
งานสัมมนาเครือข่ายส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 4 
22 เมษายน 2562  โรงแรม บีพี สมิหลาบีชรีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

 

 

  

 

             
 

      
 

     
 

   



งานสัมมนาเครือข่ายส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 4 
22 เมษายน 2562  โรงแรม บีพี สมิหลาบีชรีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

 

 

  

 

นวัตกรรมการสอนแบบบูรณาการสู่การเสริมสร้างทกัษะสร้างสรรค์และการสือ่สาร 
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บทคัดย่อ 
การพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริงในปัจจุบันจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเน้ือหาสาระ
หลักสูตรควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นให้มีความยืดหยุ่น สร้างสรรค์ท้าทาย และซับซ้อน เป็นการศึกษาที่จะช่วย
เตรียมความพร้อมให้นักศึกษารู้จักคิด เรียนรู้ ท างาน แก้ปัญหา สื่อสารและร่วมมือท างานได้อย่างมีประสิทธิผลไปตลอด
ชีวิต ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเล็งเห็นถึงความส าคัญจึงได้เตรียม
ความพร้อมให้นักศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 โดยจัดการเรียนการสอนรายวิชา GE2801101 ทักษะสร้างสรรค์และการสื่อสาร 
กลุ่มวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม การเรียนการสอนแบบ Active 
Learning เน้นกิจกรรมปฏิบัติการ (Workshop Style)  มีพื้นฐานอยู่ที่การท างานและเรียนรู้เป็นกลุ่ม นักศึกษาได้พัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ทั้ง 4 ทักษะ (The Four Cs) ได้แก่ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking Skill) ทักษะการท างาน
ร่วมกับผู้ อ่ืน (Collaboration Skill) ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) และทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity Skill) โดยประยุกต์หลักการวงจรคุณภาพของ Deming (PDCA) ก าหนดเป็นวิธีการด าเนินการ ซ่ึงผลที่ได้รับ
จากการจัดการเรียนการสอนครั้งน้ี เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในการก าหนด
นโยบายปรับปรุงรายวิชามุ่งสูท่ักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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Integrated Teaching Innovation to Develop Creativity and Communication Skills 

Asst. Prof. Sukjit  Tangcharoen 1 Asst. Prof. Sukumal  Wangvanitchaphan 2 
1  Vice-director of Office of the Institute of Academic Support and Registration, Rajamangala University 

of Technology Phra Nakhon 
2  Director of Office of the Institute of Academic Support and Registration, Rajamangala University of 

Technology Phra Nakhon 

Abstract 
The 21st century education development that corresponds to the real word situation need to be adjusted 
the curriculum content together with skill development to be flexible, creative, challenging, and complex.    
It is the education to prepare the students to be able to effectively and sustainably think, learn, work, solve 
problem, communicate, and cooperate. Office of the Institute of Academic Support and Registration, 
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon (RMUTP) realizes the importance of the 21st century 
education development. As a result, RMUTP prepares the students’ readiness for the 21st century by offering 
the course entitled GE2801101 Creativity and Communication Skills listed in integrated learning subjects in 
general education section to develop learning skills and innovation. The course is delivered through active 
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learning and workshop style based on learning from doing and group work. The students are trained to 
master the Four Cs; Critical Thinking Skill, Collaboration Skill, Communication Skill, and Creativity Skill. The 
course was designed to include Deming PDCA as a learning procedure. The result of offering this course 
benefited RMUTP in course development policy to be ready for the 21st century education. 

Keyword: Learning Skill, Active Learning, PDCA 
1. บทน า 
 เน่ืองจากปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน
ทุกด้าน ระบบการศึกษาต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้อง
กับภาวะความเป็นจริง ท าให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเน้ือหา
สาระตามหลักสูตรควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชายังคงมี
ความส าคัญ แต่อาจไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิต
ในโลกยุคศตวรรษที่ 21 การศึกษาในศตวรรษที่ 21 จะต้องมี
ความยืดหยุ่น สร้างสรรค์ท้าทาย และซับซ้อน เป็นการศึกษา
ที่จะช่วยเตรียมความพร้อมให้ นักศึกษารู้จักคิด  เรียนรู้ 
ท างาน แก้ปัญหา สื่อสารและร่วมมือท างานได้ อย่างมี
ประสิทธิผลไปตลอดชีวิต เน่ืองจากเป็นยุคที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซ่ึง
จะต้องมีทักษะที่สูงในการเรียนรู้และปรับตัว เพื่อให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การด าเนินชีวิต 
และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  ดังน้ันการเรียนรู้สาระวิชา 
ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของนักศึกษา โดย
อาจารย์ เป็นผู้แนะน าและออกแบบกิจกรรมที่ ช่วยให้
นักศึกษาแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการ
เรียนรู้ของตนเองได้ 
  เครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะแห่งการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 (Partnership For 21st Century Skills)  
ที่มีชื่อย่อว่า เครือข่าย P21 ได้พัฒนาวิสัยทัศน์และกรอบ
ความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผสมผสานองค์
ความรู้ทักษะเฉพาะด้าน ความช านาญการและความรู้เท่าทัน
เข้าด้วยกัน เพื่อความส าเร็จของผู้เรียนทั้งด้านการท างาน
และการด าเนินชี วิต สามารถสรุปทักษะส าคัญอย่างย่อที่
เยาวชนควรมีได้ว่า ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  หรือ 
3R และ 4C ซ่ึงมีองค์ประกอบ ดังน้ี 3R ได้แก่ Reading 
(ก า ร อ่ าน )  ก าร เขี ย น  (Writing) แ ล ะ ค ณิ ต ศ าส ต ร์ 
(Arithmetic) และ  4C ได้แ ก่ การคิด วิเคราะห์  (Critical 
Thinking) การ สื่ อ ส าร  (Communication) การท างาน

ร่วมกับผู้ อ่ืน  (Collaboration) และความคิ ดสร้างสรรค์ 
(Creativity) รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้าน
สารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้าน
การศึกษาแบบใหม่ [1] 
  สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจโดยตรงในการผลิตก าลังคน
ระดับสูงให้มีคุณสมบัติพร้อมเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ 
การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาจึงควรมีความ
หลากหลาย จากการเรียนการสอนแบบ Passive Learning 
ยึดครูเป็นส าคัญ ใช้วิธีการสอบแบบบรรยายหรืออธิบายเป็น
หลัก ผู้เรียนมีหน้าที่จดบันทึกตามค าบอกของครู เรียนด้วย
การจ า ผู้เรียนขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มาเป็นการสอน
แบบ Active Learning ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้สอนใช้วิธีการ
สอนที่หลากหลาย เป็นผู้ก ากับและอ านวยความสะดวก
รวมทั้งเป็นผู้สนับสนุนและเสริมแรงให้ผู้เรียนเป็นผู้แสดงและ
ตอบ ผู้ เรียนจะถูกกระตุ้นให้มีความกระตือรือร้น ผู้เรียน
ได้รับการส่งเสริมในการท างานกลุ่ม มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผลเป็น ท าให้
ปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
   ด้วยเหตุ น้ี  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เล็งเห็นความส าคัญ
จึงได้เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 โดย
จัดการเรียนการสอนรายวิชา GE2801101 ทักษะสร้างสรรค์
และการสื่อสาร กลุ่มวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม การเรียนการสอนเน้น
กิจกรรมปฏิบัติการ (Workshop Style) มีพื้นฐานอยู่ที่การ
ท างานและเรียนรู้เป็นกลุ่ม ก่อนกิจกรรมมีการน าเสนอข้อมูล
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และหลังจบกิจกรรมจะมีการ
ถอดรหัสปรับใช้และสรุปสู่ศาสตร์ ซ่ึงผลที่ได้รับจากการจัดการ
เรียนการสอนครั้งน้ี เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการก าหนดนโยบายปรับปรุง
รายวิชามุ่งสูท่ักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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2. วิธีการด าเนินการ 
 การจัดการเรียนการสอนรายวิชา GE2801101 ทักษะ
สร้างสรรค์และการสื่อสาร [2] เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 4 
ทักษะ ได้แก่ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking 
Skill) ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน (Collaboration Skill) 
ทักษะการสื่ อสาร (Communication Skill) และทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity Skill) ได้ประยุกต์หลักการ 
PDCA ของ Deming [3] ก าหนดเป็นวิธีการด าเนินการ ดังน้ี 
  1. วางแผน (Plan) เป็นการวางแผนงาน ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมคณะกรรมการระดม
ความคิด ค้นหาองค์ความรู้ และสรุปความรู้ที่มีความส าคัญ
และจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อน าไปพัฒนา
นักศึกษาด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และน าไป
ออกแบบการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรม 
 2. ปฏิบัติการ (Do) เป็นการท างานตามแผนงานที่ได้
วางไว้ โดยจัดการเรียนการสอน แบ่งการเรียนการสอนเป็น 6 
Module ดังน้ี 
   Module 1 : เรียนไปท าไม 
  แนะน ารายวิชาและหลักการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ทักษะการคิด 6 ระดับ (Bloom’s Taxonomy) 
โดยก าหนดกลุ่มผู้เรียนรู้สร้างสรรค์ผลงานกลุ่ม และบันทึก
สมาชิกกลุ่ม 

 
  รูปที่ 1 กิจกรรม นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานกลุ่ม 

 
   Module 2 : เราคือผลผลิตจากสื่อสารมวลชน  
  การประกอบสร้างความจริงในสังคม การวิเคราะห์
อุปนิสัยของบุคคล การก าหนดชีวิตของตนเอง การน าเสนอ
นิทรรศการ 
 

 
รูปที่ 2 กิจกรรม วิเคราะห์อุปนิสัยของบุคคลและน าเสนองานวิชาการ

แบบ Poster Presentation 

 
    Module 3 : การสื่อสารเพื่อการพัฒนา 
  องค์ประกอบของละคร ผลกระทบของละคร ขั้นตอน
การผลิตละคร พัฒนาเน้ือหา การฝึกซ้อม การแสดงละคร การ
ประเมินการจัดแสดงละคร การสื่อสารที่มีประสิทธิผล 
    

 
รูปที่ 3 กิจกรรม พัฒนาเนื้อหาส าหรับท าละคร และน าไปแสดงละคร

ในโรงเรียน 

   Module 4 : ถอดรหัสกระบวนการสร้างสรรค์ 
   การบวนการสร้างสรรค์ 4 ขั้นตอน เครื่องมือ
สร้างสรรค์ 1 เครื่องมือสร้างสรรค์ 2 โครงงานออกแบบ 
Fashion Show, Body Paint และ การแต่งเพลงจากเน้ือหา
การสัมภาษณ์  
   – จิบชาดาราดัง อาจารย์โจ้ อธิษฐ์ ฐิรกิตติวัฒน์ 
แฟชั่นดีไซเนอร์  
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รูปที่ 4 กิจกรรม ออกแบบชุดดว้ยถุงด า 

 

  – จิบชาดาราดัง อาจารย์ขวด มนตรี วัดละเอียด 
เมคอัพอาร์ทติส   
 

 
รูปที่ 5 กิจกรรม Body paint Project 

 

   – จิบชาดาราดัง อาจารย์หนึ่ง วิทตินนัท ์โรจนพานิช : 
ชีวิตสร้างสรรค์ของคนไทยผู้พิชิตเอเวอเรสต์ 
    

 
รูปที่ 6 กิจกรรม น าเร่ืองที่ได้ฟังจากอาจารย์หนึ่ง แต่งเป็นเพลงโดยใช้

ท านอง happy birthday 

   Module 5 : ทดลองผลิตสื่อ Digital Story 
Telling 

  องค์ประกอบการเล่าเรื่อง การพัฒนาบท ภาษา
ภาพยนตร์ Storybording สรุปบทเรียน โครงงาน ผลิตหนังสั้น 
3 นาที 
 – จิบชาดาราดัง อาจารย์เอส คมกฤษ ตรีวิมล : งาน
สร้างสรรค์ของผู้ก ากับภาพยนตร์ 
 

 
รูปที่ 7 กิจกรรม ผลิตหนังสั้น 3 นาท ี

  
  Module 6 : งานสื่อสารสร้างสรรค์ส่วนบุคคล  
  สังเคราะห์การเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ในการ
เรียนระดับอุดมศึกษา โครงงานสร้างสรรค์ส่วนบุคคล 

  3. ตรวจสอบ (Check) หลังจากที่ผู้ เรียนผ่านการ
เรียนรู้ในรายวิชา GE2801101 ทักษะสร้างสรรค์และสื่อสาร 
ได้มีการตรวจสอบโดยการประเมิน 2 ทาง คือ ผู้สอนประเมิน
ผู้เรียนทั้งในชั้นเรียนและผลงานตามทักษะ 4 ทักษะ ทักษะ
การคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ทักษะการ
สื่อสาร และทักษะความคิดสร้างสรรค์  โดยการวัดและ
ประเมินผลจะเป็นการประเมินตามสภาพจริง (Authentic 
Assessment) ดังน้ัน จึงไม่มีข้อสอบแบบ Question Paper 
and Answer Sheet และผู้ เรียนประเมินผู้สอนและการ
เรียนการสอนผ่านแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา GE2801101 ทักษะสร้างสรรค์
และการสื่อสาร ใน Google Form ที่ผู้สอนได้จัดเตรียมไว้ 

  4. ปรับปรุง (Act) จากผลการประเมินการเรียนการ
สอนโดยนักศึกษาพบว่า นักศึกษาควรจัดกลุ่มให้แต่ละกลุ่มมี
สมาชิกที่อยู่คนละสาขากันเพื่อที่จะได้มีเพื่อนต่างสาขามาก
ขึ้น อยากให้เน้นเรื่องการแสดงออกของนักศึกษาให้มากกว่า
น้ี เป็นวิชาที่สนุกสนานและน่าตื่นเต้น เป็นการเรียนที่ดีและ
สนุกสนานมาก อยากให้มีแขกรับเชิญมากกว่าน้ี เป็นต้น 
คณะกรรมการและผู้ สอนน าผลการประเมินมาปรับ
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กระบวนการเรียนการสอน ได้แก่ การให้นักศึกษาจับกลุ่ม
การท างานด้วยตนเองและสามารถขอเปลี่ยนกลุ่มได้เพื่อท า
ให้ได้รู้จักเพื่อนเพิ่มขึ้น ในการท ากิจกรรมผู้สอนให้อิสระ
นักศึกษาเพื่อให้ได้แสดงออก แสดงความคิดเห็นสร้างสรรค์
ผลงานมากขึ้น 

3. ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
  จากการด าเนินการเรียนการสอนวิชาบู รณาการ 
GE2801101 ทักษะสร้างสรรค์และสื่อสาร เพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ 4 ทักษะ ได้ผลดังน้ี 
  1. ทั กษะการคิด เชิ งวิพากษ์  นักศึกษาได้พัฒ นา
กระบวนการคิดต่อข้อมูล และประเมินข้อสรุปจากหลักฐาน
หรือสภาวการณ์ได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง ซ่ึงได้     
ฝึกกระบวนการคิดน้ีผ่านกิจกรรมปฏิบัติการ ท าเน้ือหาที่
เข้าใจยาก ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นและจับต้องได้มากขึ้น รวมถึงมี
การสร้างสิ่งแวดล้อม ท าให้ นักศึกษาสามารถที่คิดและ
น าเสนอความคิดและความเห็นได้อย่างอิสระ โดยไม่มีถูก
หรือไม่มีผิด 
  2. ทักษะการสื่อสาร นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการ
สื่อสารเบื้องต้นคือ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการ
อ่าน และทักษะการเขียน ซ่ึงเป็นทักษะการสื่อสารที่จะส่งผล
ให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบต่าง ๆ นักศึกษา
มีกระบวนการของการติดต่อสื่อสารหรือการแสดงปฏิกิริยา
โต้ตอบระหว่างบุคคล หรือกลุ่มย่อย ซ่ึงการสื่อสารระหว่าง
บุคคลจะต้องมีองค์ประกอบ ของการสื่อสารที่ครบถ้วน ได้แก่ 
ผู้ส่งสาร (Source) สาร (Message) สื่อ/ช่องทาง (Channel) 
ผู้รับสาร (Receiver) ผล (Effect) และปฏิ กิริยาโต้ตอบ 
(Feedback) และสามารถสื่อสารในสถานการณ์ที่ มีผู้คน
จ านวนมากมาอยู่รวมในที่ เดียว สามารถด าเนินกิจกรรม
ทางการสื่อสารกลุ่มใหญ่ สามารถท างานร่วมกันเพื่อปฏิบัติ
ภารกิจของกลุ่มหรือหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดี 
  3. ทักษะความคิดสร้างสรรค์  นักศึกษาได้พัฒนา
ทักษะโดยน าความรู้ที่ มีมาประยุกต์และสร้างเป็นไอเดีย
จ านวนมากผ่านกิจกรรมปฏิบัติการสามารถคิดหาค าตอบได้
ในหลายทิศทางหลายแง่หลายมุม และสามารถคิดเพิ่ม
รายละเอียด เพื่ อขยายหรือตกแต่งความคิดหลักให้ ได้
ความหมายที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น        

 4. ทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น นักศึกษาได้พัฒนา
ทักษะการท างานเป็นทีม คือ การที่คนที่มีความสามารถที่
แตกต่างกัน สามารถท างานประกอบกันได้อย่างลงตัว โดยใช้
ความสามารถของตัวเองมาประกอบกับความสามารถผู้อ่ืน
เพื่อน าไปสู่เป้าหมายเดียวกันได้ และการเป็นทีมที่ดี ต้องมีทั้ง
การเป็นผู้น าที่ดี และเป็นผู้ตามที่ดีด้วยเช่นกัน  

4. ปัจจัยความส าเร็จ 
   1. การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกระดับ ใน
การจัดการเรียนการสอนวิชา GE2801101 ทักษะสร้างสรรค์
และการสื่อสาร เป็นการสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่ซ่ึงได้รับ
ความอนุเคราะห์จากคณะบริหารธุรกิจและคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และนอกจากน้ันกระบวนการเรียนการสอนเชิญวิทยากรที่มี
ชื่อเสียงเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรง
เพื่อให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจและน าไปประยุกต์ใช้การ
เรียนการสอนและชีวิตประจ าวัน   
  2. เป็นต้นแบบของการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม เน้นกิจกรรม
ปฏิ บั ติ ก าร  (Workshop Style) และ เป็ นแน วท างการ
ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ซ่ึงเป็นภารกิจหน่ึงของส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนที่มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการเรียนการสอน
ที่เข้มแข็งและทันสมัย 
 3. การบรรลุถึงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 4 ทักษะ 
ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์  ทักษะการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน 
ทักษะการสื่อสาร และทักษะความคิดสร้างสรรค์ จากผลงาน
ของนักศึกษาทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เช่น Body 
paint นักศึกษาได้ร่วมกันวิพากษ์หัวข้อ แสดงความคิดเห็น
ในการออกแบบ สร้างสรรค์ผลงาน และสามารถน าเสนอ
ผลงานได้ตรงกับหัวข้อภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ปัญหา อุปสรรค 
  นักศึกษาขาดความเข้าใจ มองไม่เห็นถึงประโยชน์ และ
การน าไปใช้จากการเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซ่ึง
เป็นวิชาที่มุ่งพัฒนาให้มีความรอบรู้อย่างกว้าง มีโลกทัศน์ที่
กว้างไกล สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารง
ตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี 
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แนวทางแก้ไข 
   สร้างความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการเรียนรายวิชา
หมวดศึกษาทั่วไปให้นักศึกษาในคาบแรก และบอกประโยชน์
รวมทั้งยกตัวอย่างการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันจากการท า
กิจกรรมในแต่ละกิจกรรม 

สรุป 
  ความส าเร็จของการด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
พบว่า  รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมปฏิบัติการ  
มีพื้นฐานอยู่ที่การท างานและเรียนรู้เป็นกลุ่ม สามารถน ามา
จัดการเรียนการสอนรายวิชา GE2801101 ทักษะสร้างสรรค์
และการสื่อสาร กลุ่มวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้เป็นอย่างดี  
นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะ
การคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ทักษะการ
สื่อสาร และทักษะความคิดสร้างสรรค์  สอดคล้องตาม
วิสัยทัศน์และกรอบความคิด เพื่อเตรียมความพร้อมให้
นักศึกษาก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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