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(2) ผศ.ดร.จตุรงตค์ ดวงจินดา
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คานา
ดร.จอร์จ แลนด์ กล่าวว่า ความคิดอย่างสร้างสรรค์สามารถเรียนรูก้ ันได้ แต่ไม่ใช่จากการฟังเล็กเชอร์ ในห้องเรียน
ทั ก ษะดั ง กล่ า วสามารถพั ฒ นาได้ ด้ ว ยการเรี ย นรู้ แ ละทดลองท าจริ ง ผ่ า นกระบวนการคิ ด อย่ า งสร้ า งสรรค์ ซึ่ ง
กระบวนการพัฒนาดังกล่าวจะต้องถูกออกแบบและจัดการอย่างเป็นระบบ (อุทยานการเรียนรู้, 2650)
วิธีการหนึ่งที่จะทาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ คือ การถูกห้อมล้อมด้วยคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ห้องเรียนจึง
เป็ น เพี ย งสถานที่ ใ นการกระตุ้น ให้ ค วามคิ ดสร้ า งสรรค์ ไม่ ใ ช่ เ ป็ น สถานที่ ใ ช้ เ รี ยนความคิ ดสร้า งสรรค์ ดั งนั้ น ความคิด
สร้างสรรค์จึงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการชี้แนวทางให้ผู้เรียนรู้จักตัวเอง ห้องเรียนความคิดสร้างสรรค์จึงอนุญาตให้
ผู้เรียนแสดงความผิดพลาดได้ตลอดเวลา เพราะความคิดที่ดีมักจะเกิดขึ้นหลังจากความคิดที่ใช้งานไม่ได้อยู่เสมอ ปัญหาใหญ่
ที่สุดที่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถคิดอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ ก็เพราะความกลัวที่จะผิดพลาดนั่นเอง
รายวิชาความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงวิพากษ์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับหน้าที่ของสมอง ประเภทของความคิด
ความสาคัญของความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์ คุณลักษณะของผู้มีความคิดสร้างสรรค์ การนา
ความคิดสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ ซึ่งผู้สอนได้ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ ตาราต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ
ในเนื้อหารายวชาและสามารถนาความรู้ที่ได้จากแผนบริหารการสอนนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3014101 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงวิพากษ์
(ภาษาอังกฤษ) Creative and Critical Thinking

2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต / รายวิชาบังคับ

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ดร.วรัตต์ อินทสระ
อาจารย์ผสู้ อน (1) ดร.วรัตต์ อินทสระ ตอนเรียน
(2) ผศ.ดร.จตุรงค์ ดวงจินดา ตอนเรีย

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / 2561 ชั้นปีที่ 3

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
………………………………………………………..
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
………………………………………………………..
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
กรกฎาคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษาสามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดเชิงสร้างสรรค์ และสามารถคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ รวมทั้ง
สามารถนาความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนาเป็นทักษะเพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับความสาคัญของความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงวิพากษ์ สามารถนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในสังคม

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา (ระบุทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
(ภาษาไทย) ศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎี ความหมาย บทบาท ความสาคัญ ลักษณะ องค์ประกอบ ประเภท
รูปแบบ วิธีคิด ระดับความคิด กระบวนการคิด เทคนิคการคิด ปัญหาและอุปสรรคของความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิง
วิพากษ์
(ภาษาอังกฤษ) Study of Principles, Concept, theories, meaning roles, importance, Nature,
elements, forms, mindsets, thinking process, thinking system, thinking techniques, problems with
obstacles to creative and critical thinking.

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
45 ชั่วโมง /
ภาคการศึกษา

ไม่มี

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

ไม่มี

6 ชั่วโมง/สัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
3.1 อาจารย์ประจาวิชาให้คาแนะนาแก่นักศึกษาผ่านทางสื่อออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง
3.2 ให้คาแนะนาแก่นักศึกษาเป็นรายกลุม่ หรือรายบุคคล ที่ห้องปฏิบัติงานอาจารย์สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
๑.๑.๑ ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
 ๑.๑.๒ มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.1.3 มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ จิตสาธารณะ และทางานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งมีค่านิยมที่ดี
ในการดาเนินชีวิตและเข้าใจผู้อื่น
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1.1.4 ตระหนักในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1.1.5 ตระหนัก ยอมรับ และเคารพบทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
 1.1.6 เคารพในกฎระเบียบ กติกา กฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม โดยตระหนักในคุณค่า ของความ
เป็นมนุษย์

วิธีการสอน
อธิบายและยกตัวอย่างประกอบ ฝึกปฏิบัติ
ยกกรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม เช่น การคิดอย่างเป็นระบบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
การคิดเชิงระบบเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน แล้วให้อภิปรายผลดีและผลเสีย พร้อมกับให้เขียนข้อตั้งใจที่จะปฏิบัตติ าม
คุณธรรมนั้น

1.3 วิธีการประเมินผล
-

ประเมินจากรายงาน
การปฏิบัติของผูเ้ รียน

2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจในขอบข่าย ลักษณะเบื้องต้นและหลักการแนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา
สาระที่สาคัญของรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์
 2.1.2 มีความสามารถเชิงการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์และคิดสร้างสรรค์ สามารถนา
ความรู้ด้านการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ เพื่อการประกอบอาชีพ และสามารถปรับตัวสร้างงานสร้างอาชีพได้อย่างเหมาะสม
 2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ หลักการของศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักการบริหาร
จัดการ หลักจิตวิทยา หลักการใช้ภาษา หลักศิลปะ หลักกฎหมายและจริยธรรม นามาประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพได้
2.1.4 มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของตนเองได้อย่า
ต่อเนื่อง
2.2 วิธีการสอน
อธิบายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเพื่อฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ และการคิดเชิงระบบ
ทาโครงงาน และอภิปรายกลุ่ม
2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจาก ผลงาน รายงาน และการนาเสนอโครงงาน

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนานวัตกรรมการสื่อสารไปใช้ในงานเชิงวิชาชีพทาง
นิเทศศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.2 มีความใฝ่รู้ รอบรู้ รู้จักใช้แหล่งข้อมูลในการสืบค้นหาข้อเท็จจริง สามารถพิจารณาและ
ตัดสินใจนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับงานในแต่ละด้าน
3.1.3 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ประเด็นปัญหาทางสังคม การสื่อสาร ประยุกต์ใช้
ทักษะทางสื่อสารเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
 3.1.4 นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งรู้เท่า
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ทันกับการเปลีย่ นแปลงทางสังคม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด ทักษะมา
ใช้สร้างสรรค์ช่องทางการสื่อสารทีส่ อดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม และสถานการณ์ปัจจุบัน หรือเพื่อการ
ประกอบวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 วิธีการสอน
ใช้กรณีศึกษา และการแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา
อธิบายหรือแนะนาเทคนิคการสืบค้นข้อมูล
การคิดและวิเคราะห์ข้อมูล/กรณีศกึ ษา
การอภิปรายกลุม่
การทาโครงงาน
3.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลงาน การเสนอความคิดเห็น
สังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจในจิตวิทยาผู้รับสาร สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม
และโลกที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ตัดสินใจเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคลต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 4.1.2 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีบุคลิกภาพเหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน
ในองค์กรและบุคคลทั่วไป ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ สังคมและวัฒนธรรมองค์กรได้
4.1.3 สามารถใช้ความรู้ ทักษะการสื่อสารนาเสนอความคิดเห็นต่อประเด็นสาธารณะชี้นาสังคมได้
อย่างเหมาะสม
 4.1.4 สามารถแสดงออกตามบทบาทหน้าที่ และมี ความรั บผิด ชอบต่ องานที่ไ ด้ รั บมอบหมายใน
ปัจจุบัน และอนาคต
4.2 วิธีการสอน
การทางานกลุ่ม
การทาโครงการ
4.3 วิธีการประเมินผล
นักศึกษาประเมินนักศึกษา
อาจารย์ผู้สอนประเมิน
การประเมินตนเอง

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 มีความรู้ ทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
 5.1.2 มีทักษะ กลวิธี เทคนิคในการสื่อสารอธิบายหลักการ สถานการณ์ ตลอดจนการถ่ายทอด
อธิบายความคิด หรือสื่อสารความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลและนาเสนองานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
 5.1.4 นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ การทาประชามติ การทาโพลมาใช้ในวิชาชีพทางด้านนิเทศ
ศาสตร์
7
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5.1.5 มีความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์การสื่อสารต่าง ๆ ตลอดจน
สามารถเลือก และประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จาเป็นในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
อธิบายและยกตัวอย่างประกอบ ฝึกปฏิบัติ
5.3 วิธีการประเมินผล
รายงานและโครงงาน
สังเกตการใช้เทคโนโลยี

8
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

ครั้งที่
1

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
หัวข้อการสอน
- ความหมายและความส าคั ญ ของ
ความคิดสร้างสรรค์
- สมรรถภาพสมองกั บ ความคิ ด
สร้างสรรค์
- ปัญหาและอุปสรรคของการคิด
สร้างสรรค์
- กระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์

จานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียน
การสอน
บรรยาย
กิจกรรมกลุ่ม
อภิปรายและสะท้อนประเด็นการเรียนรู้

สื่อการสอน
พาวเวอร์พ้อยต์

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)
2

ผู้สอน
ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ
ผศ.ดร.จตุรงค์ ดวงจินดา

- Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถบอกความหมายและ
ความสาคัญของความคิดสร้างสรรค์ได้
มีความเข้าใจในศักยภาพทางความคิด
ของตนเองและพัฒนาให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมได้

9
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2

หัวข้อการสอน

3

บรรยาย
กิจกรรมกลุ่ม
อภิปรายและสะท้อนประเด็นการเรียนรู้

พาวเวอร์พ้อยต์

2,3

ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ
ผศ.ดร.จตุรงค์ ดวงจินดา

3

บรรยาย
กิจกรรมกลุ่ม
อภิปรายและสะท้อนประเด็นการเรียนรู้

พาวเวอร์พ้อยต์

2,5

ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ
ผศ.ดร.จตุรงค์ ดวงจินดา

- ปัจจัยและองค์ประกอบที่มีอิทธิพล
ต่อความคิดสร้างสรรค์
- พัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์
- ผังความคิด (Mind Mapping)

- Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความคิดสร้างสรรค์ และสามารถ
พัฒนาความคิดให้เกิดเป็นผลงาน
สร้างสรรค์ได้ โดยใช้วิธีการเขียนผัง
ความคิด
3

หัวข้อการสอน
- หลักการแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
ความคิดสร้างสรรค์
- ความคิดสร้างสรรค์กับการสื่อสาร
ความหมาย
- การถอดรหัสความหมาย (Decode)

- Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถนาแนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ไป
ประยุกต์ใช้ และสามารถสื่อสาร
ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

10
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4

หัวข้อการสอน

3

บรรยาย
กิจกรรมกลุ่ม
อภิปรายและสะท้อนประเด็นการเรียนรู้

พาวเวอร์พ้อยต์
แบบทดสอบ

1,2,5

ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ
ผศ.ดร.จตุรงค์ ดวงจินดา

3

บรรยาย
กิจกรรมกลุ่ม
อภิปรายและสะท้อนประเด็นการเรียนรู้

บอร์ดเกม
จานวน 20 เกม

3,4,5

ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ
ผศ.ดร.จตุรงค์ ดวงจินดา

3

บรรยาย
กิจกรรมกลุ่ม
อภิปรายและสะท้อนประเด็นการเรียนรู้

เกมที่ผู้เรียน
ออกแบบ

3,4,5

ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ
ผศ.ดร.จตุรงค์ ดวงจินดา

3

บรรยาย
กิจกรรมกลุ่ม
อภิปรายและสะท้อนประเด็นการเรียนรู้

เกมที่ผู้เรียน
ออกแบบ

3,4,5

ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ
ผศ.ดร.จตุรงค์ ดวงจินดา

การวั ด ความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละ
งานวิจัยเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์

- Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถสร้างงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ โดย
ใช้ Research Based Learning ได้
5

หัวข้อการสอน
การออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้ (๑)

- Learning Outcome
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน และมี
แนวทางนากลไกของเกมไปออกแบบ
เกมเพื่อการเรียนรู้ได้
6

หัวข้อการสอน
การออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้ (๒)

- Learning Outcome
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน และมี
การพัฒนากลไกและวิธีการเล่นเกม
7

หัวข้อการสอน
การออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้ (๓)

- Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์
เพื่อการผลิตผลงานที่ได้รับมอบหมาย
และผลงานนั้นส่งผลกระทบต่อสังคม
ได้

11
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8

หัวข้อการสอน

3

กิจกรรมกลุ่ม
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

3

นาเสนอรูปแบบของโครงงานหน้าชั้นเรียน พาวเวอร์พ้อยต์
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

3

บรรยาย
กิจกรรมกลุ่ม
อภิปรายและสะท้อนประเด็นการเรียนรู้

การนาเสนอเกมเพื่อการเรียนรู้ที่เสร็จ
สมบู ร ณ์ และน าแนวทางของการ
ออกแบบเกมไปพัฒนารูปแบบเกมใหม่
ร่วมกับสาขาวิชาชีพอื่น ๆ

พาวเวอร์พ้อยต์

1,2,5

ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ
ผศ.ดร.จตุรงค์ ดวงจินดา

1,2,3,4,5

ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ
ผศ.ดร.จตุรงค์ ดวงจินดา

2

ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ
ผศ.ดร.จตุรงค์ ดวงจินดา

- Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์
เพื่ อ การผลิ ต ผลงานที่ อ อกแบบใหม่
ด้ ว ยตนเองและผลงานนั้ น ส่ งผล
กระทบต่ อ สั ง คม เชื่ อ มโยงความคิ ด
สร้ า งสรรค์ นั้ น เพื่ อ สนั บ สนุ น สาขา
วิชาชีพอื่นได้
9

หัวข้อการสอน
นาเสนอโครงการความคิดสร้างสรรค์
ประจ าภาคเรี ย น (Game Based
Learning)

- Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถนาเสนอความคิดการ
ออกแ บ บ เ กม เ พื่ อ กา ร เ รี ย รู้ โ ด ย
เชื่อมโยงกับสาขาวิชาชีพอื่น ๆ ได้
10

หัวข้อการสอน
ความหมายของความคิดเชิงวิพากษ์
ทักษะสาคัญของการพัฒนาความคิด
เชิงวิพากษ์

พาวเวอร์พ้อยต์

- Learning Outcome

12

มคอ. 3
ผู้เรียนมีความเข้าใจถึงความหมายของ
ค วา ม คิ ด เชิ งวิ พ ากษ์ แ ล ะ น าไป
ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันได้
11

หัวข้อการสอน

3

บรรยาย
กิจกรรมกลุ่ม
อภิปรายและสะท้อนประเด็นการเรียนรู้

พาวเวอร์พ้อยต์

2,3

ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ
ผศ.ดร.จตุรงค์ ดวงจินดา

3

บรรยาย
กิจกรรมกลุ่ม
อภิปรายและสะท้อนประเด็นการเรียนรู้

พาวเวอร์พ้อยต์

2,3,5

ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ
ผศ.ดร.จตุรงค์ ดวงจินดา

3

บรรยาย
กิจกรรมกลุ่ม
อภิปรายและสะท้อนประเด็นการเรียนรู้

พาวเวอร์พ้อยต์

การคาดเดาผลของสถานการณ์
ที่จะเกิดขึ้นภายหลังการวิพากษ์

- Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถคาดการณ์สถานการณ์
ที่เกิดจากการวิพากษ์ และนาไปใช้เพื่อ
การพัฒนาความคิดเชิงวิพากษ์ได้
12

หัวข้อการสอน
กรณีศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน
เพื่อฝึกฝนความคิดเชิงวิพากษ์

- Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถคาดการณ์สถานการณ์
ที่เกิดจากการวิพากษ์ และนาไปใช้เพื่อ
การพัฒนาความคิดเชิงวิพากษ์ มีความ
เชี่ยวชาญในการคิดเชิงวิพากษ์มากขึ้น
13

หัวข้อการสอน
การบูรณาการความคิดสร้างสรรค์กับ
ความคิดเชิงวิพากษ์

2,3,5

ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ
ผศ.ดร.จตุรงค์ ดวงจินดา

- Learning Outcome
ผู้ เ รี ย นสามารถน าผลงานความคิ ด
สร้ า งสรรค์ มาใช้ เ ป็ น ต้ น แบบในการ

13

มคอ. 3
วิพากษ์และปรับปรุงผลงานสร้างสรรค์
ให้ดีขึ้นได้
14

หัวข้อการสอน

3

นาเสนอโครงงานแยกตามกลุ่ม
อภิปรายและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับ
กลุ่มอื่น ๆ

พาวเวอร์พ้อยต์

1,2,3,4,5

ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ
ผศ.ดร.จตุรงค์ ดวงจินดา

3

นาเสนอโครงงานหน้าชั้นเรียน
อภิปรายและแลกเปลีย่ นความคิดเห็น

พาวเวอร์พ้อยต์
หรือสื่ออื่นๆ ๆที่
เหมาะสมกับ
โครงงานประจา
ภาคเรียน

1,2,3,4,5

ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ
ผศ.ดร.จตุรงค์ ดวงจินดา

น าเสนอความคื บ หน้ า ของโครงการ
ประจาภาคเรียน

- Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถนาเสนอความคิด และ
สื่อสารความคิดนั้น ด้วยกระบวนการ
น าเสนอที่ ถู ก ต้ อ ง มี แ หล่ ง อ้ า งอิ ง ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจใน
การท างานเป็ น ที ม ยอมรั บ ความ
แตกต่างของมนุษย์
15

หัวข้อการสอน
นาเสนอโครงการประจาภาคเรียน
- Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถนาเสนอความคิด และสื่อสาร
ความคิ ด นั้ น ด้ ว ยกระบวนการน าเสนอที่
ถูกต้อง มีแหล่งอ้างอิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีความเข้าใจในการทางานเป็นทีม ยอมรับ
ความแตกต่างของมนุษย์

14

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู้ที่ได้

1

(ระบุข้อ)
1, 2, 3, 4, 5

2

1, 2, 4

3

1, 2, 3, 4, 5

วิธีการประเมิน
การทากิจกรรมกลุ่ม
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
ผลของการทากิจกรรม
การมีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม
การเคารพกฎเกณฑ์
การนาเสนอโครงงาน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

ตลอดภาค
การศึกษา

40

ตลอดภาค
การศึกษา
9,14,15

20
40

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
วรัตต์ อินทสระ. (2560). ความคิดสร้างสรรค์ฉละความคิดเชิงวิพากษ์. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์บริการสื่อ
และสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มสด.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
หนังสือ
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ.์ การคิดเชิงวิเคราะห์. กรุงเทพฯ, 2558
บรรจง อมรชีวิน. Thinking Scholl สอนให้คิด. กรุงเทพฯ, 2558
อัมพร ไตรภัทร และคณะ. การคิดเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์. ขอนแก่นการพิมพ์, 2558
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ.์ ผู้ชนะสิบคิด. กรุงเทพฯ, 2559
สื่อออนไลน์
https://www.youtube.com/channel/UCbD9TUS7ABsml4UeNiXDxJQ
https://www.youtube.com/user/TVmunkOfficial
https://www.facebook.com/deschooling.game/
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มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indept Interview) และนาผลประเมินมาใช้ปรับปรุงการเรียนการ
สอน

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
แบบประเมินการเรียนของนักศึกษา ทีมผู้สอน และผลการเรียนของนักศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน
วิเคราะห์ผลจากแบบประเมิน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การประชุมผู้สอนในการตัดเกรด ร่วมพิจารณาความเหมาะสมของการทาโครงงานของนักศึกษา

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงเนื้อหาและกิจกรรมของรายวิชาทุกปี หรือตามผลการวิจัยในชั้นเรียน
นาข้อมูลจากการประเมิน การทวนสอบมาใช้เพื่อการปรับปรุงรายวิชา
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