รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2014311

ชื่อวิชา เศรษฐกิจสร้างสรรค์สาหรับครูศิลปะ
Creative Economy for Art Teacher

1.2 จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ. 2558)
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาบังคับ
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อาจารย์ฆนา วีระเดชะ
2) อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ฆนา วีระเดชะ (ตอนเรียน A1)
1.5 ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ชั้นปีที่ 4
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
15 ธันวาคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) นักศึกษาสามารถจัดการและแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิช าชีพครูเชิงสัมพัทธ์โดยใช้
ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม ในด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับท้องถิ่น
2) มีความสามารถคิด แนวคิด รูปแบบ ประเภท และกระบวนการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประเมินค่าองค์
ความรู้และสร้างงานวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สาขาวิชาศิลปศึกษา
3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะของตนเองในการสร้างสรรค์ศิลปะมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ทั้งภาษาไทยและภาษา ต่างประเทศ ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
5) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติเพื่อการวิจัย เพื่อการสื่อสาร
การเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและนาเสนอข้อมูล และการแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานเศรษฐกิจจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เน้นย้าความสาคัญการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ แนวคิด รูปแบบ ประเภท รวมทั้ง ระบวนการเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ การผลิต การเผยแพร่ และการรับรองผลงาน มาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ แนวคิด รูปแบบ ประเภท และกระบวนการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาทิ การ
สร้ าง การผลิ ต การเผยแพร่ และการรับ รองผลงาน ฝึกปฏิบัติการนาหลั กการและแนวคิดทางศิลปะมาสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
Study meaning, significance, categories, plan and processes in creative economy such as
product making, product manufacturing, product distributing and Quality assuring. Acquire an
ability to adapt from artistic viewpoints add up economic value for local products.
3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึกปฏิบัติ/
การศึกษาด้วยตนเอง
งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
30 ชั่วโมง

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย

30 ชั่วโมง

75 ชั่วโมง

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคลพร้อม
ทั้งระบุช่องทางต่างๆ ตัวอย่าง สถานที่ Social Network
3.1 อาจารย์ ป ระจ ารายวิ ช า สามารถใช้ ช่ อ งทางการปรึ ก ษาผ่ า นการติ ด ต่ อ ทางเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต
(Internet) และระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network)
3.2 อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการ 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและประเมินผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

วิธกี ารประเมิน

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การปลูกฝังให้นักศึกษา 1) ประเมินจากการตรง
มีระเบียบวินัย โดยเน้น
ต่อเวลาของ
1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้าน
การเข้าชั้นเรียนให้ตรง
นักศึกษาในการเข้า
คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
เวลาตลอดจนการแต่ง
ชั้นเรียน การส่งงาน
ครู
กายที่เป็นไปตาม
ตามกาหนด
2) มีคุณธรรมจริยธรรมที่
ระเบียบของ
ระยะเวลาที่
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
มหาวิทยาลัย
มอบหมาย การร่วม
3) มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มี
2) มอบหมายงานให้
กิจกรรมและการ
ความเข้าใจผู้อื่นและเข้าใจโลก
นักศึกษารับผิดชอบ
สังเกตพฤติกรรมใน
4) มีจิตสาธารณะ เสียสละ และ
งานในหน้าที่ท่ไี ด้รับ
ระหว่างชั้นเรียน
เป็นแบบอย่างที่ดี
มอบหมาย โดยฝึกให้รู้ 2) ประเมินจากความ
5) ให้ความเคารพและยึดถือใน
หน้าที่ของการเป็นผู้นา
รับผิดชอบในหน้าที่
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
และการเป็นสมาชิก
ที่ได้รับมอบหมาย
ขององค์กรและสังคม
กลุ่ม
3) สังเกตพฤติกรรม
6) สามารถจัดการและแก้ปัญหา
3) ใช้วิธีการสอนโดยใช้
ทางคุณธรรมจริยธรรม
การแสดงความ
กรณีตัวอย่าง วิธีการ
จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิง
คิดเห็นและการ
สอนโดยใช้บทบาท
สัมพัทธ์โดยใช้ดุลยพินิจทาง
วิจารณ์ผลงานของ
สมมติ ใช้ตัวแบบที่ดี
ค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และ
ผู้อื่น
เช่น ตัวแบบที่เป็นจริง
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
ข่าว เหตุการณ์
ชีวประวัติ สื่อ
อินเทอร์เน็ต ใช้
กระบวนการปรับ
พฤติกรรม โดยใช้การ
เสริมแรงที่เหมาะสม
กิจกรรมทีส่ ่งเสริมการ
พัฒนาตนเอง
4) จัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม เช่น
การยกย่องนักศึกษาที่
ทาดี ทาประโยชน์แก่
ส่วนรวม เสียสละ

สัปดาห์ ค่าน้าหนัก
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมินผล
1-15
10%

มคอ.3 -1

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

วิธกี ารประเมิน

ด้านความรู้
2) การจัดการเรียนรู้จาก 1) การทดสอบย่อย
สถานการณ์ จ ริ ง โดย 2) ประเมินจากรายงาน
1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การศึ ก ษาดู ง านหรื อ ที่นักศึกษาจัดทา
วิชาชีพครูและสาขาวิชาการสอน
เชิ ญ ผู้ เชี่ ย วชา ญ ที่ มี 3) ประเมินจากการ
ศิ ล ปศึ ก ษาอย่ า งกว้ า ง ขวาง
ประสบการณ์ ต รงมา นาเสนอรายงานในชั้น
ลึกซึ้ง และเป็นระบบ
เ ป็ น วิ ท ย า ก ร พิ เ ศ ษ เรียน
2) สามารถบูรณาการความรู้ใน
เฉพาะเรื่อง
4) ประเมินจากโครงการ
สาขาวิชาศิลปศึกษากับความรู้
3) ฝึกทักษะกระบวนการ ที่นาเสนอ
ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
แสวงหาความรู้ แ ละ
3) สามารถประยุก ต์ความรู้จาก
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้าง
ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
ความรู้ ความเข้าใจใน
4) มีความสามารถคิด วิเคราะห์
เรื่องที่ศึกษาด้วยตนเอง
สั ง เคราะห์ ประเมิ น ค่ า องค์
แ ล ะ ฝึ ก ทั ก ษ ะ
ความรู้และสร้างงานวิจัยเพื่อต่อ
กระบวนการเรี ย นรู้ ที่
ยอ ดอ งค์ ค วา ม รู้ ส าข าวิ ช า
จาเป็นได้
ศิลปศึกษา
4) ฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์
การคิดการกระทาของ
ตนเองของแผนการ
ปฏิบัติตามเป้าหมายที่
กาหนด ควบคุ มก ากั บ
ตนเองให้ ป ฏิ บั ติ ต าม
แผนและประเมิ น ผล
การปฏิบัติเพื่อปรับปรุง
ต่อไป
ด้านทักษะทางปัญญา
1) กรณีศึกษา
1) ประเมินตามสภาพ
จริงจากผลงาน และ
1) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ 2) การอภิปรายกลุ่ม
3) ใช้ตัวแบบที่ดี สร้าง
การนาเสนอผลงานใน
2) สามารถค้นคว้า ศึกษา
ความรู้และความเข้าใจ
ชั้นเรียน
วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้เป็นอย่าง
ในความหมายและเป็น 2) การทดสอบโดยใช้
ดี
ขั้นตอนของการคิดที่จะ แบบทดสอบหรือ
3) สามารถประยุกต์ความรู้และ
พัฒนาและให้
สัมภาษณ์
ทักษะของตนเองในการดาเนิน
ดาเนินการคิดตาม
ชีวิตได้
ขั้นตอนกระบวนการ
4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไข
นั้น
ปัญหาในการดาเนินชีวิตได้อย่าง
4) ฝึกให้ลงมือปฏิบัติบ่อยๆ
สร้างสรรค์
ใช้สถานการณ์
หลากหลายจนเกิด
ความชานาญ

สัปดาห์ ค่าน้าหนัก
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมินผล
1-15
30%

1-15

40%

มคอ.3 -2

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

วิธกี ารประเมิน

5) ใช้วิธีการสอนแบบต่างๆ
เช่น การสาธิต การ
แสดง การทดลอง การ
ไปทัศนศึกษา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 1)ใช้การสอนที่มีการ
1) ประเมินจาก
กาหนดกิจกรรมให้มีการ
พฤติกรรมและการ
บุคคลและความรับผิดชอบ
ทางานเป็นกลุ่ม การ
แสดงออกของ
1) มีความสามารถทางานเป็น
เรียนแบบมีส่วนร่วม
นักศึกษาในการ
กลุ่มในฐานะผูน้ าและผู้ตามได้
ปฏิบัติการ
นาเสนอรายงานกลุม่
2) สามารถริเริ่มสร้างสรรค์
แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการ 2)มอบหมายงานทางานที่ 2) สังเกตจากพฤติกรรม
ต้องประสานงานกับผู้อื่น ที่แสดงออกในการ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ได้
หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูล ร่วมกิจกรรมต่างๆ
3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถ
สื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ทั้ง จากการสัมภาษณ์บุคคล 3) พิจารณาจากผลงาน
อื่น หรือผู้มี
ความครบถ้วนชัดเจน
ภาษาไทยและภาษา
ประสบการณ์
ตรงประเด็นของ
ต่างประเทศ
ข้อมูลที่ได้มอบหมาย
4) มีการค้นคว้าและวางแผนใน
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัว 1) การติดตามวิเคราะห์
2) วัดและประเมินจาก
และนาเสนอรายงาน
ผลการสืบค้นและ
เลข การสื่อสาร และการใช้
ประเด็นสาคัญด้าน
นาเสนอรายงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาจากข่าวหนือ
รายงานประเด็น
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แหล่งการเรียนรู้ที่
สาคัญด้านการศึกษา
การใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน
หลากหลาย
โดยใช้เทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติ
2) การสืบค้นและนาเสนอ
สารสนเทศ
เพื่อการวิจัย เพื่อการสื่อสาร การ
รายงานประเด็นสาคัญ 3) วัดและประเมินจาก
เรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้านการศึกษาโดยใช้
ความสามารถในด้าน
และนาเสนอข้อมูล และการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคนิคการนาเสนอ
แก้ปัญหาในการดารงชีวิตและ
3) จัดให้นักศึกษาได้ฝึก
รายงาน หรือทางาน
การจัดการเรียนการสอนอย่าง
ปฏิบัติการใช้สถิติ
วิจัยโดยใช้ทฤษฎี
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
พื้นฐานและสถิติเพื่อการ หรืองานวิจัยที่
2) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้
วิจัย การใช้ภาษาพูด
เกี่ยวข้องรองรับ การ
ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยี
เขียน และการใช้
เลือกสถิติวเิ คราะห์ใน
สารสนเทศและสถิติเพื่อการวิจัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การทาวิจัย
เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การ
โดยมีการให้ข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลและนาเสนอ
ป้อนกลับและการให้
ข้อมูล และการแก้ปัญหาในการ
ความช่วยเหลือ
ดารงชีวิตและการจัดการเรียน

สัปดาห์ ค่าน้าหนัก
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมินผล

1-15

10%

1-15

10%

มคอ.3 -3

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์ ค่าน้าหนัก
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมินผล

การสอน
3) สามารถใช้ภาษาพูด ภาษา
เขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สถิติเพื่อการวิจยั เพื่อสื่อสารการ
เรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูล
และนาเสนอข้อมูล และการ
แก้ปัญหาในการดารงชีวิตและ
การจัดการเรียนการสอนอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4) สามารถบูรณาการข้อมูลเพื่อการ
สื่อสารอย่างเป็นระบบด้วยสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หมายเหตุ ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดา
ห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

1
1 ปฐมนิเทศนักศึกษา
(4 ชม.) 2 บรรรยายศึกษานิยามและ

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา
ขอบเขตของเศรษฐกิจสราง 2. ผู้สอนนาเสนอตัวอย่าง ประเภท ผลงาน
ผลิตภัณฑ์ศิลปะเศรษฐกิจสรางสรรค์
สรรค
3. ผู้สอนบรรยายวิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
-นิยามเศรษฐกิจสรางสรรค์
ในประเภทต่างๆ
-ขอบเขตของเศรษฐกิจสราง 4. ผู้สอนซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่บรรยาย
สรรค
กิจกรรม/ใบงาน :
-การจัดประเภทเศรษฐกิจ 1 .ให้นักศึกษาค้นคว้าหาบทความภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับผลงานศิลปะและการออกแบบ 1 คอลั่ม
สรางสรรคของไทยโดย
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ แปลข้อความจัดทา
สศช.
รายงานด้วยโปรแกรม PowerPoint ส่งและ
นาเสนอในสัปดาห์ที่ 2 การเรียนรูใ้ นศตวรรตที่
21 กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
(information, media and technology

สื่อที่ใช้

1. รายละเอียด
ของรายวิชา
(มคอ.3)
2.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
3. สื่อการสอน
โดยใช้
PowerPoint
4. เว็บไซต์

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1. ประเมินจากการตรง อาจารย์
ต่อเวลาของนักศึกษาใน ฆนา
การเข้าชั้นเรียน การส่ง วีระเดชะ
งานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
การร่วมวิจารณ์ กิจกรรม
และการสังเกตพฤติกรรม
ในระหว่างชั้นเรียน
2. ประเมินจากการ
ซักถามและอภิปราย
หัวข้อที่ผู้สอนบรรยาย

มคอ.3 -4

สัปดา
ห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

2
เศรษฐกิจสรางสรรคของ
(4 ชม.) ประเทศไทย

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

1.นักศึกษานาเสนอรายงานผลการค้นคว้าจาก
สัปดาห์ที่ 1 ด้วยโปรแกรม PowerPointมา
- สถานภาพของเศรษฐกิจ นาเสนอร่วมกันวิจารณ์
2.บรรยาย เศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศไทย
สรางสรรคของประเทศไทย
- สถานภาพของเศรษฐกิจ สรางสรรคของ
– นโยบายดานเศรษฐกิจ
ประเทศไทย
สรางสรรค
- นโยบายดานเศรษฐกิจสรางสรรค
- ปจจัยสนับสนุนการพัฒนา - ปจจัยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค์
- ผลการพัฒนาทีผ่ านมา
เศรษฐกิจสรางสรรค์
3. นักศึกษาหาข้อมูลงานสร้างสรรค์ที่นักศึกษา
- ผลการพัฒนาทีผ่ านมา
สนใจและเหมาะกับทักษะด้านศิลปะของตนเอง
- การสร้างแนวคิดสร้างสรรค์
- ประเภท วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์
โดยใช้สื่ออินเตอร์เน็ต
งานที่มอบหมาย
1. ให้นักศึกษาจับกลุ่มคู่ค้นคว้าเทคนิค วิธีการ
สร้างสรรค์งานสอดคล้องเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ จัดทารายงานด้วยโปรแกรม
PowerPoint ส่งในสัปดาห์ที่ 3 การเรียนรู้ใน
ศตวรรตที่ 21 กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี (information, media and
technology

3
กรณีศึกษาการพัฒนา
(4 ชม.) เศรษฐกิจสรางสรรคใน

ผลงานศิลปะและผลงาน
ออกแบบ
- การคัดเลือกประเภทที่
ผลงานศิลปะและผลงาน
ออกแบบ
- การวิเคราะหเชิง
เปรียบเทียบการพัฒนา
ผลงานศิลปะและผลงาน
ออกแบบเศรษฐกิจสราง
สรรค

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อการสอน
โดยใช้
PowerPoint
3. เว็บไซต์

1. ประเมินจากการตรง
ต่อเวลาของนักศึกษาใน
การเข้าชั้นเรียน การส่ง
งานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
การร่วมวิจารณ์ กิจกรรม
และการสังเกตพฤติกรรม
ในระหว่างชั้นเรียน
2. ประเมินตามสภาพจริง
จากรายงานวิธีการ
สร้างสรรค์งานศิลปะ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3. ประเมินจากการ
นาเสนอและร่วมกัน
วิจารณ์
4. ประเมินจากการ
ซักถามและอภิปราย
หัวข้อที่ผู้สอนบรรยาย
5. ประเมินจากการ
ค้นคว้าเทคนิค วิธีการ
สร้างสรรค์งาน
สอดคล้องเกีย่ วกับ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
กิจกรรม
1.เอกสาร
1. ประเมินจากการตรง
1. ให้นักศึกษานาเสนอรายงานค้นคว้าจาก
ประกอบการ ต่อเวลาของนักศึกษาใน
สัปดาห์ที่ 2 ด้วยโปรแกรม PowerPointมา
เรียน
การเข้าชั้นเรียน การส่ง
นาเสนอร่วมกันวิจารณ์
2. สื่อการสอน งานตามกาหนด
2. บรรยาย กรณีศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจสราง โดยใช้
ระยะเวลาที่มอบหมาย
PowerPoint การร่วมวิจารณ์ กิจกรรม
สรรคในผลงานศิลปะและผลงานออกแบบ
3. เว็บไซต์
และการสังเกตพฤติกรรม
- การคัดเลือกประเภททีผ่ ลงานศิลปะและ
ในระหว่างชั้นเรียน
ผลงานออกแบบ
2. ประเมินตามสภาพจริง
- การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบการพัฒนา
จากรายงานเศรษฐกิจสร
ผลงานศิลปะและผลงานออกแบบเศรษฐกิจ
างสรรคในผลงานศิลปะ
สรางสรรค
และผลงานออกแบบ
3. ฝึกปฎิบัติการทดลองสร้างสรรค์ผลงาน ภาพ
3. ประเมินจากการ
ร่างต้นแบบ โดยใช้กรณีศึกษาจากข้อมูลที่ค้น
นาเสนอและร่วมกัน
ค้นคว้าผลงานศิลปะและผลงานออกแบบ
วิจารณ์
มคอ.3 -5

ผู้สอน

อาจารย์
ฆนา
วีระเดชะ

อาจารย์
ฆนา
วีระเดชะ

สัปดา
ห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

เศรษฐกิจสรางสรรค์ ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ของนักศึกษาเอง การเรียนรู้ในศตวรรตที่ 21
กลุ่มทักษการเรียนรู้นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์ Innovation and creative)
งานที่มอบหมาย
1. สร้างสรรค์ผลงานศิลปะและผลงานออกแบบ
เศรษฐกิจสรางสรรค์ นาส่งสัปดาห์ที่ 4
4
การสร้างสรรค์ผลงานจาก
(4 ชม.) ภูมิปัญญาท้องถิ้น

-หลัการและเหตุผล
-วัตถุประสงค์
-ทฤษฎีการสร้างสรรผลงาน
ศิลปะและการออกแบบ

ผู้สอน

4. ประเมินจากการ
ซักถามและอภิปราย
หัวข้อที่ผู้สอนบรรยาย
5. ประเมินจากผลงาน
การสร้างสรรค์ภาพร่าง
ต้นแบบ โดยใช้
กรณีศึกษาเศรษฐกิจสร
างสรรคในผลงานศิลปะ
และผลงานออกแบบ
กิจกรรม
1.เอกสาร
1. ประเมินจากการตรง อาจารย์
1. ให้นักศึกษาส่งผลงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ประกอบการ ต่อเวลาของนักศึกษาใน ฆนา
และผลงานออกแบบเศรษฐกิจสรางสรรค์ จาก เรียน
การเข้าชั้นเรียน การส่ง วีระเดชะ
สัปดาห์ที่ 3 มานาเสนอร่วมกันวิจารณ์ การ
2. สื่อการสอน งานตามกาหนด
เรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 กลุ่มทักษการเรียนรู้
โดยใช้
ระยะเวลาที่มอบหมาย
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ Innovation and PowerPoint การร่วมวิจารณ์ กิจกรรม
creative
3. เว็บไซต์
และการสังเกตพฤติกรรม
2. บรรยายการสร้างสรรค์ผลงานจากภูมิปญ
ั ญา
ในระหว่างชั้นเรียน
2. ประเมินตามสภาพจริง
ท้องถิ้น
จากผลงานสร้างสรรค์
-หลัการและเหตุผล
ผลงานศิลปะและผลงาน
-วัตถุประสงค์
ออกแบบเศรษฐกิจสราง
-ทฤษฎีการสร้างสรรผลงานศิลปะและการ
สรรค์
ออกแบบ
3. ประเมินจากการ
3. ฝึกปฎิบัติการทดลองสร้างสรรค์ผลงานจาก
นาเสนอและร่วมกัน
วิจารณ์
ภูมิปัญญาท้องถิ้น โดยสร้างแนวคิดสร้างสรรค์
4. ประเมินจากการ
ใช้กระบวนการ ทาภาพร่างต้นแบบจาก
ซักถามและอภิปราย
กรณีศึกษาที่นักศึกษาสนใจ
หัวข้อที่ผู้สอนบรรยาย
งานที่มอบหมาย
5. ประเมินจากฝึก
1. สร้างสรรค์ผลงานจากภูมิปัญญาท้องถิ้น
ปฎิบัติการทดลอง
นาส่งสัปดาห์ที่ 5
สร้างสรรค์ผลงานจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ้น โดย
สร้างแนวคิดสร้างสรรค์
ใช้กระบวนการ ทาภาพ
ร่างต้นแบบจาก
กรณีศึกษาที่นักศึกษา
มคอ.3 -6

สัปดา
ห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

สนใจ
5
การเสนอหัวข้อโครงาน
(4 ชม.) - บทนา

- จุดมุ่งหมาย
- วัตถุประสงค์
- นาเสนอพื้นที่ที่ต้องการลง
ไปหาข้อมูล

6
นาเสนอข้อมูลเพื่อลงพื้นที่
(4 ชม.) สถานที่จริงตามหัวข้อ

โครงงานที่นาเสนอ

กิจกรรม
1. ให้นักศึกษาส่งผลงานสร้างสรรค์ผลงานจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ้นจากสัปดาห์ที่ 4 มานาเสนอ
ร่วมกันวิจารณ์
2. บรรยายที่มาแนวคิดสร้างสรรค์ กระบวนการ
วิธีสร้างสรรค์ผลงาน การนาเสนอหัวข้อโครงาน
- บทนา
- จุดมุ่งหมาย
- วัตถุประสงค์
- นาเสนอพื้นที่ที่ต้องการลงไปหาข้อมู
3. ฝึกปฎิบัติการทดลองสร้างสรรค์ผลงาน โดย
การหาข้อมูล ค้นคว้า จากกรณีศึกษาที่นักศึกษา
สนใจจากพื้นที่ท้อวถิ่นตนเอง
งานที่มอบหมาย
1. จัดทาข้อมูลโครงงาน นาส่งสัปดาห์ที่ 6

1. ประเมินจากการตรง
ต่อเวลาของนักศึกษาใน
การเข้าชั้นเรียน การส่ง
งานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
การร่วมวิจารณ์ กิจกรรม
และการสังเกตพฤติกรรม
ในระหว่างชั้นเรียน
2. ประเมินตามสภาพจริง
จากผลงานสร้างสรรค์
ผลงานจากภูมิปัญญา
ท้องถิ้น
3. ประเมินจากการ
นาเสนอและร่วมกัน
วิจารณ์
4. ประเมินจากการ
ซักถามและอภิปราย
หัวข้อที่ผู้สอนบรรยาย
5. ประเมินจากฝึก
ปฎิบัติการทดลอง
สร้างสรรค์ผลงาน โดย
การหาข้อมูล ค้นคว้า
จากกรณีศึกษาที่
นักศึกษาสนใจจากพื้นที่
ท้องถิ่นตนเอง
กิจกรรม
1.เอกสาร
1. ประเมินจากการตรง
1. ให้นักศึกษาส่งข้อมูลโครงงานจากสัปดาห์ที่ 5 ประกอบการ ต่อเวลาของนักศึกษาใน
มานาเสนอร่วมกันวิจารณ์
เรียน
การเข้าชั้นเรียน การส่ง
2. บรรยายและปรึก ษากระบวนการก่อ นลงสู่ 2. สื่อการสอน งานตามกาหนด
พื้นที่จริง
โดยใช้
ระยะเวลาที่มอบหมาย
งานที่มอบหมาย
PowerPoint การร่วมวิจารณ์ กิจกรรม
1. ลงพื้ น ที่ จ ริ ง และจั ด ท าข้ อ มู ล โครงงาน 3. เว็บไซต์
และการสังเกตพฤติกรรม
ภาพถ่าย และภาพร่างผลงานสร้างสรรค์ นาส่ง
ในระหว่างชั้นเรียน
สัปดาห์ที่ 9
2. ประเมินตามสภาพจริง
จากข้อมูลโครงงาน
3. ประเมินจากการ
มคอ.3 -7

อาจารย์
ฆนา
วีระเดชะ

อาจารย์
ฆนา
วีระเดชะ

สัปดา
ห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

7
ลงพื้นที่สร้างสรรค์ผลงาน
(4 ชม.) ศิลปะท้องถิ่นจากข้อมูลจริง

สถานที่จริง
(ต่อเนื่องสัปดาห์ที่ 6)

8
ลงพื้นที่สร้างสรรค์ผลงาน
(4 ชม.) ศิลปะท้องถิ่นจากข้อมูลจริง

สถานที่จริง
(ต่อเนื่องสัปดาห์ที่ 7)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

กิจกรรม
1. ให้ นั ก ศึ ก ษาลงพื้ น ที่ สื บ ค้ น หาข้ อ มู ล จาก
สถานที่จริง เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะท้องถิ่น
-เก็บข้อมูล
-หาวัสดุ
-ทาภาพร่างต้นแบบ
งานที่มอบหมาย
1. ทาภาพร่างต้นแบบผลงานสร้างสรรค์ศิลปะ
ท้องถิ่น

กิจกรรม
1. ให้ นั ก ศึ ก ษาลงพื้ น ที่ สื บ ค้ น หาข้ อ มู ล จาก
สถานที่จริง เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะท้องถิ่น
-เก็บข้อมูล
-หาวัสดุ
-ทาภาพร่างต้นแบบ
งานที่มอบหมาย
1. ทาภาพร่างต้นแบบผลงานสร้างสรรค์ศิลปะ
ท้องถิ่น นาเสนอในสัปดาห์ที่ 9

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
นาเสนอและร่วมกัน
วิจารณ์
4. ประเมินจากการ
ซักถามและอภิปราย
หัวข้อที่ผู้สอนบรรยาย
1. ประเมินจากการตรง
ต่อเวลาของนักศึกษาใน
การเข้าชั้นเรียน การส่ง
งานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
การร่วมวิจารณ์ กิจกรรม
และการสังเกตพฤติกรรม
ในระหว่างชั้นเรียน
2. ประเมินตามสภาพจริง
จากข้อมูลโครงงาน
3. ประเมินจากการ
นาเสนอและร่วมกัน
วิจารณ์
4. ประเมินจากการ
ซักถามและอภิปราย
หัวข้อที่ผู้สอนบรรยาย
1. ประเมินจากการตรง
ต่อเวลาของนักศึกษาใน
การเข้าชั้นเรียน การส่ง
งานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
การร่วมวิจารณ์ กิจกรรม
และการสังเกตพฤติกรรม
ในระหว่างชั้นเรียน
2. ประเมินตามสภาพจริง
จากข้อมูลโครงงาน
3. ประเมินจากการ
นาเสนอและร่วมกัน
วิจารณ์
4. ประเมินจากการ
ซักถามและอภิปราย
หัวข้อที่ผู้สอนบรรยาย
มคอ.3 -8

ผู้สอน

อาจารย์
ฆนา
วีระเดชะ

อาจารย์
ฆนา
วีระเดชะ

สัปดา
ห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

9
นาเสนอภาพร่างต้นแบบ
(4 ชม.) ผลงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้ลง

พื้นที่จริง

10
นาเสนอปรับแก้ผลงานตาม
(4 ชม.) ความเห็นของอาจารย์ที่

ปรึกษา จากสัปดาห์ที่ 9

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

กิจกรรม
1. ให้นักศึกษาส่งข้อมูลโครงงาน ภาพถ่าย และ
ภาพร่างผลงานสร้างสรรค์จากสัปดาห์ที่ 6-8 มา
นาเสนอร่วมกันวิจารณ์
2. ปรึ กษากระบวนการสร้า งสรรค์ ผลงานจริ ง
และเริ่มปฎิบัติการสร้างสรรค์ผลงานสู่ขั้นเสร็จ
สมบูรณ์
งานที่มอบหมาย
1. จัดทาสร้างสรรค์ผลงานจริงและเริ่มปฎิบั ติ
การสร้างสรรค์ผลงานปรับแก้ตามความเห็นของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและนาเสนอส่งสัปดาห์ที่ 10

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อการสอน
โดยใช้
PowerPoint
3. เว็บไซต์

1. ประเมินจากการตรง
ต่อเวลาของนักศึกษาใน
การเข้าชั้นเรียน การส่ง
งานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
การร่วมวิจารณ์ กิจกรรม
และการสังเกตพฤติกรรม
ในระหว่างชั้นเรียน
2. ประเมินตามสภาพจริง
จากข้อมูลข้อมูลโครงงาน
ภาพถ่าย และภาพร่าง
ผลงานสร้างสรรค์จาก
สัปดาห์ที่ 6-8
3. ประเมินจากการ
นาเสนอและร่วมกัน
วิจารณ์
4. ประเมินจากการ
ซักถามและอภิปราย
หัวข้อที่ผู้สอนบรรยาย
1. ประเมินจากการตรง
ต่อเวลาของนักศึกษาใน
การเข้าชั้นเรียน การส่ง
งานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
การร่วมวิจารณ์ กิจกรรม
และการสังเกตพฤติกรรม
ในระหว่างชั้นเรียน
2. ประเมินตามสภาพจริง
จากผลงานจริงและเริ่ม
ปฎิบัติการสร้างสรรค์
ผลงานปรับแก้ตาม
ความเห็นของอาจารย์ที่
ปรึกษาจากสัปดาห์ที่ 9
3. ประเมินจากการ
นาเสนอและร่วมกัน
วิจารณ์
4. ประเมินจากการ
ซักถามและอภิปราย

อาจารย์
ฆนา
วีระเดชะ

กิจกรรม
1. ให้นักศึกษาส่งสร้างสรรค์ผลงานจริงและเริ่ม
ปฎิ บั ติ ก ารสร้ า งสรรค์ ผ ลงานปรั บ แก้ ต าม
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาจากสัปดาห์ที่ 9
มานาเสนอร่วมกันวิจารณ์
2. ปรึ กษากระบวนการสร้า งสรรค์ ผลงานจริ ง
และเริ่มปฎิบัติการสร้างสรรค์ผลงานสู่ขั้นเสร็จ
สมบูรณ์
งานที่มอบหมาย
1. จัดทาสร้ างสรรค์ผลงานจริงและเริ่มปฎิบั ติ
การสร้างสรรค์ผลงานปรับแก้ตามความเห็นของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและนาเสนอส่งสัปดาห์ที่ 11

มคอ.3 -9

อาจารย์
ฆนา
วีระเดชะ

สัปดา
ห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

หัวข้อที่ผู้สอนบรรยาย
11
ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงาน
(4 ชม.) สร้างสรรค์ตามภาพร่าง

ต้นแบบจนถึงขั้นงานเสร็จ
สมบูรณ์

12
นาเสนอผลงานสร้างสรรค์
(4 ชม.) ตามภาพร่างต้นแบบจนถึง

ขั้นงานเสร็จสมบูรณ์ 50%
ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ 11

กิจกรรม
1. ให้นักศึกษาส่งผลงานจริงจากการปฎิบัติการ
สร้ า งสรรค์ ผ ลงานปรั บ แก้ ต ามความเห็ น ของ
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาจากสั ป ดาห์ ที่ 9-10 มา
นาเสนอร่วมกันวิจารณ์
2. ปรึ กษากระบวนการสร้า งสรรค์ ผลงานจริ ง
และเริ่มปฎิบัติการสร้างสรรค์ผลงานสู่ขั้นเสร็จ
สมบูรณ์
งานที่มอบหมาย
1. จัดทาสร้างสรรค์ผลงานจริงและเริ่มปฎิบั ติ
การสร้างสรรค์ผลงานสู่ขั้นเสร็จสมบูรณ์ 50%
และนาเสนอส่งสัปดาห์ที่ 12

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อการสอน
โดยใช้
PowerPoint
3. เว็บไซต์

1. ประเมินจากการตรง
ต่อเวลาของนักศึกษาใน
การเข้าชั้นเรียน การส่ง
งานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
การร่วมวิจารณ์ กิจกรรม
และการสังเกตพฤติกรรม
ในระหว่างชั้นเรียน
2. ประเมินตามสภาพจริง
จากผลงานจริงจากการ
ปฎิบัติการสร้างสรรค์
ผลงานปรับแก้ตาม
ความเห็นของอาจารย์ที่
ปรึกษา จากสัปดาห์ที่ 910
3. ประเมินจากการ
นาเสนอและร่วมกัน
วิจารณ์
4. ประเมินจากการ
ซักถามและอภิปราย
หัวข้อที่ผู้สอนบรรยาย
กิจกรรม
1.เอกสาร
1. ประเมินจากการตรง
1. ให้นักศึกษาส่งผลงานจริงจากการปฎิบัติการ ประกอบการ ต่อเวลาของนักศึกษาใน
สร้ า งสรรค์ ผ ลงานปรั บ แก้ ต ามความเห็ น ของ เรียน
การเข้าชั้นเรียน การส่ง
อาจารย์ที่ปรึกษาขั้น 50% จากสัปดาห์ที่ 11 มา 2. สื่อการสอน งานตามกาหนด
นาเสนอร่วมกันวิจารณ์
โดยใช้
ระยะเวลาที่มอบหมาย
2. ปรึ กษากระบวนการสร้า งสรรค์ ผลงานจริ ง PowerPoint การร่วมวิจารณ์ กิจกรรม
และเริ่มปฎิบัติการสร้างสรรค์ผลงานสู่ขั้นเสร็จ 3. เว็บไซต์
และการสังเกตพฤติกรรม
สมบูรณ์
ในระหว่างชั้นเรียน
งานที่มอบหมาย
2. ประเมินตามสภาพจริง
1. จัดทาสร้างสรรค์ผลงานจริงและเริ่มปฎิบั ติ
จากผลงานจริงจากการ
การสร้างสรรค์ผลงานสู่ขั้นเสร็จสมบูรณ์ 80%
ปฎิบัติการสร้างสรรค์
และนาเสนอส่งสัปดาห์ที่ 12
ผลงานปรับแก้ตาม
ความเห็นของอาจารย์ที่
ปรึกษาขั้น 50% จาก
สัปดาห์ที่ 11
มคอ.3 -10

อาจารย์
ฆนา
วีระเดชะ

อาจารย์
ฆนา
วีระเดชะ

สัปดา
ห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

3. ประเมินจากการ
นาเสนอและร่วมกัน
วิจารณ์
4. ประเมินจากการ
ซักถามและอภิปราย
หัวข้อที่ผู้สอนบรรยาย
13
ส่งผลงานสร้างสรรค์ขั้นเสร็จ กิจกรรม
1.เอกสาร
1. ประเมินจากการตรง
(4 ชม.) สมบูรณ์ 80%
1. ให้นักศึกษาส่งผลงานจริงจากการปฎิบัติการ ประกอบการ ต่อเวลาของนักศึกษาใน
สร้ า งสรรค์ ผ ลงานปรั บ แก้ ต ามความเห็ น ของ เรียน
การเข้าชั้นเรียน การส่ง
อาจารย์ที่ปรึกษาขั้น 80% จากสัปดาห์ที่ 12 มา 2. สื่อการสอน งานตามกาหนด
นาเสนอร่วมกันวิจารณ์
โดยใช้
ระยะเวลาที่มอบหมาย
2. ปรึ กษากระบวนการสร้า งสรรค์ ผลงานจริ ง PowerPoint การร่วมวิจารณ์ กิจกรรม
และเริ่มปฎิบัติการสร้างสรรค์ผลงานสู่ขั้นเสร็จ 3. เว็บไซต์
และการสังเกตพฤติกรรม
สมบูรณ์
ในระหว่างชั้นเรียน
งานที่มอบหมาย
2. ประเมินตามสภาพจริง
1. จัดทาสร้างสรรค์ผลงานจริงและเริ่มปฎิบั ติ
จากผลงานจริงจากการ
การสร้างสรรค์ผลงานสู่ขั้นเสร็จสมบูรณ์ 100%
ปฎิบัติการสร้างสรรค์
และนาเสนอส่งสัปดาห์ที่ 14
ผลงานปรับแก้ตาม
ความเห็นของอาจารย์ที่
ปรึกษาขั้น 80% จาก
สัปดาห์ที่ 12
3. ประเมินจากการ
นาเสนอและร่วมกัน
วิจารณ์
4. ประเมินจากการ
ซักถามและอภิปราย
หัวข้อที่ผู้สอนบรรยาย
14
ส่งผลงานสร้างสรรค์ขั้นเสร็จ กิจกรรม
1.เอกสาร
1. ประเมินจากการตรง
(4 ชม.) สมบูรณ์ 100%
1. ให้นักศึกษาส่งผลงานจริงจากการปฎิบัติการ ประกอบการ ต่อเวลาของนักศึกษาใน
สร้างสรรค์ผลงานขั้น 100% จากสัปดาห์ที่ 13 เรียน
การเข้าชั้นเรียน การส่ง
มานาเสนอร่วมกันวิจารณ์
2. สื่อการสอน งานตามกาหนด
2. จัดเตรียมเอกสาร บอร์ดนาเสนอผลงาน
โดยใช้
ระยะเวลาที่มอบหมาย
งานที่มอบหมาย
PowerPoint การร่วมวิจารณ์ กิจกรรม
1. จัดทาสร้างสรรค์ผลงานจริงขั้นเสร็จสมบูรณ์ 3. เว็บไซต์
และการสังเกตพฤติกรรม
100% เตรี ย มความพร้ อ มเอกสารและบอร์ ด
ในระหว่างชั้นเรียน
นาเสนอผลงาน นาเสนอส่งสัปดาห์ที่ 15
2. ประเมินตามสภาพจริง
จากผลงานจริงจากการ
ปฎิบัติการสร้างสรรค์
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ผู้สอน

อาจารย์
ฆนา
วีระเดชะ

อาจารย์
ฆนา
วีระเดชะ

สัปดา
ห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

15
นาเสนอโครงงานและผลงาน กิจกรรม
(4 ชม.) สร้างสรรค์
1. นาเสนอโครงงานและผลงานสร้างสรรค์

- เอกสารโครงงาน
- บอร์ดนาเสนอผลงาน
- ผลงานจริงขั้นสมบูรณ์

สื่อที่ใช้

-

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

ผลงานปรับแก้ตาม
ความเห็นของอาจารย์ที่
ปรึกษาขั้น 100% จาก
สัปดาห์ที่ 13
3. ประเมินจากการ
นาเสนอและร่วมกัน
วิจารณ์
4. ประเมินจากการ
ซักถามและอภิปราย
หัวข้อที่ผู้สอนบรรยาย
1. ประเมินจากการตรง อาจารย์
ต่อเวลาของนักศึกษาใน ฆนา
การเข้าชั้นเรียน การส่ง วีระเดชะ
งานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
การร่วมวิจารณ์ กิจกรรม
และการสังเกตพฤติกรรม
ในระหว่างชั้นเรียน
2. ประเมินตามสภาพจริง
จากนาเสนอโครงงานและ
ผลงานสร้างสรรค์
- เอกสารโครงงาน
- บอร์ดนาเสนอผลงาน
- ผลงานจริงขั้นสมบูรณ์
3. ประเมินจากการ
นาเสนอและร่วมกัน
วิจารณ์
4. ประเมินจากการ
ซักถามและอภิปราย
หัวข้อที่ผู้สอนบรรยาย
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5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- คะแนนระหว่างภาค
แนวคิดสร้างสรรค์
ผลงานสร้างสรรค์
การนาเสนอผลงาน
- คะแนนปลายภาค
โครงงาน

ร้อยละ 70
20%
30%
20%
ร้อยละ 30
30%

2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน
ระดับผลการเรียน
90-100
A
85-89
B+
75-84
B
70-74
C+
60-69
C
55-59
D+
50-54
D
0-49
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
ฆนา วีระเดชะ.(2561). เอกสารประกอบการเรียนวิชาเศรษฐกิจสร้างสรรค์สาหรับครูศิลปะ.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
พิริยะ ผลพิรุฬห์.(2556).เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาประเทศไทย.กรุงเทพฯ : สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สานักงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.(2552). เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (The
Creative Economy). กรุงเทพฯ : บริษัท บี.ซี. เพรส (บุญชิน) จากัด
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
file:///C:/Documents%20and%20Settings/kana/My%20Documents/Downloads/22675Article%20Text-48782-1-10-20141027.pdf
https://www.slideshare.net/JeejeePapattha/creative-economy-24699624
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http://www.thaiembassy.org/seoul/contents/files/business-20130905-090645658148.pdf

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
- การประเมินความพึ่งพอใจ จากแบบประเมินผู้สอนของผู้เรียน
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
- โครงงานปลายภาคของนักศึกษา ผลงานสร้างสรรค์และเอกสารโครงงาน
- คะแนนของผลงานสร้างสรรค์ในแต่ละสัปดาห์ของนักศึกษา
- แบบประเมินวิธีการจัดการเรียนรู้และประสิทธิภาพการสอน
7.3 การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนาผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป
- จัดการเรียนการสอนเพิ่มบทเรียนวิธีปฎิบัติการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ จากนักสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะในประเทศ ยกเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์
ผลงาน
- จัดหาสื่อการสอนหนังสือและสื่อดิจทัลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
- เชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญมาบรรยาย
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1.ทวนสอบด้วยผู้สอน ดังนี้
1.1 สังเกตและบันทึกพฤติกรรมนักศึกษาระหว่างการเรียนการสอนเพื่อนาข้อมูลมา
เปรียบเทียบผลการเรียนรู้
1.2 ตรวจสอบคุณภาพผลงานสร้างสรรค์
1.3 ตรวจสอบเอกสารโครงงาน
1.4 ตรวจสอบผลการเรียน
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วิธีการประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรู้

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้

พฤติกรรมความ
รับผิดชอบและ
การมีส่วนร่วมใน
การทางาน



ทักษะทางปัญญา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสน
สารสนเทศ

คะแนนสอบ



งานที่ได้รับ
มอบหมาย
(แบบฝึกหัด
โครงงาน รายงาน)

การนาเสนอผลงาน
ด้วยทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข/
การสื่อสาร/ การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ


















2 มีการทวนคะแนนสอบคะแนน
3 มีการทวนสอบผลลัพท์การเรียนรู้ระดับคณะฯ ทุกภาคเรียน
7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารย์ผู้สอนดาเนินการทวนสอบรายวิชาด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามวิธีการข้อ 7.4
2) กรณีที่ผลการเรียนรู้ของรายวิชายังไม่ได้ประสิทธิผล อาจารย์ผู้สอนจะให้โอกาสนักศึกษา
ปรับปรุงปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจาเป็นเป็นรายกรณี
3) อาจารย์ผู้สอนสรุปผลการจัดการเรียนการสอนใน มคอ.5 เสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงเนื้อหา วิธีการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ และปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป
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