1.

ได้ เรี ยนรู้อะไรจากการฝึ ก juggling
ปกติเป็ นคนไม่ชอบเล่นกีฬาทุกชนิดเพราะคิดว่าตัวเองไม่มีทกั ษะพวกการเคลือ่ นไหวที่สมั พันธ์กบั ประสาทสัมผัส
เช่น การกะระยะทาง การโยนรับลูก เป็ นต้ น พอได้ ฝึก juggling ซึง่ รู้สกึ ว่าคล้ ายกับทักษะการเล่นกีฬามาก (แถม
ยังได้ เหงื่อด้ วย) ก็ได้ เห็นจุดที่ทาให้ คิดต่างออกไป เนื่องจาก juggling เป็ นการฝึ กกับตัวเองค่อนข้ างมาก ทาให้ ร้ ู
ว่าการฝึ กโดยการเปรี ยบเทียบเฉพาะเพียงกับครัง้ อื่นๆของตัวเอง ไม่เปรี ยบเทียบกับคนอื่น จะสามารถพัฒนาได้
ง่ายกว่ามาก เพราะทาให้ ร้ ูจดุ ที่ควรปรับปรุง และยังทาให้ มีกาลังใจอีกด้วย โดยเฉพาะเคล็ดลับที่ให้ หยุดซ้ อมที่
ความสาเร็ จ เป็ นวิธีทางจิตวิทยาที่ดีมาก สามารถนาไปใช้ กบั การฝึ กได้ ทกุ รูปแบบ นอกจากนี juggling
้
ยังทาให้
รู้วา่ ความพยายามอย่างสม่าเสมอจะนาไปสูค่ วามสาเร็ จในที่สดุ

2.

ชอบเนื ้อหา กิจกรรมใดมากที่สดุ
ชอบเรื่ องย้ อนกลับสมมติฐาน เพราะเป็ นวิธีการหาไอเดียที่นา่ ประทับใจมาก แม้ ในตอนแรกรู้สกึ ไม่คอ่ ยแน่ใจว่า
สมมติฐานที่ถกู ย้ อนกลับจะกลายเป็ นไอเดียที่ดีได้ อย่างไร แต่ตวั อย่างของอาจารย์หลายๆตัวอย่างที่อาจารย์
ยกขึ ้นมาให้ ฟัง ทาให้ เริ่ มเข้ าใจว่า วิธีนี ้เป็ นวิธีที่นา่ สนใจจริ งๆ และก็ร้ ูสกึ ว่าคนที่เคยคิดร้ านอาหารบุฟเฟต์ หรื อ
โรงแรมแคปซูลขึ ้นมาอาจจะใช้ วิธีนี ้เหมือนกันก็ได้ ทาให้ วิธีนี ้กลายเป็ นวิธีที่คิดจะเอามาใช้ ตลอดเวลาที่ต้องหาไอ
เดีย เช่น ของขวัญให้ เพื่อน หรื อโปรเจคต่างๆ เป็ นต้ น

3.

งานวิชานี ้เป็ นอย่างไร เทียบกับวิชาอื่นโดยเฉลีย่
น่าจะเท่าๆกับวิชาอื่น ก่อนหน้ านี ้ที่อาจารย์เคยบอกว่าปี ก่อนๆให้ เขียน blog อาทิตย์ละ 3 blog น่าจะเยอะกว่า
วิชาอื่น แต่สาหรับปี นี ้คิดว่าเท่ากัน ไม่ร้ ูสกึ ว่าเยอะเกินไปหรื อน้ อยเกินไป และบางงานยิ่งน่าสนใจก็ทาให้ ร้ ูสกึ ว่า
ไม่เยอะเช้ าไปใหญ่ การทาโปรเจคเดี่ยวกลุม่ และ present ก็เป็ นสิง่ ที่ใช้ แทนการสอบได้ ดี เพราะเป็ นงานที่ให้
อิสระการคิดค่อนข้ างมาก ทาให้ ได้ เห็นไอเดียใหม่ๆของเพื่อนมากมาย

4.

กลยุทธ์ในการพัฒนาตนเอง เพิ่มเติมจากเบิร์กเล่ย์
กลยุทธ์เพิ่มเติมมีดงั นี ้
-

ฝึ กการจา เพราะทักษะการจาจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การศึกษาในทุกๆสาขา และยังเป็ นประโยชน์ในการใช้
ชีวิตประจาวันอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้ วย

-

บริ หารเวลา เพราะการบริ หารเวลาจะทาให้ ใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่า ช่วยให้ พฒ
ั นาตนเองขึ ้นได้ ไม่ตา่ งกับการ
ฝึ กในด้ านอื่นๆ

5.

เกรดที่คิดว่าจะได้
A ในตอนแรกต้ องยอมรับว่าหนูเป็ นคนคิดในกรอบมาก ถึงแม้ จะชอบการออกแบบแต่เวลาคิดก็จะติดกรอบเดิมๆ

ถึงแม้ จะชอบลองอะไรใหม่ๆแต่ก็ไม่สามารถคิดสิง่ ใหม่ๆขึ ้นมาเองได้ สกั ที พอมาเรี ยนวิชานี ้ ซึง่ ตอนแรกๆก็เรี ยน
เรื่ อยๆ ไม่ได้ คิดอะไรมาก แต่ผา่ นไปสักพัก เหมือนทังเนื
้ ้อหา บรรยากาศการเรี ยน และเพื่อนๆเป็ นใจ จนถึงจุด
หนึง่ ที่เริ่ มรู้สกึ ว่าความคิดแปลกๆเริ่ มเข้ ามาในหัวเอง เป็ นความคิดที่อาจเรี ยกว่าฟุ้งซ่านก็ได้ แต่ถ้ารู้จกั
ประยุกต์ใช้ ดีๆก็มาสามารถเป็ นไอเดียได้ เหมือนกัน เหมือนเป็ นจุดที่กระโดดจาก D มาเป็ น A เหมือนเข้ าใจแล้ ว

ว่าการเปิ ดกล้ างทางความคิดแตกต่างจากสิง่ เดิมๆที่เคยคิดอย่างไร หลังจากนันเวลาท
้
ากิจกรรมในห้ องหรื อ
การบ้ านก็ร้ ูสกึ ว่าตัวเองคิดแนวคิดใหม่ๆได้ มากขึ ้น จึงคิดว่า ณ จุดนี ้คือ การบรรลุจดุ ประสงค์ของการเรี ยนวิชานี ้
แล้ ว
6. Innovative Thinking 2 อยากเรี ยนอะไร

น่าจะเป็ นวิชาสาหรับคนที่เรี ยน Innovative Thinking 1 มาแล้ ว ซึง่ เน้ นการนาวิธีตา่ งๆเกี่ยวกับความคิด
สร้ างสรรค์ไปใช้ ในทางปฏิบตั ิมากขึ ้น เนื่องจาก Innovative Thinking 1 เน้ นการหาไอเดียใหม่ๆในลักษณะ
brainstorm ดังนัน้ Innovative Thinking 2 ก็นา่ จะเพิ่มการกลัน
่ กรองไอเดีย เพื่อเลือกไอเดียที่เป็ นจริ งได้

ในทางปฏิบตั ิในขณะที่ไอเดียนันยั
้ งแปลกใหม่อยูไ่ ด้ เช่น อาจต้ องคิดว่าใครจะเป็ นผู้ใช้ ไอเดียใหม่นี ้ได้ จริ ง ซึง่ การ
คิดในลักษณะนี ้ก็ต้องอาศัยความคิดสร้ างสรรค์เหมือนกัน เพราะไอเดียหนึง่ สามารถประยุกต์ใช้ ได้ กบั หลายคน
หลายสถานการณ์ เป็ นต้ น
7.

ตังค
้ าถามและตอบ
ถาม: เรี ยงลาดับสัปดาห์ที่ชอบเรี ยนจากมากไปน้ อย
ตอบ:

ย้ อนกลับสมมติฐาน
นวัตกรรมผสมผสาน
บารอมิเตอร์
TCDC
Juggling
Attribute listing
Dead Poets Society
Random Stimulation

กับดักผู้เชี่ยวชาญ
Affirmation

คิดนอกกรอบ(ครัง้ แรก)
คุณอนันต์
20 คาถาม
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