สาธารณชน เป็นต้น เป็นการน าเสนอความรู้และความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียน เพ่ือให้เพ่ือน ผู้ปกครอง ชุมชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ชื่นชมผลงาน 
 

 
 
 
 

สรุป  
 การสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์นั้น ต้องมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ให้
สอดคล้องกับกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ สร้างความตระหนัก หรือเป็นการกระตุ้นให้
ผู้เรียนแสดงออกอย่างสร้างสรรค์, ระดมพลังความคิด, สร้างสรรค์ชิ้นงาน, น าเสนอผลงาน, วัด และ
ประเมิน จากชิ้นงานตามสภาพจริง และเผยแพร่ผลงาน ไปยังรูปแบบต่างๆ เช่น นิทรรศการ การ
รายงานหน้าชั้นเรียน เป็นต้น 
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เรื่อง 2.4  คุณค่าของการจัดการเรียนแบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
 

  ในสมัยก่อนเราเชื่อกันว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวคนบางคนมาตั้งแต่เกิด แต่
พอมาถึงปัจจุบันที่ เป็นยุคแห่งวิทยาการท าให้ความเชื่อดั้งเดิมที่มี เคยมีมาปรับเปลี่ยนไป เพราะ
นักจิตวิทยาส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นความสามารถที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน
ตั้งแต่เกิด เพียงแต่มีการแสดงออกหรือมีพัฒนาการมากน้อยต่างกันไป และยังสามารถพัฒนาเพ่ิมให้มีมาก
ขึ้นด้วยการฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอ 
 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นั้นอาจท าได้ทั้งทางตรงโดยการสอนและฝึกอบรม และทางอ้อมก็
สามารถท าได้ด้วยการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความเป็นอิสระในการเรียนรู้อย่างเช่น  
   การส่งเสริมให้ใช้จิตนาการตนเอง 
   ส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
   ยอมรับความสามารถและคุณค่าของคนอย่างไม่มีเงื่อนไข 
   แสดงให้เห็นว่าความคิดของทุกคนมีคุณค่า และน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
   ให้ความเข้าใจ เห็นใจและความรู้สึกของคนอ่ืน 
   อย่าพยายามก าหนดให้ทุกคนคิดเหมือนกัน ท าเหมือนกัน 
   ควรสนับสนุนผู้คิดค้นผลงานแปลกใหม่ได้มีโอกาสน าเสนอ 
   เอาใจใส่ความคิดแปลกๆของคนด้วยใจเป็นกลาง 
   ระลึกเสมอว่าการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ต้องค่อยเป็นค่อยไปและใช้เวลา 
 

 
 
 

สรุป  
 การจัดการเรียนแบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ช่วยส่งเสริมผู้เรียนในด้านต่างๆ ดังนี้ การ
ส่งเสริมให้ใช้จิตนาการตนเอง, ส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง, ยอมรับความสามารถ
และคุณค่าของคนอย่างไม่มีเงื่อนไข, แสดงให้เห็นว่าความคิดของทุกคนมีคุณค่า และน าไปใช้
ประโยชน์ได,้ ให้ความเข้าใจ เห็นใจและความรู้สึกของคนอ่ืน, อย่าพยายามก าหนดให้ทุกคนคิด
เหมือนกัน ท าเหมือนกัน, ควรสนับสนุนผู้คิดค้นผลงานแปลกใหม่ได้มีโอกาสน าเสนอ และเอาใจใส่
ความคิดแปลกๆของคนด้วยใจเป็นกลางระลึกเสมอว่าการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ต้องค่อยเป็น
ค่อยไปและใช้เวลา 
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  เรื่องที่ 2.5 เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นั้นมีเทคนิคท่ีใช้กันอยู่หลายวิธีการด้วยกันอันได้แก่ 

 การระดมสมอง(Brainstorming) เป็นเทคนิคเพ่ือรวบรวมทางเลือกและการแก้ปัญหา โดย
ให้โอกาสในการคิดอย่างอิสระที่สุดและไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ใดๆระหว่างการคิด เพราะการ
วิพากษ์วิจารณ์จะเป็นการขัดขวางความคิดสร้างสรรค์ 

 การปลูกฝังความกล้าที่จะท าสิ่งสร้างสรรค์ เป็นเทคนิคที่ใช้การตั้งค าถามง่ายๆเพ่ือให้ให้คิด
โดยจัดให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืน เมื่อฝึกฝนมากเข้าก็จะช่วยในการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ให้มีมากข้ึน 

 การสร้างความคิดใหม่ เป็นอีกเทคนิคหนึ่งโดยใช้การแจกแจงวิธีการในการแก้ปัญหาใดปัญหา
หนึ่งมาให้ได้ 10 วิธีการ จากนั้นก็แบ่ง 10 วิธีการที่ได้ออกเป็นวิธีการย่อยๆลงไปอีก เพ่ือให้ได้ทางเลือก
หรือค าตอบที่ดีที่สุด 

 การตรวจสอบความคิด เป็นเทคนิคที่ใช้การค้นหาความคิดหรือแนวทางท่ีใช้ในการแก้ปัญหา
ต่างๆ โดยการตรวจสอบความคิดของผู้ที่เคยท าไว้แล้ว 
 

เรื่องที ่2.6 วิธีพัฒนาความคิดสร้างสรรค ์แบบ Overtive Thinking 
 
 วิธีพัฒนาความคิดสร้างสรรค์แบบ Overtive Thinking เป็นวิธีหนึ่งที่จะสามารถพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีวิธีดังต่อไปนี้ 
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ช่วยกันระดมสมอง  (Brainstorming) (ท าให้เกิดความคิดมากขึ้น) 
 

 

 
 
ลองคิดในมุมกลับการคิดครั้งนี้ จะท าให้ไม่ยึดติดกับความคิด
เดิมๆ และช่วยให้เกิดความคิดใหม่ๆ ที่จะไม่คาดคิดมาก่อน 
 
 
ตั้งค าถามให้ตัวเอง  ฝึกนิสัยให้รู้จักการใช้ความคิดโดยที่เราตั้ง
ค าถามสิ่งที่ เกิดขึ้นรอบๆ ตัว (What ?  Why?  What  is  
Happen If?) 

     
 

 ใช้การเปรียบเทียบ  อุปมาอุปไมย 

 

ตัวอย่างกิจกรรมการอบรม 
 

สาระส าคัญ 
 การเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เน้นกระบวนการคิด   มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมชัดเจน 
ผู้เรียนมีอิสระในการน าเสนอความคิดการเรียนการสอน การวิเคราะห์ 
 สาระการอบรมประกอบด้วย 
  - กิจกรรม  6  ขั้นตอน    
  - แนวทางการจัดกิจกรรม 
กิจกรรมการอบรม 
 1. ผู้เข้ารับการอบรมท าแบบทดสอบก่อนอบรม 
 2. ผู้เข้ารับการอบรมฟังค าบรรยาย เรื่อง "กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์" โดย Click ที่ เมนู "บทบรรยาย" 
 3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถศึกษาด้วยตนเอง โดย Click ที่ เมนู "เอกสารประกอบการอบรม" 
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 4. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โดยใช้ค าส าคัญ "กระบวนการคิด" 
หรือศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่  
  o http://www.guruonline.in.th 
  o http://www.thaiteachers.tv กลุ่มสาระภาษาไทย “ห้องเรียนมีชีวิต” 
   “ครัวภาษาไทย” ฯลฯ)  
 5. ผู้เข้ารับการอบรมdownload ใบงานที่ 2 เรื่อง "สรุปขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์" โดย click ที่นี ่
 6. ผู้เข้ารับการอบรมร่วมสนทนาบนกระดานสนทนา (Web board) ประจ าหลักสูตร ให้ครบทุก
ประเด็น ต่อไปนี้ 
  o ประเด็นที่ 2 "ท่านจะพัฒนาคิดสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนโดยวิธีการใครบ้าง"  
 7. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับวิทยากร หรือผู้เข้าอบรมท่านอื่นๆ 
โดยผ่านทาง Facebook ประจ าหลักสูตร 
 8. หลังจากผู้เข้ารับการอบรมศึกษาบทเรียนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ให้ท าแบบทดสอบประจ าหน่วย
การอบรม โดย Click ที่แบบทดสอบประจ าหน่วยการอบรมที่ 1 
 9. ผู้เข้ารับการอบรมท าแบบทดสอบหลังการอบรม โดย Click ที่แบบทดสอบหลังการอบรม 

 
สื่อประกอบการอบรม 
 เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง “การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ” 
ประกอบด้วย 1. เอกสารใบความรู้เรื่อง “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด” 
 2. บทบรรยายเรื่อง “กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค”์ 
 3. แหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 
  • "http://www.guruonline.in.th." 
  • "http://www.thaiteachers.tv กลุ่ มสาระภาษาไทย “ห้องเรียนมีชีวิต” “ครัว
ภาษาไทย” ฯลฯ 
 4. กระดานสนทนา (Webboard) 
 5. Facebook  
 
การวัดและประเมินผล 
 1. การเข้าร่วมกิจกรรมบนกระดานสนทนา (Webboard) 
 2. การท าแบบทดสอบประจ าหน่วยที่ 2 
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หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี 2 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 2 
 

 
 
 
 
 

สรุป  
 เทคนิคในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถท าได้หลายหลายวิธี โดยการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์แบบ Overtive Thinking เป็นวิธีหนึ่งที่จะสามารถพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ได้แก่ การช่วยกันระดมสมองจะช่วยให้เกิดความคิดมากข้ึน, การ
ลองคิดในมุมกลับจะช่วยให้เกิดความคิดใหม่ๆ ที่จะไม่คาดคิดมาก่อน, การตั้งค าถามให้ตัวเอง ช่วยฝึก
นิสัยให้รู้จักการใช้ความคิดโดยที่เราตั้งค าถามสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว และการเปรียบเทียบ  
อุปมาอุปไมย จะช่วยให้เกิดผู้เรียนเกิดแนวความคิดใหม่ๆ ขึ้นได้ 
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ตอนท่ี 3 บทบาทผู้สอนและผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ 
 

ครูท าอย่างไร 
 

ความคิดสร้างสรรค์   กระบวนการของสมองซึ่งคิดได้หลากหลาย  แปลกใหม่จากเดิมน าไปประยุกต์ 
   กับทฤษฎี       คิดค้นสิ่งแปลกใหม่หรือความคิดใหม่ที่น าไปสู่  Innovation  
 
 
เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

1. การสอน สอนให้คิดเห็นขัดแย้งกัน 
2. การสอน  สอนให้คิดในลักษณะต่าง ๆ คาดคิดไม่ถึง 
3. การเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย 
4. บอกสิ่งที่คราดเคลื่อน  สิ่งที่ผิดปกติธรรมดา 
5. ใช้ค าถามที่กระตุ้นให้ตอบ  ใช้ค าตอบจริง ๆ ตั้งค าถามเร้าความรู้สึก 
6. การเปลี่ยนแปลง 
7. เปลี่ยนแปลงความเชื่อ 
8. สร้างสิ่งใหม่จากโครงสร้างเดิม 
9. ทักษะการค้นคว้าข้อมูล 
10. การประเมินสถานการณ์ 
11. แสดงความคิดเห็น 
12. ฝึกคิดในการฟัง 
13. จินตนาการผ่านการฟัง 
14. คิดในมิติต่าง ๆ 

- แปลก 

- แง่มุม 

- ไม่ซ้ าเดิม 
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เรื่องที่ 3.1 บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนแบบส่งเสรมิความคิด
สร้างสรรค ์
 อารี พันธ์มณี (2543) กล่าวถึงองค์ประกอบส าคัญในการท าให้เกิด บรรยากาศการเรียนการสอน 
คือผู้สอนกับผู้เรียน เพราะต่างก็มีบทบาทส าคัญในการสร้างบรรยากาศ ผู้สอนจะเป็นผู้ริเริ่มสร้าง
บรรยากาศ ผู้เรียนเป็นผู้ตอบสนองและเติมสีสันให้กับบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปในรูปแบบ
ต่างกัน และบรรยากาศการเรียนการสอน ที่จะน าไปสู่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สรุปได้ดังนี้ 
 1. บรรยากาศการเรียนการสอนที่ผู้สอนให้ความอบอุ่นทั้งทางกาย และจิตใจ  สร้างความรู้สึก
ไว้วางใจให้กับผู้เรียน ผู้เรียนได้รับความไว้วางใจ เป็นมิตร เอ้ืออาทร ห่วงใย ตลอดจนให้ความดูแล
ช่วยเหลือ จะท าให้ผู้เรียนมีความกล้า และอยากเรียนรู้มากขึ้น  การต าหนิติเตียน ดูถูกดูแคลนเยาะเย้ย 
ถากถาง ประชดประชัน เสียดสี จะท าให้ผู้เรียนรู้สึกอับอาย เสียหน้า ขยาด และขลาดกลัวที่จะเรียนรู้ 
และริดรอนความคิดที่สร้างสรรค์อีกต่างหาก 
 2. บรรยากาศการเรียนการสอนที่มีการยอมรับ มองเห็นคุณค่าในตัวผู้เรียน ผู้เรียนเป็นบุคคล
ส าคัญ มีคุณค่า และสามารถเรียนรู้ได้ ผู้สอนควรแสดงความรู้สึกยอมรับอย่างจริงใจและกระตุ้นให้ผู้เรียน
ยอมรับตนเองและเชื่อมั่นว่าท าส าเร็จหากผู้สอนไม่ยอมรับ ผู้เรียนจะรู้สึกเจ็บปวด สูญเสียความมั่นใจ ไม่
ตระหนักถึงคุณค่าความส าคัญของตนเอง และไม่ยอมเรียนรู้ และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
 3. บรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นอิสระ ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิด แสดงออกอย่าง
อิสระ และยอมรับความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากประสบการณ์ ความรู้และวัยของผู้เรียน เพราะเป็นช่วง
แห่งการเรียนรู้ ควรให้โอกาส เวลา และเรียนรู้ลองผิดลองถูก ความผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์ไม่ควรถูก
ต าหนิจนเกินไป แต่ เป็นการเรียนรู้และมีความสมบูรณ์ ในเวลาต่อไป ด้วยทักษะความช านาญ 
ประสบการณ์ท่ีเพ่ิมพูนขึ้น และความผิดพลาดก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ เมื่อผู้เรียนเกิดความส าเร็จแม้
เพียงเล็กน้อย ผู้สอนควรถือโอกาสเสริมแรงและบอกให้ทราบถึงความส าเร็จ ยินดี ชื่นชม พอใจ กับ
ความส าเร็จที่เกิดขึ้นเพ่ือเป็นก าลังใจให้ศิษย์ได้เรียนรู้ต่อไป บรรยากาศการเรียนการสอนที่ท้าทาย ผู้สอน
เสริมแรง และให้ก าลังใจจากความส าเร็จ และกระตุ้นให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าลอง กล้าแสดงความคิดเห็น 
และท างานที่ค่อนข้างยาก ท้าทายความสามารถของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนได้ทดลองขีดความสามารถของ
ตัวเอง เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้เต็มที่  ผู้สอนควรแสดงความเชื่อมั่น และเป็นก าลังใจให้กับผู้ เรียน  
เพ่ือผู้เรียนจะได้ก้าวไปในระดับที่สูงขึ้น 
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สรุป  
 การจัดการเรียนการสอนแบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ผู้สอนจะต้องสร้างบรรยากาศที่เต็ม
ไปด้วยการยอมรับ และการกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นการอภิปราย การ
ท างานกลุ่ม ผู้เรียนจะต้องมีอิสระที่จะสร้างสรรค์จนเกิดความพอใจ โดยไม่ปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์
ของผู้เรียน เพราะความคิดสร้างสรรค์สามารถลดลงหรือหยุดชะงักได้ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่จะมาจาก
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน กฏระเบียบที่เข้มงวดและการปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืน การปฏิบัติตามแบบ
ฉบับของสังคม กลัวท าไม่ถูก กลัวการถูกลงโทษ ท าให้ผู้เรียนขาดอิสระทั้งทางด้านความคิดและการ
กระท า ขาดความกระตือรือร้น กังวลใจ อันเป็นผลท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ลดลง บางคนเมื่อ
ความคิดสร้างสรรค์หายไปแล้วก็อาจจะย้อนกลับมาใหม่ได้ยาก ดังนั้นผู้สอนควรจัดบรรยากาศ และ
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ไม่ปิดก้ันความคิดสร้างสรรค์องผู้เรียน 
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เรื่องที่ 3.2 บทบาทของผู้เรียน/ผู้สอน ในการจัดการเรียนการสอนแบบ
ส่งเสรมิความคิดสร้างสรรค์บทบาทผู้สอน 

 
 1. ผู้สอน และผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
 2. ผู้สอนใช้รูปแบบหรือใช้เทคนิคการสอนต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความคิดขยาย 
 3. ผู้สอนฝึกทักษะการคิดในรูปแบบต่าง ๆ 
 4. ผู้สอนเปิดโอกาส หรือเวลาให้แก่ผู้เรียน 
 5. ผู้สอน และผู้เรียนอภิปรายโต้ตอบสรุปประเด็นความคิด 
 6. มีการใช้สื่อเป็นเครื่องมือส าคัญ 
 7. มีการวัดและประเมินผล 
 
บทบาทผู้เรียน 
 1. ยอมรับความคิดเห็น 
 2. มีความกระตือรือร้น 
 3. แสวงหาความรู้และค าตอบ 

 

ตัวอย่างกิจกรรมการอบรม 
 

สาระส าคัญ 
 การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เป็นโอกาสที่ครูกับผู้เรียนได้ วางแผน 
ออกแบบกิจกรรม ผลิตสื่อร่วมกัน ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด คุณธรรม การค้นพบสิ่งแปลกใหม่                
 สาระการอบรมประกอบด้วย 
  - บทบาทของผู้สอน และผู้เรียน 
  - การผลิตและเลือกใช้สื่อ 
กิจกรรมการอบรม 
 1. ผู้เข้ารับการอบรมท าแบบทดสอบก่อนอบรม 
 2. ผู้เข้ารับการอบรมฟังค าบรรยาย เรื่อง "บทบาทผู้สอนและผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้แบบ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์" โดย Click ที่ เมนู "บทบรรยาย" 
 3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถศึกษาด้วยตนเอง โดย Click ที่ เมนู "เอกสารประกอบการอบรม" 
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 4. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โดยใช้ค าส าคัญ "ความคิด
สร้างสรรค์" หรือศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่  
  o http://www.guruonline.in.th 
  o http://www.thaiteachers.tv กลุ่มสาระภาษาไทย “ห้องเรียนมีชีวิต” “ครัว
ภาษาไทย” ฯลฯ) 
 5. ผู้เข้ารับการอบรม download ใบงานที่ 4 เรื่อง "ครูท าอย่างไร" โดย click ที่นี ่
 6. ผู้เข้ารับการอบรมร่วมสนทนาบนกระดานสนทนา (Web board) ประจ าหลักสูตร ให้ครบทุก
ประเด็น ต่อไปนี้ 
  o ประเด็นที่ 4 "ในฐานะท่ีท่านเป็นครูผู้สอน ท่านใช้การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้สอนอย่างไร" 
 7. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับวิทยากร หรือผู้เข้าอบรมท่านอื่นๆ 
โดยผ่านทาง Facebook ประจ าหลักสูตร 
 8. หลังจากผู้เข้ารับการอบรมศึกษาบทเรียนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ให้ท าแบบทดสอบประจ าหน่วย
การอบรม โดย Click ที่แบบทดสอบประจ าหน่วยการอบรมที่ 4 
 9. ผู้เข้ารับการอบรมท าแบบทดสอบหลังการอบรม โดย Click ที่แบบทดสอบหลังการอบรม 
 
สื่อประกอบการอบรม 
 เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง “บทบาทผู้สอนและผู้เรียน ในการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์” ประกอบด้วย 
 1. เอกสารใบความรู้เรื่อง “การเรียนรู้โดยวิธีการศึกษาระบบนิเวศในโรงเรียน” 
 2. บทบรรยายเรื่อง "บทบาทผู้สอนและผู้เรียน ในการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์" 
 3. กระดานสนทนา (Webboard) 
 4. Facebook  
 
การวัดและประเมินผล 
 1. การเข้าร่วมกิจกรรมบนกระดานสนทนา (Webboard)  
 2. การท าแบบทดสอบประจ าหน่วยที่ 4 
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หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี 3 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 3 
 

สรุป  
 ในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ควรจะต้องมีการก าหนด
บทบาทในการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม ได้แก่ ผู้สอน และผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน, 
ผู้สอนใช้รูปแบบหรือใช้เทคนิคการสอนต่างๆ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความคิดขยาย, ผู้สอนฝึกทักษะการ
คิดในรูปแบบต่างๆ ,ผู้สอนเปิดโอกาส หรือเวลาให้แก่ผู้เรียน, ผู้สอน และผู้เรียนอภิปรายโต้ตอบสรุป
ประเด็นความคิด, มีการใช้สื่อเป็นเครื่องมือส าคัญ และมีการวัดและประเมินผล 
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ใบงำนที่ 1 
 

ชื่อหลักสูตร กำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ: กำรจัดกำรกำรเรียนรู้แบบส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
ตอนที่ 1 ควำมหมำย ควำมส ำคัญ แนวคิดของกำรจัดกำรเรียนรู้แบบส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
 
ใบงำนที่ 1 จะประกอบด้วย 5 กิจกรรม ดังนี้ 
 

กิจกรรมที่ 1 เรื่อง “คิดเล่น ๆ” 
กิจกรรมที่ 2 เรื่อง “คิดตามสบาย” 
กิจกรรมที่ 3 เรื่อง “คิดค า” 
กิจกรรมที่ 4 เรื่อง “ต่อเติมเสริมแต่ง” 
กิจกรรมที่ 5 เรื่อง “บอกหน่อยได้ไหม” 

 
กิจกรรมที่ 1 คิดเล่น ๆ 

ค ำสั่ง จำกค ำพูดในแต่ละรูป ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรม บอกผลจำกเหตุกำรณ์ที่ก ำหนด คิดให้มำกที่สุด 
ภำยในเวลำ 2 นำที 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

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

เอ๊ะ! ถ้าหิมะตกใน
ประเทศไทย อะไรจะ
เกิดข้ึน 

กล่องกระดาษนอกจาก
ใส่ของแล้วยังเป็นอะไร
ได้บ้างนะ ? 

ตอบ......................................................................... .......................................... 
....................................................................................................................... ...
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................  
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กิจกรรมที่ 2 คิดตามสบาย 
ค าสั่ง จงเติมความคิดสบาย ๆ 
 

ถ้าฉันเป็น ฉันจะ 

 - ร้องเสียงดัง 

- จะเป็นเพ่ือนกับหนู 
- จะไม่ดุร้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



TEPE-02127 การจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ: การจัดการการเรยีนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
 

35 | ห น้ า  
 

กิจกรรมที่ 3 คิดค า 
ค าสั่ง  จงหาสระ หรือพยัญชนะมาเติมในช่องว่างให้ได้ความหมาย 
 
ตัวอย่าง 
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กิจกรรมที่ 4 ต่อเติมเสริมแต่ง 
 

ค าสั่ง  จากเส้น        ที่ก าหนดให้วาดภาพต่อเติมให้ได้มากที่สุดภายในเวลา  3  นาที 
 
ตัวอย่าง 

 
 

 
เริ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TEPE-02127 การจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ: การจัดการการเรยีนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
 

37 | ห น้ า  
 

กิจกรรมที่ 5 บอกหน่อยได้ไหม 
 

ค าสั่ง เมื่อเห็นภาพที่ก าหนดให้ จงเติมข้อความในสิ่งที่นึกถึง 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………..………………………………................................................................................... 
............................................................................................................................. .................................. 
…………………………………..……………………………….................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
…………………………………..……………………………….................................................................. ................ 
............................................................................................................................. ................................. 
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ใบงำนที่ 2 
 

ชื่อหลักสูตร กำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ: กำรจัดกำรกำรเรียนรู้แบบส่งเสริม     
ควำมคิดสร้ำงสรรค์   
ตอนที่ 2   กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
 
ค ำสั่ง ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสรุปขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค ์
 
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
 
6. 
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ใบงำนที่ 3 
 

ชื่อหลักสูตร กำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ: กำรจัดกำรกำรเรียนรู้แบบส่งเสริม     
ควำมคิดสร้ำงสรรค์   
ตอนที่ 3  บทบำทผู้สอนและผู้เรียนต่อกำรจัดกำรเรียนรู้แบบส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
 
ค ำสั่ง ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสรุปบทบำทของครูและนักเรียนที่มีต่อคุณค่ำของควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

  
 

 
 

 


