แผนการสอน ( Course Syllabus )
(ฉบับปรับปรุง 4 มิ.ย. 50 )

1. คณะศึกษาศาสตร
2. รหัสวิชา

166422

ภาควิชาการศึกษา
ชื่อวิชา ( ไทย ) ความคิดสรางสรรคสําหรับครู
( อังกฤษ ) Creativity for Teachers

3. เนือ้ หารายวิชา
ทฤษฎี กระบวนการคิด และขั้นตอนของการเกิดความคิดสรางสรรค เทคนิคการสอน
และการจัดบรรยากาศ เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคในสถาบันศึกษา การใชแบบทดสอบเพื่อวัด
ความคิดสรางสรรค ฝกปฏิบัติกิจกรรมการสงเสริมความคิดสรางสรรค
4. วัตถุประสงคของวิชา
1. เพื่อใหสามารถอธิบายความสําคัญของความคิดสรางสรรคกระบวนการคิด และขั้นตอน
การเกิดความคิดสรางสรรค
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหลักษณะของครู นักเรียน และสภาพแวดลอมที่สรางสรรค
3. เพื่อใหสามารถนําความรูไปใชในการพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ความคิดสรางสรรคของเด็กในเนื้อหาวิชาตาง ๆ
5. หัวขอวิชา ( Course outline )
1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการคิด
1.1 ความหมายและองคประกอบของการคิด
1.2 ทฤษฎีและกระบวนการคิด
1.3 ประเภทของการคิด
1.4 อุปสรรคของการคิด
2. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค
2.1 ความหมายของความคิดสรางสรรค
2.2 องคประกอบของความคิดสรางสรรค
2.3 ความคิดสรางสรรค : พันธุกรรมหรือสิ่งแวดลอม
2.4 ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค

3. ความคิดสรางสรรคกบั สติปญ
 ญา
3.1 ความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรคกับสติปญญา
3.2 โครงสรางทางสติปญญากับความคิดสรางสรรค
4. กระบวนการของการคิดสรางสรรคและการวัดความคิดสรางสรรค
4.1 กระบวนการของการคิดสรางสรรค
4.2 การวัดความคิดสรางสรรค
5. การสงเสริมความคิดสรางสรรค
5.1 หลักในการสงเสริมความคิดสรางสรรค
5.2 การอบรมเลี้ยงดูกับความคิดสรางสรรค
5.3 พอแมกับการพัฒนาความคิดสรางสรรค
6. โรงเรียนกับการพัฒนาความคิดสรางสรรค
6.1 สภาพแวดลอมที่สงเสริมความคิดสรางสรรค
6.2 ครูกับการสงเสริมความคิดสรางสรรค
6.3 หลักสูตรและวิธีสอนที่สงเสริมความคิดสรางสรรค
7. เทคนิคการสอนและการจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมความคิดสรางสรรค
8. กิจกรรมสงเสริมความคิดสรางสรรค
6. วิธีการสอน
6.1 การบรรยายซักถาม และการอภิปราย
6.2 การสังเกตการจัดการเรียนการสอนและการวิเคราะห
6.3 การแบงกลุมทํางานตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย
6.4 การมอบหมายงานรายบุคคล การบาน
6.5 การนําเสนอผลงานกลุม
7. อุปกรณสอ่ื การสอน
เครื่องภายภาพขามศีรษะ สไลด เอกสารประกอบการสอน ไวทบอรด วัสดุอุปกรณ
สําหรับปฏิบัติกิจกรรม VCD.

8. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
8.1 การศึกษาคนควา/รายงานหนาชัน้
งานกลุม
20%
- การอภิปรายกลุมและนําเสนอผลงานหนาชั้น
- การสังเกตการสอน สรุปวิเคราะห และนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
งานบุคคล
- งานที่ไดรับมอบหมาย

20 %

8.2 การสอบ
- การสอบกลางภาค
- การสอบปลายภาค
8.3 ความสนใจเขาเรียน

20 %
30%
10%

9. การประเมินผลการเรียน
ตัดเกรดโดยใชคะแนนทั้งหมดจากขอ 8
10. การใหโอกาสนอกเวลาเรียนแกนิสิตเขาพบและใหคําแนะนําในดานการเรียน
ทุกวันจันทร-ศุกร ตามเวลาที่ไมมีงานสอนในตารางสอน

E-mail : feduprp@ku.ac.th
11. เอกสารอานประกอบ
อารี พันธมณี, สํานักพิมพ 1412 ( 2537 ) ความคิดสรางสรรค.
สมศักดิ์ ภูว ภิ าดาวรรธน, สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช. ( 2542 ) เทคนิคการสงเสริม
ความคิดสรางสรรค.
ทวี ลักษมีวัฒนา, สํานักพิมพ Be Bright Book คิดแบบ Genius.
ยุดา รักไทย, สํานักพิมพ Be Bright Book คนฉลาดคิด.
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศกั ดิ์, สํานักพิมพซัคเซสมีเดีย ( 2546 ) ลายแทงนักคิด.

12. ตารางกิจกรรม
สัปดาหท่ี
1-3

4

5-7
8
9

10

วัน/เดือน/ป
เนือ้ หา
4,11,18 มิ.ย. แนะนําลักษณะวิชา
50
ความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับการคิด
- ความหมายและองคประกอบของการคิด
- ทฤษฎีและกระบวนการคิด
- ประเภทของการคิด
- อุปสรรคของการคิด
25 มิ.ย. 50 - ความรูทั่วไปเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค
- ความคิดสรางสรรคกับสติปญญา

กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายและซักถาม
- กิจกรรมและการวิเคราะห

20 ส.ค. 50

- บรรยายและซักถาม
- วิเคราะหการสังเกตสภาพการจัด
หองเรียน,อุปกรณ,สื่อการเรียนรูที่
พัฒนาความคิดสรางสรรค

- บรรยายและซักถาม
-แบงกลุมวิเคราะหตัวอยางที่
จัดเตรียมไวและเสนอ
- ทดลองทําแบบทดสอบ
2,9,16 ก.ค.50 -กระบวนการของการคิดสรางสรรคและ - บรรยายและซักถาม
การวัดความคิดสรางสรรค
- วิเคราะหตวั อยางแบบทดสอบ
24 ก.ค. 50
สอบกลางภาค
6 ส.ค.50 การสงเสริมความคิดสรางสรรค
- บรรยายและซักถาม
- หลักในการสงเสริมความคิดสรางสรรค -แบงกลุมวิเคราะหกรณีตัวอยาง
- การอบรมเลี้ยงดูกับความคิดสรางสรรค - มอบงานใหไปสังเกตโรงเรียน
- พอแมกับการพัฒนาความคิดสรางสรรค -การบาน “ทําไมจึงตองสงเสริม
ความคิดสรางสรรค”
โรงเรียนกับการพัฒนาความคิดสรางสรรค
-สภาพแวดลอมที่สงเสริมความคิด
สรางสรรค
- ครูกบั การสงเสริมความคิดสรางสรรค
- หลักสูตรและวิธีสอน

สัปดาหท่ี
11

12-14

15

วัน/เดือน/ป
27 ส.ค. 50

เนือ้ หา
กิจกรรมการเรียนการสอน
เทคนิคการสอนและการจัดสภาพแวดลอม - บรรยายและซักถาม
ที่สงเริมความคิดสรางสรรค
-Slideการจัดหองเรียนและวิเคราะห
รวมกัน
-มอบงานกลุมใหไปสังเกตกิจกรรม
การสอนและครูผสู อนแลวสรุป
รายงาน
3,10,17 ก.ย.50 กิจกรรมสงเสริมความคิดสรางสรรค
- บรรยายและซักถาม
-นําเสนอสรุปผลการสังเกตและการ
วิเคราะหการสอน
-ปฏิบัติกิจกรรมสงเสริมความคิด
สรางสรรคแลววิเคราะหรายบุคคล
24 ก.ย. 50
สอบปลายภาค

13. การทบทวนเพื่อปรับปรุงวิธีการสอนและระบบการสอน
 ไมแกไขปรับปรุง
 แกไขปรับปรุง
14. การปรับปรุงการสอนจากผลการประเมินผลการสอน
 ไมมีการประเมินผลการสอน เพราะ เริม่ เปดสอนเปนครัง้ แรก
 มีการประเมินผลการสอน
 ไมมีการปรับปรุง
 มีการปรับปรุง
15. ผูสอน ผูชวยศาสตราจารยปาริชาติ จันทรเพ็ญ

( ลงนาม )………………………….( ผูรายงาน)
(ผูช ว ยศาสตราจารยปาริชาติ จันทรเพ็ญ )
4 มิ.ย. 50

