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นวัตกรรมการสอนแบบบูรณาการสู่การเสริมสร้างทักษะสร้างสรรค์และการสือ่ สาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขจิตร ตั้งเจริญ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ 2
1 รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2 ผู้อานวยการสานั กส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
บทคัดย่อ
การพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริงในปัจจุบันจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระ
หลักสูตรควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะที่จาเป็นให้มีความยืดหยุ่น สร้างสรรค์ท้าทาย และซับซ้อน เป็นการศึกษาที่จะช่วย
เตรียมความพร้อมให้นักศึกษารู้จักคิด เรียนรู้ ทางาน แก้ปัญหา สื่อสารและร่วมมือทางานได้อย่างมีประสิทธิผลไปตลอด
ชีวิต สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเล็งเห็นถึงความสาคัญจึงได้เตรียม
ความพร้อมให้นักศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 โดยจัดการเรียนการสอนรายวิชา GE2801101 ทักษะสร้างสรรค์และการสื่อสาร
กลุ่มวิชาบู รณาการ หมวดวิชาศึ กษาทั่วไป เพื่ อพั ฒ นาทั กษะการเรีย นรู้แ ละนวัตกรรม การเรียนการสอนแบบ Active
Learning เน้นกิจกรรมปฏิบัติการ (Workshop Style) มีพื้นฐานอยู่ที่การทางานและเรียนรู้เป็นกลุ่ม นักศึกษาได้พัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ทั้ง 4 ทักษะ (The Four Cs) ได้แก่ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking Skill) ทักษะการทางาน
ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น (Collaboration Skill) ทั ก ษะการสื่ อ สาร (Communication Skill) และทั ก ษะความคิ ด สร้ า งสรรค์
(Creativity Skill) โดยประยุกต์หลักการวงจรคุณภาพของ Deming (PDCA) กาหนดเป็นวิธีการดาเนินการ ซึ่งผลที่ได้รับ
จากการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในการกาหนด
นโยบายปรับปรุงรายวิชามุ่งสูท่ ักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
คาหลัก: ทักษะการเรียนรู้ Active Learning วงจรคุณภาพ
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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

งานสัมมนาเครือข่ายสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4
22 เมษายน 2562 โรงแรม บีพี สมิหลาบีชรีสอร์ท อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

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. บทนา
เนื่องจากปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน
ทุกด้าน ระบบการศึ กษาต้องมีการพั ฒ นาเพื่ อให้ สอดคล้อง
กับภาวะความเป็นจริง ทาให้ต้ องมีการเปลี่ ยนแปลงเนื้อหา
สาระตามหลั ก สู ต รควบคู่ ไปกั บ การพั ฒ นาทั กษะที่ จาเป็ น
สาหรั บ ศตวรรษที่ 21 ปั จจุ บั นการเรี ย นรู้ ส าระวิช ายั งคงมี
ความสาคั ญ แต่อาจไม่ เพีย งพอสาหรับการเรียนรู้เพื่อมี ชีวิต
ในโลกยุคศตวรรษที่ 21 การศึกษาในศตวรรษที่ 21 จะต้องมี
ความยืดหยุ่น สร้างสรรค์ท้าทาย และซับซ้อน เป็นการศึกษา
ที่ จ ะช่ ว ยเตรี ย มความพร้ อ มให้ นั ก ศึ ก ษารู้ จั ก คิ ด เรี ย นรู้
ท างาน แก้ ปั ญ หา สื่ อ สารและร่ ว มมื อ ท างานได้ อย่ า งมี
ประสิทธิผลไปตลอดชีวิต เนื่องจากเป็นยุคที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง
จะต้องมีทั กษะที่สูงในการเรียนรู้และปรั บตัว เพื่ อให้ทั นต่ อ
การเปลี่ ย นแปลง ในด้ านเศรษฐกิ จ สั ง คม การด าเนิ นชี วิต
และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ดังนั้นการเรียนรู้สาระวิชา
ควรเป็ น การเรี ย นจากการค้ น คว้ าเองของนั ก ศึ ก ษา โดย
อาจารย์ เ ป็ น ผู้ แ นะน าและออกแบบกิ จ กรรมที่ ช่ ว ยให้
นักศึ กษาแต่ ละคนสามารถประเมิ นความก้าวหน้ าของการ
เรียนรู้ของตนเองได้
เครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะแห่งการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 (Partnership For 21st Century Skills)
ที่ มี ชื่ อย่ อว่ า เครื อข่ าย P21 ได้ พั ฒ นาวิสั ย ทั ศ น์ แ ละกรอบ
ความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผสมผสานองค์
ความรู้ทักษะเฉพาะด้าน ความชานาญการและความรู้เท่าทัน
เข้าด้ วยกั น เพื่ อความส าเร็จของผู้ เรีย นทั้ ง ด้ านการท างาน
และการด าเนิ นชี วิต สามารถสรุ ป ทั ก ษะส าคั ญ อย่ างย่ อ ที่
เยาวชนควรมี ได้ ว่า ทั กษะการเรี ย นรู้ แ ละนวั ต กรรม หรื อ
3R และ 4C ซึ่ ง มี อ งค์ ป ระกอบ ดั ง นี้ 3R ได้ แ ก่ 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 ได้ แ ก่ การคิ ด วิ เ คราะห์ (Critical
Thinking) การ สื่ อส าร (Communication) การท างาน

ร่ ว มกั บผู้ อื่ น (Collaboration) และความคิ ดสร้ า งสรรค์
(Creativity) รวมถึ ง ทั กษะชี วิต และอาชี พ และทั ก ษะด้ าน
สารสนเทศสื่ อและเทคโนโลยี และการบริห ารจัด การด้ าน
การศึกษาแบบใหม่ [1]
สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจโดยตรงในการผลิตกาลังคน
ระดับสูงให้มีคุณสมบัติพร้อมเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศ
การจั ดการเรี ยนการสอนในระดั บ อุด มศึ กษาจึ งควรมีค วาม
หลากหลาย จากการเรียนการสอนแบบ Passive Learning
ยึดครูเป็นสาคัญ ใช้วิธีการสอบแบบบรรยายหรืออธิบายเป็น
หลัก ผู้เรียนมี หน้าที่จดบั นทึกตามคาบอกของครู เรียนด้ วย
การจา ผู้เรียนขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มาเป็นการสอน
แบบ Active Learning ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้สอนใช้วิธีการ
สอนที่ ห ลากหลาย เป็ น ผู้ ก ากั บ และอ านวยความสะดวก
รวมทั้งเป็นผู้สนับสนุนและเสริมแรงให้ผู้เรียนเป็นผู้แสดงและ
ตอบ ผู้ เรี ย นจะถู ก กระตุ้ นให้ มี ค วามกระตื อรื อ ร้ น ผู้ เรี ย น
ได้ รั บ การส่ ง เสริมในการท างานกลุ่ ม มี ป ฏิ สั มพั น ธ์กับ ผู้ อื่น
สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผลเป็น ทาให้
ปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
ด้ วยเหตุ นี้ ส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เล็งเห็นความสาคัญ
จึงได้เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 โดย
จัดการเรี ยนการสอนรายวิ ชา GE2801101 ทั กษะสร้างสรรค์
และการสื่อสาร กลุ่มวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม การเรียนการสอนเน้ น
กิ จกรรมปฏิ บั ติ การ (Workshop Style) มี พื้ นฐานอยู่ ที่ การ
ทางานและเรียนรู้ เป็ นกลุ่ ม ก่อนกิจกรรมมีการนาเสนอข้อมู ล
เพื่ อส่ งเสริ มให้ เกิ ดการเรี ยนรู้ และหลั งจบกิ จกรรมจะมี การ
ถอดรหัสปรับใช้และสรุปสู่ศาสตร์ ซึ่งผลที่ได้รับจากการจัดการ
เรียนการสอนครั้ งนี้ เป็ นประโยชน์ อย่ างยิ่ งต่ อมหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการกาหนดนโยบายปรับปรุง
รายวิชามุ่งสูท่ ักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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2. วิธีการดาเนินการ
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา GE2801101 ทักษะ
สร้างสรรค์และการสื่อสาร [2] เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 4
ทั กษะ ได้ แ ก่ ทั กษะการคิ ด เชิ งวิ พ ากษ์ (Critical Thinking
Skill) ทั กษะการท างานร่วมกั บผู้อื่น (Collaboration Skill)
ทั ก ษะการสื่ อ สาร (Communication Skill) และทั ก ษะ
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity Skill) ได้ ประยุกต์หลักการ
PDCA ของ Deming [3] กาหนดเป็นวิธีการดาเนินการ ดังนี้
1. วางแผน (Plan) เป็นการวางแผนงาน ส านักส่งเสริม
วิ ชาการและงานทะเบี ยนจั ด ประชุ ม คณะกรรมการระดม
ความคิด ค้นหาองค์ ความรู้ และสรุปความรู้ที่มีความสาคั ญ
และจ าเป็ น ต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ นาไปพั ฒ นา
นักศึกษาด้านทั กษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนาไป
ออกแบบการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรม
2. ปฏิ บัติการ (Do) เป็ นการทางานตามแผนงานที่ ได้
วางไว้ โดยจัดการเรียนการสอน แบ่งการเรียนการสอนเป็น 6
Module ดังนี้
Module 1 : เรียนไปทาไม
แนะนารายวิ ช าและหลั กการประเมิ นผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน ทักษะการคิด 6 ระดับ (Bloom’s Taxonomy)
โดยกาหนดกลุ่มผู้เรียนรู้สร้างสรรค์ผ ลงานกลุ่ม และบั นทึ ก
สมาชิกกลุ่ม

รูปที่ 2 กิจกรรม วิเคราะห์อุปนิสัยของบุคคลและนาเสนองานวิชาการ
แบบ Poster Presentation

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

รูปที่ 3 กิจกรรม พัฒนาเนื้อหาสาหรับทาละคร และนาไปแสดงละคร
ในโรงเรียน

รูปที่ 1 กิจกรรม นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานกลุ่ม

Module 2 : เราคือผลผลิตจากสื่อสารมวลชน
การประกอบสร้างความจริงในสังคม การวิเคราะห์
อุปนิสัยของบุคคล การกาหนดชีวิตของตนเอง การนาเสนอ
นิทรรศการ

Module 4 : ถอดรหัสกระบวนการสร้างสรรค์
การบวนการสร้ า งสรรค์ 4 ขั้ น ตอน เครื่ อ งมื อ
สร้ างสรรค์ 1 เครื่ องมื อสร้ างสรรค์ 2 โครงงานออกแบบ
Fashion Show, Body Paint และ การแต่งเพลงจากเนื้อหา
การสัมภาษณ์
– จิบชาดาราดัง อาจารย์โจ้ อธิษฐ์ ฐิรกิตติวัฒน์
แฟชั่นดีไซเนอร์
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องค์ ป ระกอบการเล่ าเรื่อง การพั ฒ นาบท ภาษา
ภาพยนตร์ Storybording สรุปบทเรียน โครงงาน ผลิตหนังสั้น
3 นาที
– จิบชาดาราดัง อาจารย์เอส คมกฤษ ตรีวิมล : งาน
สร้างสรรค์ของผู้กากับภาพยนตร์
รูปที่ 4 กิจกรรม ออกแบบชุดด้วยถุงดา

– จิบชาดาราดัง อาจารย์ขวด มนตรี วัดละเอียด
เมคอัพอาร์ทติส

รูปที่ 7 กิจกรรม ผลิตหนังสั้น 3 นาที

Module 6 : งานสื่อสารสร้างสรรค์ส่วนบุคคล
สังเคราะห์การเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ในการ
เรียนระดับอุดมศึกษา โครงงานสร้างสรรค์ส่วนบุคคล
รูปที่ 5 กิจกรรม Body paint Project

– จิบชาดาราดัง อาจารย์หนึ่ง วิทติ นันท์ โรจนพานิช :
ชีวิตสร้างสรรค์ของคนไทยผู้พิชิตเอเวอเรสต์

รูปที่ 6 กิจกรรม นาเรื่องที่ได้ฟังจากอาจารย์หนึ่ง แต่งเป็นเพลงโดยใช้
ทานอง happy birthday

Module 5 : ทดลองผลิตสื่อ Digital Story
Telling

3. ตรวจสอบ (Check) หลั ง จากที่ ผู้ เรี ย นผ่ านการ
เรียนรู้ในรายวิชา GE2801101 ทักษะสร้างสรรค์และสื่อสาร
ได้มีการตรวจสอบโดยการประเมิน 2 ทาง คือ ผู้สอนประเมิน
ผู้เรียนทั้งในชั้นเรียนและผลงานตามทักษะ 4 ทักษะ ทั กษะ
การคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการ
สื่ อ สาร และทั ก ษะความคิ ด สร้ างสรรค์ โดยการวั ด และ
ประเมิ นผลจะเป็นการประเมิ นตามสภาพจริ ง (Authentic
Assessment) ดังนั้น จึงไม่มีข้อสอบแบบ Question Paper
and Answer Sheet และผู้ เรี ย นประเมิ น ผู้ ส อนและการ
เรี ย นการสอนผ่ านแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา GE2801101 ทักษะสร้างสรรค์
และการสื่อสาร ใน Google Form ที่ผู้สอนได้จัดเตรียมไว้
4. ปรับ ปรุง (Act) จากผลการประเมิ นการเรี ยนการ
สอนโดยนักศึกษาพบว่า นักศึกษาควรจัดกลุ่มให้แต่ละกลุ่มมี
สมาชิกที่ อยู่คนละสาขากันเพื่ อที่จะได้มีเพื่อนต่างสาขามาก
ขึ้น อยากให้เน้นเรื่องการแสดงออกของนักศึกษาให้มากกว่า
นี้ เป็นวิชาที่สนุกสนานและน่าตื่นเต้น เป็นการเรียนที่ดีและ
สนุ กสนานมาก อยากให้ มีแ ขกรั บ เชิ ญ มากกว่ านี้ เป็ น ต้ น
คณะกรรมการและผู้ ส อนน าผลการประเมิ น มาปรั บ
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กระบวนการเรี ยนการสอน ได้ แ ก่ การให้ นักศึกษาจั บ กลุ่ ม
การท างานด้วยตนเองและสามารถขอเปลี่ ยนกลุ่มได้เพื่อท า
ให้ ได้ รู้ จัก เพื่ อนเพิ่ ม ขึ้ น ในการท ากิ จกรรมผู้ ส อนให้ อิส ระ
นักศึกษาเพื่อให้ได้แสดงออก แสดงความคิดเห็นสร้างสรรค์
ผลงานมากขึ้น
3. ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
จากการด าเนิ น การเรี ย นการสอนวิ ช าบู รณาการ
GE2801101 ทักษะสร้างสรรค์และสื่อสาร เพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ 4 ทักษะ ได้ผลดังนี้
1. ทั ก ษะการคิ ด เชิ งวิ พ ากษ์ นั ก ศึ ก ษาได้ พั ฒ นา
กระบวนการคิด ต่อข้อมูล และประเมินข้อสรุปจากหลักฐาน
หรื อสภาวการณ์ ได้ อ ย่ างถู กต้ อ งตามความเป็ น จริ ง ซึ่ ง ได้
ฝึ กกระบวนการคิ ด นี้ ผ่ านกิ จกรรมปฏิ บั ติ การ ท าเนื้ อหาที่
เข้าใจยาก ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นและจับต้องได้มากขึ้น รวมถึงมี
การสร้ างสิ่ ง แวดล้ อ ม ท าให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถที่ คิ ด และ
นาเสนอความคิ ด และความเห็ นได้ อย่ างอิ ส ระ โดยไม่ มี ถู ก
หรือไม่มผี ิด
2. ทั ก ษะการสื่ อ สาร นั กศึ ก ษาได้ พั ฒ นาทั กษะการ
สื่อสารเบื้ องต้ นคื อ ทักษะการฟั ง ทั กษะการพูด ทั กษะการ
อ่าน และทักษะการเขียน ซึ่งเป็นทักษะการสื่อสารที่จะส่งผล
ให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบต่าง ๆ นักศึกษา
มีกระบวนการของการติ ดต่อสื่อสารหรือการแสดงปฏิกิริย า
โต้ต อบระหว่างบุคคล หรือกลุ่มย่อย ซึ่ งการสื่อสารระหว่าง
บุคคลจะต้องมีองค์ประกอบ ของการสื่อสารที่ครบถ้วน ได้แก่
ผู้ส่งสาร (Source) สาร (Message) สื่อ/ช่องทาง (Channel)
ผู้ รั บ สาร (Receiver) ผล (Effect) และปฏิ กิ ริ ย าโต้ ต อบ
(Feedback) และสามารถสื่ อ สารในสถานการณ์ ที่ มี ผู้ ค น
จานวนมากมาอยู่ ร วมในที่ เดี ย ว สามารถด าเนิ นกิ จกรรม
ทางการสื่ อสารกลุ่มใหญ่ สามารถท างานร่วมกันเพื่ อปฏิบั ติ
ภารกิจของกลุ่มหรือหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดี
3. ทั ก ษะความคิ ด สร้ า งสรรค์ นั ก ศึ ก ษาได้ พั ฒ นา
ทั กษะโดยน าความรู้ ที่ มี ม าประยุ ก ต์ แ ละสร้ างเป็ น ไอเดี ย
จานวนมากผ่านกิจกรรมปฏิบัติการสามารถคิดหาคาตอบได้
ในหลายทิ ศ ทางหลายแง่ ห ลายมุ ม และสามารถคิ ด เพิ่ ม
รายละเอี ย ดเพื่ อ ขยายหรื อ ตกแต่ ง ความคิ ด หลั ก ให้ ไ ด้
ความหมายที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

4. ทักษะการทางานร่วมกับ ผู้อื่น นั กศึกษาได้พั ฒนา
ทั กษะการท างานเป็ นที ม คื อ การที่ ค นที่ มีค วามสามารถที่
แตกต่างกัน สามารถทางานประกอบกันได้อย่างลงตัว โดยใช้
ความสามารถของตั วเองมาประกอบกับ ความสามารถผู้อื่น
เพื่อนาไปสู่เป้าหมายเดียวกันได้ และการเป็นทีมที่ดี ต้องมีทั้ง
การเป็นผู้นาที่ดี และเป็นผู้ตามที่ดีด้วยเช่นกัน
4. ปัจจัยความสาเร็จ
1. การได้ รั บ การสนั บ สนุ นจากผู้ บ ริ ห ารทุ กระดั บ ใน
การจัดการเรียนการสอนวิชา GE2801101 ทักษะสร้างสรรค์
และการสื่อสาร เป็นการสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่ซึ่งได้รับ
ความอนุเคราะห์จากคณะบริหารธุรกิจและคณะวิศวกรรมศาสตร์
และนอกจากนั้นกระบวนการเรียนการสอนเชิญวิทยากรที่ มี
ชื่อเสี ยงเพื่ อให้นักศึ กษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ โดยตรง
เพื่อให้นักศึกษาเกิด แรงบั นดาลใจและนาไปประยุกต์ใช้การ
เรียนการสอนและชีวิตประจาวัน
2. เป็ น ต้ น แบบของการจั ด การเรี ย นการสอนแบบ
บูรณาการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม เน้นกิจกรรม
ป ฏิ บั ติ การ (Workshop Style) แล ะ เป็ นแ น วท างการ
ปรับเปลี่ ยนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
เปลี่ยนแปลงส่ งเสริมพั ฒนานั กศึ กษาให้ มีทั กษะการเรี ยนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งของสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนที่มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการเรียนการสอน
ที่เข้มแข็งและทันสมัย
3. การบรรลุถึ งการพัฒ นาทั กษะการเรียนรู้ 4 ทักษะ
ทั ก ษะการคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ ทั ก ษะการท างานร่ วมกั บ ผู้ อื่ น
ทักษะการสื่อสาร และทักษะความคิดสร้างสรรค์ จากผลงาน
ของนั กศึกษาทั้ งในห้ องเรียนและนอกห้องเรี ยน เช่น Body
paint นั กศึกษาได้ ร่วมกันวิพ ากษ์หั วข้อ แสดงความคิดเห็ น
ในการออกแบบ สร้ างสรรค์ ผ ลงาน และสามารถนาเสนอ
ผลงานได้ตรงกับหัวข้อภายในระยะเวลาที่กาหนด
ปัญหา อุปสรรค
นักศึกษาขาดความเข้าใจ มองไม่เห็นถึงประโยชน์ และ
การนาไปใช้จากการเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึ กษาทั่วไป ซึ่ ง
เป็ นวิชาที่มุ่งพั ฒ นาให้มีความรอบรู้อย่างกว้าง มีโลกทั ศน์ ที่
กว้างไกล สามารถนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิตและดารง
ตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี
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แนวทางแก้ไข
สร้างความเข้ าใจวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการเรี ย นรายวิช า
หมวดศึกษาทั่วไปให้นักศึกษาในคาบแรก และบอกประโยชน์
รวมทั้ งยกตัวอย่างการนาไปใช้ ในชีวิตประจาวันจากการท า
กิจกรรมในแต่ละกิจกรรม
สรุป
ความส าเร็ จของการดาเนิ นการจั ด การเรี ย นการสอน
พบว่า รูป แบบการเรียนการสอนที่เน้นกิ จกรรมปฏิบั ติการ
มีพื้ นฐานอยู่ที่การทางานและเรียนรู้เป็นกลุ่ม สามารถนามา
จัดการเรียนการสอนรายวิชา GE2801101 ทักษะสร้างสรรค์
และการสื่ อสาร กลุ่มวิช าบู รณาการ หมวดวิช าศึ กษาทั่ วไป
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนครได้ เป็ นอย่ างดี
นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะ
การคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการ
สื่ อ สาร และทั ก ษะความคิ ด สร้ า งสรรค์ สอดคล้ อ งตาม
วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละกรอบความคิ ด เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มให้
นักศึกษาก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เอกสารอ้างอิง
[1] Partnership for 21st Century Skills. Framework for
21st Century Learning. ข้ อมู ลจาก http://www.p21.org.
(วันที่สืบค้นข้อมูล 9 กุมภาพันธ์ 2562)
[2] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. “โครงสร้าง
หลั กสู ต รหมวดวิ ช าศึ กษาทั่ วไป (ฉบั บ ปี พ.ศ.2559)”.
กรุงเทพฯ, 2559.
[3] Walasek, T.A., Kucharczyk, Z., MorawskaWalasek, D. “Assuring quality of an e-learning
project through the PDCA approach”, Archives
of Materials Science and Engineering, 48, 1: 5661, 2011.

