มคอ. 3

มคอ.3
รายวิชา ความคิดสร้างสรรค์กบั นวัตกรรมและเทคโนโลยี (มศว 371)
หมวดวิชา ศึกษาทัว่ ไป
สานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2557
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
มศว 371 ความคิดสร้างสรรค์กบั นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Creativity, Innovation and Technology)
2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

หลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ประเภทรายวิชา วิชาพื้นฐาน
4. อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้ อน

B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B09
B10

นิสิต(จานวน)
FA35,37,38,FA3ED2W,
FA3ED3 (95 คน)
ED32,39 (90 คน)
ED3G,SS36 (80คน)
SS31,3G (77 คน)
SS3I,3P (100 คน)
AI 31,32 (87คน)
HM31,32 (95 คน)
HM33,39,3J,HM3K (108 คน)
HM37,3M,3V (106 คน)
PH33,34,PT32 (96)

อาจารย์ประจากลุ่ม
อ. ณัฐต์ณชิ า สุขเกษม

e-mail address
087-717-5810/ sirimas@swu.ac.th

อ. รัตติยา มีบุศย์
อ.สุพัตรา อารีกจิ
อ.พัชรี ปรีดาสุริยะชัย
อ. ขวัญคณิฐ แซ่อ้ งึ
อ.ธงชัย แก้ วพินิจ
อ.มาลินี ลีโทชวลิต
อ.นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล
อ.ธงชัย แก้ วพินิจ
อ.พัชรี ปรีดาสุริยะชัย

081-145-6564/ratiyam@swu.ac.th
089-179-2520/
090-564-1647/ patchareep@swu.ac.th
0894846205/kwankanit@g.swu.ac.th
084-165-8248/thongchaika@swu.ac.th
084-680-7659/malineel@swu.ac.th
081-614-4861/ naruephat@swu.ac.th
084-165-8248/thongchaika@swu.ac.th
090-564-1647/ patchareep@swu.ac.th

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557/ ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี

7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี

8. สถานที่เรียน
อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และองครักษ์
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9.วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
24 มิถุนายน 2557
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์ (หรือจุดมุ่งหมาย) ของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ ผ้ เู รียนเข้ าใจความหมายและตระหนักถึงความสาคัญของนวัตกรรม
1.2 เพื่อให้ ผ้ เู รียนสามารถพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชน
1.3 เพื่อให้ ผ้ เู รียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ด้านต่าง ๆ ในการพัฒนานวัตกรรมที่สมั พันธ์กบั ชุมชนและสิ่งแวดล้ อม

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อให้ สอดคล้ อง กระบวนการเรียนการสอน และสื่อการสอนให้ มคี วามเหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อให้ ผ้ ูเรียน
มีความรู้พ้ ืนฐาน และแนวทางในการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์อย่างเป็ นระบบ
2.2 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และงานมอบหมายกิจกรรมกลุ่ม/ เดี่ยวให้ มคี วามเหมาะสม
กับผู้เรียน เพื่อกระตุ้นให้ เกิดการพัฒนานวัตกรรมในสาขาวิชาของผู้เรียน
2.3 เพื่อให้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาค้ นคว้ าและฝึ กปฏิบัติกระบวนการพั ฒนาความคิดสร้ างสรรค์ด้วยกระบวนการต่ าง ๆ การจัดการภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่น เพื่อนาไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนซึ่งเกี่ยวข้ องกับเกษตรกรรม วิศวกรรม
ศิลปหั ตถกรรม ธุรกิจชุ มชน ความสัมพั นธ์กับชุ มชนและสิ่งแวดล้ อม โดยเน้ นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่
หลากหลาย

2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
30

มอบหมายงานโครงการ/
กิจกรรม
30

การเรียนรูจ้ ากกรณีศึกษา

การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง

30

45
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
ด้านที่ 4
ด้านที่ 5
ทักษะ
การวิเคราะห์เชิง
ด้านที่ 1
ด้านที่ 3
ด้านที่ 2
ความสัมพันธ์ ตัวเลข การสื่อสาร
คุณธรรมและ
ทักษะทาง
ความรู ้
ระหว่างบุคคล
และการใช้
รายวิชา
จริยธรรม
ปั ญญา
และความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4


มศว 371                    

 


4. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ผ้ สู อนจัดเวลาให้ คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการแก่นิสติ นอกชั้นเรียนเป็ นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความ
ต้ องการ โดยการนัดหมายทาง อี-เมล์ หรือโทรศัพท์ ตามที่ประกาศในเค้ าโครงรายวิชา มศว 371

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู ้
1.1ตระหนักในคุณค่า
และคุณธรรมจริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริต
1.2มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา
และมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม

วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
บรรยายเกี่ย วกับ จริ ย ธรรมในการ ตรวจสอบการอ้ า งอิ ง เอกสารต่ า งๆ เมื่ อ มี ก ารท า
สร้ า งสรรค์น วั ต กรรม/การอ้ า งอิง รายงานส่งในรายวิชา และสังเกตจากรายงาน ไม่ลอก
ผลงานวิชาการ
ผู้อ่นื
สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม ไม่ส่อแววทุจริต หรือทุจริตในการสอบและสังเกตจาก
ในขณะสอนบรรยายทากิจกรรมใน พฤติกรรมการแสดงออกขณะเข้ าร่วมกิจกรรม การมี
ชั้นเรียน และมอบหมายงาน
ปฏิ สั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ บุ ค คลรอบโดยพิ จ ารณาจาก
ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมที่ได้ รับมอบหมาย
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2. ความรู ้
ผลการเรียนรู ้
2.1ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง
นวัตกรรมและ เทคโนโลยี
ก ร ะ บ ว น ก า ร ส ร้ า ง
นวัตกรรม
2.2การจัดการกระบวนการ
คิด ความคิดสร้ างสรรค์กบั
นวัตกรรม
2.3กรณีศึกษากับหนังสือ
“กล้ าคิดต่างอย่างสตีฟ จ๊
อบส์”
2.4ทรัพย์สนิ ทางปัญญา
และการจัดการ
2.5รู้ จั ก เชื่ อ มโยงความรู้
ด้ านต่ า งๆในการพั ฒ นา
นวั ต กรรมที่ สั ม พั น ธ์ กั บ
ชุมชนและสิ่งแวดล้ อม

วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
การบรรยาย/
กรณี ศึ ก ษา/ งานเดี่ยวและงานกลุ่ม/ การสอบวัดผล
กิจกรรมเดี่ยว/ กิจกรรมกลุ่ม

การอภิ ป ราย
ระดมสมอง/ ทดสอบย่อย/งานเดี่ยว/งานกลุ่ม
กิจกรรมเดี่ยว/กิจกรรมกลุ่ม
การบรรยาย/ กรณีศึกษา
การอภิปราย ระดมสมอง

การตอบคาถามในชั้นเรียน/ การอภิปราย/
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

บรรยาย/ กรณีศึกษา/กิจกรรม กิจกรรมกลุ่ม/งานเดี่ยว
เดี่ยว
บรรยาย/ กรณีศึกษา/ กิจกรรม งานกลุ่ม/งานเดี่ยว/การนาเสนอในชั้นเรียน
เดี่ยว/ กิจกรรมกลุ่ม

3. ทักษะทางปั ญญา
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
3.1การแสวงหาความรู้ การอภิปราย ระดมสมอง
ด้ ว ย ก า ร ค้ น ค ว้ า ด้ ว ย
ตนเอง
3 . 2 ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม การค้ นคว้ า
วิ เ คราะห์ แ ละสัง เคราะห์ ด้ วยตนเอง
คิดเพื่อแก้ ปัญหา คิดเพื่อ
ตั ด สิ น ใจ คิ ด เพื่ อสร้ าง
องค์ความรู้ใหม่
3.3การนากระบวนการคิด การคิด วิเคราะห์แก้ ปัญหาจาก
อย่ างสร้ างสรรค์มาเพื่อใช้ กิจกรรมในชั้นเรียน
ในการด ารงชี วิ ต เพื่ อ ให้
เกิ ด ประโยชน์ ไ ด้ อย่ าง
ยั่งยืน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
4.1 พัฒนาทักษะในการ การนาเสนอและกิจกรรมกลุ่ม
สร้ างสัมพันธภาพอันดีกบั
ผู้อ่นื

วิธีการประเมินผล
คุณภาพของงานกลุ่ม งานเดี่ยวและกิจกรรม

พิจารณาคุณภาพของงานที่ได้ รับมอบหมาย/ การมี
ส่วนร่ วม/ การมีภาวะผู้นา/ ความสามารถในการ
เผชิญกับปัญหาและอุปสรรค

ผลงานทีน่ าเสนอ/สอบย่อยสังเกตพฤติกรรม/
พิจารณาคุณภาพของงาน
การประเมินจากการทา
กิจกรรมการมีส่วนร่วมและการตอบคาถามในแต่ละ
กิจกรรม

วิธีการประเมินผล
ประเมิ น โดยอาจารย์ / ภาวะผู้ น า กล้ าแสดงออก
บุคลิกภาพ เคารพสิทธิและรั บฟั งความคิดเห็นจาก
ผู้อ่นื

4.2 มีภาวะความเป็ นผู้นา กรณีศึกษา/ กิจกรรมกลุ่ม (อภิปราย) พิจารณาจากการนาเสนอในชั้นเรียน/ การวิเคราะห์
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แ ล ะ ผู้ ต า ม ที่ ดี ใ น ก า ร
ทางานเป็ นทีม พร้ อมทั้ง
เป็ นแบบอย่ างที่ดีให้ ผ้ ูอ่ ืน
และสังคม

ตนเอง แนวคิ ด ในการพั ฒ นาตนเอง การสร้ าง
ปฏิสมั พันธ์อนั ดีกบั ผู้อ่นื ทั้งในและนอกชั้นเรียน

4.3 มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม กรณีศึกษา/ กิจกรรมกลุ่ม (อภิปราย) สังเกตการแสดงออก การวิเคราะห์ตนเอง
สร้ างสรรค์
แนวคิดในการพัฒนาตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
5.1 มีทกั ษะการคานวณ กิจกรรมเดี่ยว/ อภิปราย
พิจารณาจากรายงานและการนาเสนอผลงานหน้ าชั้น
และวิเคราะห์เชิงตัวเลข
เรียนที่บอกถึงต้ นทุนในการทาชิ้นงาน
จากตัวอย่างและ
กรณีศึกษา
5.2มีทกั ษะในการสื่อสาร
ทั้งการพูด การฟัง การ
อ่าน การเขียน เพื่อให้
ผู้อ่นื เข้ าใจได้ อย่างถ่องแท้

กิจกรรมกลุ่ม

5.3 มีทกั ษะในการใช้
กิจกรรมกลุ่ม/โครงงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การใช้ ส่อื ในการนาเสนอ
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สังเกตการพัฒนาเชิงพฤติกรรมในการสื่อสารทั้งการ
พูด การฟั ง การอ่าน และการเขียน จากรายงานและ
การนาเสนอในชั้นเรียน

พิจารณาจากผลงาน มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ที่เ ป็ นประโยชน์ และใช้ สื่ อ ที่
เหมาะสมในการน าเสนอข้ อ มู ล ต่ า งๆ ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์
(1)
18-22
ส.ค. 57

(2)
25-29
ส.ค. 57

(3)
1–5 ก.ย.
57

จุดมุ่งหมาย

แผนการสอน
หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรม การเรียนการ
สอน และสื่อที่ใช้
1)มีความรู้ความเข้ าใจ
-ปฐมนิเทศ แนะนารายวิชา 1.อ า จ า ร ย์ แ จ ก course
เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายการ
syllabus
ชี้แจงจุดประสงค์
เรียนการสอนวิชา มศว
2.บรรยายและทากิจกรรม
กิจกรรม การวัดผล และ
371 และเกณฑ์การ
ในชั้นเรียน (กิจกรรม 1
เกณฑ์การประเมินผล
ประเมินผล
และ 2)
- กิจกรรมแบ่งกลุ่มโดย
2)มีความเข้ าใจในความคิด DISC และ multiple
3. สื่อที่ใช้ ได้ แก่
สร้ างสรรค์ นวัตกรรมและ intelligent test
พาวเวอร์พอยด์:
เทคโนโลยี
- ทฤษฎีความคิดสร้ างสรรค์ Introduction 371
Creative theory
- กรณีศึกษาของนวัตกรรม
DISC test
และเทคโนโลยีใน
E-port site map
ชีวิตประจาวัน
- แนะนาการทา E-portfolio คลิปวิดโี อ:
Chicken head
(การทา site map)
Brain working (Buzan)
4. ใบกิจกรรม 1 และ 2
1) เตรี ย มความพร้ อมใน - สร้ างแรงบันดาลใจในการ 1. บรรยายและทากิจกรรม
การคิดงานสร้ างสรรค์
เป็ นนักสร้ างสรรค์ท่ดี ี
ในชั้นเรียน
2)เน้ นสร้ างแรงบันดาลใจ - ฝึ กการเป็ นนักสะสมเพื่อ 2. สื่อที่ใช้ ได้ แก่
ในการพัฒนาทักษะ
ฝึ กการคิดวิเคราะห์ และการ พาวเวอร์พอยด์:
ความคิดสร้ างสรรค์ด้วย
ประเมินผล เป็ นแนวทางใน
How to steal like an
ตนเองและการเรียนรู้ด้วย การคิดงานต่อไป
artist
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
คลิปวิดโี อ:
Austin Kleon
3. ใบกิจกรรม 3
1) มีความเข้ าใจเกี่ยวกับ - พูดคุยแลกเปลี่ยนกันใน
1. แชร์แนวทางในการเป็ น
แนวทางในการพัฒนา
กลุ่มเกี่ยวกับการเป็ นนัก
นักสะสมของนิสติ ในกลุ่มที่
ทักษะความคิดสร้ างสรรค์ สะสม
น่าสนใจเป็ นตัวอย่าง
ของนิสติ
- การพัฒนาทักษะการคิด
2. บรรยายและกิจกรรม
อย่างสร้ างสรรค์ จากแนว
กลุ่มในชั้นเรียน
ปฏิบตั ขิ องนักคิดหลายๆ คน 3. สื่อที่ใช้ ได้ แก่:
- แนะนาหนังสืออ้ างอิงใน
พาวเวอร์พอยด์:
การพัฒนาทักษะความคิด
การพัฒนาทักษะการคิด
สร้ างสรรค์
สร้ างสรรค์
4. ใบกิจกรรม 4 และ 5
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งานมอบหมาย
- กิจกรรมในชั้นเรียน
กิจกรรมที่ 1 “My creative
thinking skill”
กิจกรรมที่ 2 “กระตุ้นต่อม
ความคิดสร้ างสรรค์”
- กิจกรรมมอบหมาย
จัดทา E-portfolio ของกลุ่ม
และของตนเอง

- กิจกรรมในชั้นเรียน
กิจกรรมระบบลูกอม
- กิจกรรมมอบหมาย
กิจกรรม 3 “The collector”
จัดทาทั้งเทอม ส่งในหน้ าเพจ
ส่วนบุคคล
ให้ นิสติ เริ่มคิดหัวข้ อการทา
project ผ่านกิจกรรมที่ 3
- กิจกรรมในชั้นเรียน
กิจกรรมนาเสนอนักสะสม
มือใหม่จากแต่ละกลุ่ม
กิจกรรมการดึงความคิดต่าง
อย่างรวดเร็ว
กิจกรรมเชื่อมโยง
เปรียบเทียบ
- กิจกรรมมอบหมาย
กิจกรรม 4 “Pulling an
idea”
หน้า 6

1) มีความรู้ความเข้ าใจใน - Design VS Art
(4)
8–12 ก.ย. การพัฒนาต่อยอดความคิด - Design thinking:
สร้ า งสรรค์ ไ ปสู่น วั ต กรรม Design wave
57
ชุมชน หรือธุรกิจชุมชนผ่าน
HCD or UCD
แนวคิดเชิงออกแบบ
Emotional design
- ฝึ กการออกแบบผ่านภูมิ
ปัญญาท้ องถิ่น
- อธิบายงาน project เพื่อ
นาเสนอหัวข้ อและแผนการ
ดาเนินงาน
1) เน้ นกระบวนการคิ ด - หลักการออกแบบร่าง
(5)
วิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ (Sketch Design)
15–19
คิด เพื่ อแก้ ปั ญ หา คิด เพื่ อ
ก.ย. 57
ตัดสินใจ คิดเพื่อสร้ างองค์
ความรู้ใหม่

(6)
22–26
ก.ย. 57

1) เรียนรู้กระบวนการเก็บ - project talk 1
ข้ อ มู ล จากกลุ่ ม เป้ าหมาย
แ ล ะ ก า ร วิ จ า ร ณ์ อ ย่ า ง
สร้ างสรรค์

มคอ. 3
กิจกรรม 5 “Compare”
นิสติ ทาส่งเป็ นงานเดี่ยวใน
หน้ าเพจส่งงานของกลุ่ม เพื่อ
แชร์ให้ เพื่อนมาติชมและให้
คะแนน ให้ นิสติ ทา กิจกรรมละ
2 ข้ อ (สามารถทาแก้ ทาซา้ ได้
จากข้ อคาถาม 10 ที่ให้ ไว้ )
1. บรรยายและกิจกรรมใน - กิจกรรมในชั้นเรียน
ชั้นเรียน
กิจกรรม 6 “Design for?”
2. สื่อที่ใช้ ได้ แก่:
- กิจกรรมมอบหมาย
ใบกิจกรรมที่ 7 ออกแบบ
พาวเวอร์พอยต์
project รายบุคคล นิสติ เตรียม
Design VS Art
ข้ อมูลและหัวข้ อ project ที่นิสติ
Design thinking
แต่ละคนสนใจเป็ นแผนงาน
กรณีศึกษา OTOP
คร่าวๆ ลงในกระดาษร่าง
คลิป:
(A3)
Emotional design
3. ใบกิจกรรม 6
1) บรรยายจากวิทยากร
- กิจกรรมในชั้นเรียน
โดย อ. นันทน์ธร บรรจง
กิจกรรม sketch design
ปรุ
- กิจกรรมมอบหมาย
ปรับปรุงแผนงานในใบ
กิจกรรมที่ 7 ที่นิสติ ในกลุ่ม
เลือกมาทาจริง
เตรียมนาเสนอ project และ
prototype เพื่อการเก็บข้ อมูล
จากนิสติ ต่างกลุ่มนามาพัฒนา
ต่อ (นิสติ สามารถเตรียม
แบบสอบถามมาใช้ ในวัน
นาเสนอเพื่อให้ ได้ ข้อมูลในการ
วางแผนงาน)
1. นิสติ แต่ละกลุ่มนาเสนอ - กิจกรรมในชั้นเรียน
งาน กลุ่มละ 7 นาที
สรุปแนวทางการพัฒนางาน
2. ใบคาถามนาทาง
จากความคิดเห็นของเพื่อนและ
อาจารย์

(7)
1) เพื่อให้ มคี วามรู้ความ
- ทรัพย์สนิ ทางปัญญาและ
29 ก.ย.-3 เข้ าใจและสร้ างจิตสานึกที่ดี การจัดการทรัพย์สนิ ทาง
ต.ค. 57 ในการอ้ างอิงผลงานและ
ปัญญา
ป้ องกันผลงานสร้ างสรรค์
ของตนเอง
(8)
6-10
ต.ค.57

1)ประเมินผลเกี่ยวกับ
เนื้อหาที่เรียน

1. ฟังบรรยายจากวิทยากร - กิจกรรมในชั้นเรียน
และวิเคราะห์กรณีศึกษาใน ฟังบรรยายเรื่องทรัพย์สนิ ทาง
ชั้นเรียน
ปัญญาและการจัดการทรัพย์สนิ
2. ใบกิจกรรมที่ 9
ทางปัญญา
ทาใบกิจกรรมที่ 9 case
study
- ทดสอบย่อย
1. ทดสอบย่อย
หัวข้ อ “ความรู้ความเข้ าใจใน (20คะแนน)
ความคิดสร้ างสรรค์
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นวัตกรรมและเทคโนโลยี”
หัวข้ อ “ทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญา”
หัวข้ อ “ประเมินทักษะการ
คิดสร้ างสรรค์ผ่านการ
ออกแบบร่าง (Sketch
Design)”
13-17
ต.ค.57
(9)
27-31
ต.ค.57

สอบกลางภาค
1) มีความรู้ความเข้ าใจใน 1. การเป็ นวัตกรที่ดี
การพัฒนาทักษะสื่อสาร
2) เน้ นพัฒนา ทักษะการ
สร้ างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล
3)เน้ นการนากระบวนการ
คิดอย่างสร้ างสรรค์มาเพื่อ
ใช้ ในการดารงชีวิตเพื่อให้
เกิดประโยชน์ได้ อย่างยั่งยืน
4)เพื่อตระหนักในคุณค่า
และคุณธรรมจริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริต
5)มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม

(10)
27-31
ต.ค.57

1)พัฒนาความคิด
สร้ างสรรค์ของนิสติ และ
การแก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์

Project talk 2.1a
Open house
อาจารย์ช้ แี จงรายละเอียดใน
การจัดงาน open house

(11)
3-7
พ.ย.57

1)พัฒนาความคิด
สร้ างสรรค์ของนิสติ และ
การแก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์
2)มีภาวะความเป็ นผู้นา
และผู้ตามที่ดใี นการทางาน
เป็ นทีม
1)พัฒนาความคิด
สร้ างสรรค์ของนิสติ และ
การแก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์
2)มีภาวะความเป็ นผู้นา
และผู้ตามที่ดใี นการทางาน

Project talk 2.1b
Open house
อาจารย์ช้ แี จงรายละเอียดใน
การจัดงาน open house

(12)
10-14
พ.ย.57

Project talk 2.2
Art and creative Exhibition
2-3 กลุ่ม
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1. บรรยายพร้ อม
ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
2. อภิปรายกลุ่มเพื่อสรุป
ความเข้ าใจจากการเป็ นน
วัตกรที่ดี จากหนังสือ
“กล้ าคิดต่างอย่างสตีฟ จ๊
อบ”
3. สื่อที่ใช้ ได้ แก่:
พาวเวอร์พ้อยท์
กล้ าคิดต่างอย่างสตีฟ จ๊
อบ
คลิป:
บุคคลตัวอย่าง เช่น
รายการ SME ตีแตก
รายการเป็ นอยู่คอื
รายการคนกล้ าฝัน
นิสติ อภิปรายและวาง
แผนการแสดงผลงานใน
งาน open house
(เฉพาะนิสติ กลุ่มที่ถูก
คัดเลือก)
นิสติ อภิปรายและวาง
แผนการแสดงผลงานใน
งาน open house
(เฉพาะนิสติ กลุ่มที่ถูก
คัดเลือก)

- กิจกรรมในชั้นเรียน
สรุปแนวคิดการเป็ นนวัตกรที่
ดีแต่ละกลุ่มลงใน กระดาษ A3
- กิจกรรมมอบหมาย
ใบกิจกรรม 10 วิเคราะห์
บุคคลตัวอย่าง
(ใช้ ส่อื คลิปบุคคลตัวอย่าง เช่น
รายการ SME ตีแตก รายการ
เป็ นอยู่คอื รายการคนกล้ าฝัน)

นิสติ อภิปรายและวาง
แผนการแสดงผลงานใน
งาน Art and creative
Exhibition
(เฉพาะนิสติ กลุ่มที่ถูก
คัดเลือก)

- กิจกรรมในชั้นเรียน
สรุปแผนในการแสดงผลงาน
แต่ละกลุ่มลงใน กระดาษ A3
- กิจกรรมมอบหมาย
เตรียมงานแสดงผลงาน

- กิจกรรมในชั้นเรียน
สรุปแผนในการแสดงผลงาน
แต่ละกลุ่มลงใน กระดาษ A3
- กิจกรรมมอบหมาย
เตรียมงานแสดงผลงาน
- กิจกรรมในชั้นเรียน
สรุปแผนในการแสดงผลงาน
แต่ละกลุ่มลงใน กระดาษ A3
- กิจกรรมมอบหมาย
เตรียมงานแสดงผลงาน
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เป็ นทีม
(13)
17-21
พ.ย.57

(14)
24-28
พ.ย.57

(15)
1-4 ธ.ค.
57

1) พัฒนาความคิด
สร้ างสรรค์ของนิสติ และ
การแก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์
2) มีภาวะความเป็ นผู้นา
และผู้ตามที่ดใี นการทางาน
เป็ นทีม
3) เพื่อพัฒนาทักษะ
สื่อสาร
1) พัฒนาความคิด
สร้ างสรรค์ของนิสติ และ
การแก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์
2) มีภาวะความเป็ นผู้นา
และผู้ตามที่ดใี นการทางาน
เป็ นทีม
3) เพื่อพัฒนาทักษะ
สื่อสาร
1) เพื่อพัฒนาทักษะ
สื่อสารและการวิจารณ์งาน
อย่างสร้ างสรรค์
2) เพื่อให้ เข้ าตัวเองและ
ผู้อ่นื รู้แนวทางในการ
พัฒนาจุดบกพร่องของ
ตนเองสร้ างเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

- นาเสนอและแสดงผลงาน
ต่อบุคคลทั่วไป

1. จัดนิทรรศการ
2. อาจารย์นานิสติ เข้ า
ร่วมงาน OPEN HOUSE

- กิจกรรมมอบหมาย
นิสติ จัดงานและแสดงผลงาน
ในงาน OPEN HOUSE วันที่
19-20 พ.ย.

- นาเสนอและแสดงผลงาน
ต่อบุคคลทั่วไป

1. จัดนิทรรศการ

- กิจกรรมมอบหมาย
นิสติ จัดงานและแสดงผลงาน
ในงาน Art & Creative
Exhibition วันที่ 26 พ.ย.

- นาเสนอปิ ด project พร้ อม 1. ใบประเมินตนเอง และ
ส่งรายงาน
ประเมินเพื่อนในกลุ่ม
- ประเมินตนเองและ
ประเมินเพื่อนในกลุ่ม
(ใช้ การแบ่งกลุ่มนิสติ
นาเสนองานเป็ น 3 ช่วง)

8-19 ธ.ค.
57
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- กิจกรรมมอบหมาย
แก้ ไขรายงานให้ สมบูรณ์ส่งหลัง
สอบปลายภาค 1 สัปดาห์

สอบปลายภาค
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แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
สาระการประเมิน
ภาคเนื้อหา

ภาคกิจกรรม

ภาคการมีส่วนร่วม

ผลการเรียนรู้
-คุณธรรม/จริยธรรม
-ความรู้
-ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
-ทักษะทางปัญญา
-คุณธรรม/จริยธรรม
-ความรู้
-ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
-ทักษะทางปัญญา
-ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
-คุณธรรม/จริยธรรม
-ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

วิธกี ารประเมิน
ทดสอบย่อย

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
20 %

งานกลุ่ม
งานเดี่ยว

40%
30%

การเป็ นผู้ช่วยสอน+การเข้ า
ร่วมกิจกรรม+การจัด
นิทรรศการ

10 %

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
เอกสารประกอบการบรรยายสื่อพาวเวอร์พอยต์ หัวข้ อต่อไปนี้
1. Introduction 371
2. Creative theory
3. DISC test
4. E-port site map
5. ความหมายของความคิดสร้ างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
6. How to steal like an artist
7. การพัฒนาทักษะการคิดสร้ างสรรค์
8. กรณีศึกษา 7หลักการ ของหนังสือ กล้ าคิดต่างอย่างสตีฟ จ๊อบส์
9. Sketch Design การคิดอย่างมีระบบ
10. ทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญา
11. Design VS Art
12. Design thinking
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2 .เอกสารและข้อมูลสาคัญ
1. ปรีดา ยังสุขสถาพร. 2549. I5 พลวัตนวัตกรรม. ปทุมธานี: สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
2. สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล. 2552. องค์กรแห่งการสร้ างนวัตกรรม. กรุงเทพฯ: เอเอสทีวีผ้ จู ัดการ.
3. เสน่ห์ จุ้ยโต. 2548. การบริหารนวัตกรรมแนวใหม่. นนทบุร:ี สานักวิชาการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2553. สร้ างชาติ ด้ วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม.
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ.
5. ศรชัย จาติกวณิช และ ประสิทธิ์ชยั วีระยุทธวิไล. 2554. กล้ าคิดต่างอย่างสตีฟ จ๊อบส์. กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
1. วารสาร หนังสือ และเว็บไซต์ท่เี กี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
2. เว็บไซต์ http://www.tcdc.or.th
3. คลิปวิดโิ อรายการ คนกล้ าฝัน และเป็ นอยู่คอื TPBS
4. หนังสือ กล้ าคิดต่างอย่างสตีฟ จ๊อบส์
5. หนังสือ ขโมยให้ ได้ อย่างศิลปิ น
6. หนังสือ เคาะกะโหลกโขกความคิดสร้ างสรรค์
7. หนังสือคิด! ทลายกรอบคิดเดิมเพิ่มพลังคิดสร้ างสรรค์
8. หนังสือ creative man

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชาพิจารณาจากผลการประเมินผู้สอนโดยนิสติ

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การประเมินการสอนพิจารณาจาก
1. ผลการเรียนของนิสติ โดยข้ อสอบทดสอบย่อย
2. คุณภาพของใบกิจกรรมเดี่ยวจากการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
3. ประเมินการพูดคุย สอบถามนิสติ จากกิจกรรมต่างๆ

3. การปรับปรุงการสอน
1. มีการประชุมระดมสมองจากผู้สอน และสัมมนาการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา เพื่ อนา
ผลการประชุม และผลการประเมินจากข้ อ 2 และ 3 มาใช้ ในการปรับปรุงการสอนในครั้งต่อไป
2. การจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อพัฒนาอาจารย์และการเรียนการสอน
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4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1.การกาหนดขั้นตอนการแก้ ไขปัญหา/เกณฑ์การให้ คะแนนโครงงาน/รายงาน/ข้ อสอบ และการให้ คะแนน
พฤติกรรมในชั้นเรียน
2.มีการประชุมตัดเกรด

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. การวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาพิจารณาจากผลการประเมินข้ อ 1, 2 และ 3 เพื่อดาเนินการดังนี้
2. ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนตามข้ อเสนอแนะจากการประเมินการสอนในข้ อ 2
3. เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผ้ สู อนตามความเหมาะสม เพื่อให้ นิสติ มีมุมมองในการประยุกต์ทฤษฎี และพัฒนา
แนวคิดที่สร้ างสรรค์ให้ เข้ ากับปัญหาที่หลากหลาย ซึ่งได้ มาจากประสบการณ์ของอาจารย์แต่ละท่าน
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