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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา      มศว 371 ความคิดสรา้งสรรคก์บันวตักรรมและเทคโนโลยี 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1  ประจ าปีการศึกษา 2555 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและช่ือรายวิชา  
มศว 371 ความคิดสรา้งสรรคก์บันวตักรรมและเทคโนโลย ี(Creativity, Innovation and Technology) 

2. จ านวนหน่วยกิต 

 บรรยาย – ปฏบิตั ิ    3 หน่วยกติ (2-2-5) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา   

หลักสตูร -ประเภทรายวิชา  วิชาพ้ืนฐาน 

4. อาจารยผู์ร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน : ภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2555/ ชั้นปีที่ 1 

6. รายวิชาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้มี) 

ไม่ม ี

 

7. รายวิชาท่ีตอ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้มี) 

ไม่ม ี

 

8. สถานท่ีเรียน 

อาคารเรียนรวม มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  ประสานมิตร และองครักษ ์
 

9.วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

3 พฤษภาคม 2555 

 

 

 นิสิต(จ านวน) อาจารยป์ระจ ากลุ่ม e-mail address 

B01  SS31,39A,B   (114 คน) อ.ศิริมา สขุเกษม 087-717-5810/ sirimas@swu.ac.th 

B02  SS36,39C     (114 คน) อ.ทายาท ศรียาภัย 084-044-2687/thayat@swu.ac.th 

B03  AI31,ED39    (120คน) อ.สจุินดา จิตตใ์จฉ ่า  084-682-9961/sujinda@swu.ac.th 

B04  ED32,3G      (125 คน) อ.นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล 081-614-4861/ naruephat@swu.ac.th  

B05 FA39,IC31,33(118 คน) อ.กมลชัย ชะเอม 083-888-1060/ckamonchai@yahoo.com 

B06 FA31,33,34,36,3I(123คน) อ.กญัจน์ ศิลป์ประสทิธิ์ 084-732-5113/kun@swu.ac.th 

B07 FA35,37,38,3F,3J(125 คน) อ.พัชรี ปรีดาสรุิยะชัย 080-249-5750/patchareep@swu.ac.th 

B08 IC32,34-36 (113 คน) อ.ณภัทร โพธิ์วัน 084-7868998/naphat@swu.ac.th 

B09 PH3,PT32 (110 คน) อ. วันชาต ิสมุโนจิตราภรณ ์ 089-079-3141/ wanchad@swu.ac.th 

mailto:sujinda@swu.ac.th
mailto:kun@swu.ac.th
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงค ์(หรือจุดมุ่งหมาย) ของรายวิชา 
          1.1เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายและตระหนักถงึความส าคญัของนวัตกรรม 

1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความคดิสร้างสรรคใ์นการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชน 

1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ ด้านต่าง ๆ ในการพัฒนานวัตกรรมที่สัมพันธ์กับชุมชนและ

สิ่งแวดล้อม 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

2.1 เพ่ือให้สอดคล้อง กระบวนการเรียนการสอน และสื่อการสอนให้มคีวามเหมาะสมกบัผู้ เรียน  เพ่ือให้ผู้ เรียน

มคีวามรู้ พ้ืนฐาน และแนวทางในการพัฒนาความคดิสร้างสรรคอ์ย่างเป็นระบบ 

     2.2 เพ่ือจัดกจิกรรมการเรียนการสอน และงานมอบหมายกจิกรรมกลุ่ม/ เดี่ยวให้มคีวามเหมาะสม     

     กบัผู้เรียน  เพ่ือกระตุ้นให้เกดิการพัฒนานวัตกรรมในสาขาวิชาของผู้เรียน 

2.3 เพ่ือให้การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้สอดคล้องกบัจุดมุ่งหมายรายวิชา 
 
 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการต่าง ๆ  การจัดการภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนซึ่งเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม วิศวกรรม 

ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ความสัมพันธ์กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม  โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ และสื่อที่

หลากหลาย 

2. จ านวนชัว่โมงท่ีใชต่้อภาคการศึกษา 
     

บรรยาย 
มอบหมายงาน

โครงการ/กิจกรรม 

การเรียนรูจ้าก

กรณีศึกษา 

 

การเรียนรูโ้ดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน 

การเรียนรูด้ว้ยตนเอง 

25  30 20  20 40  
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3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง   

รายวิชา 

ดา้นท่ี 1 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ดา้นท่ี 2 

ความรู ้

ดา้นท่ี 3 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นท่ี 4 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นท่ี 5 

การวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

มศว 371 


 







 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 



 


 


 


  

 

4. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

    อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้ค าปรึกษา และแนะน าทางวิชาการแก่นิสตินอกชั้นเรียนเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความ

ต้องการ  โดยการนัดหมายทาง อ-ีเมล์ หรือโทรศัพท ์ ตามที่ประกาศในเค้าโครงรายวิชา มศว 371  

1. คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1.1ตระหนักในคุณค่า 

และคุณธรรมจริยธรรม 

เสยีสละ และซื่อสตัย์สจุริต 

1.2มวีนิัย ตรงต่อเวลา 

และมคีวามรับผดิชอบต่อ

ตนเองและสงัคม 

 

 

บรรยายเกี่ยวกับจริยธรรมในการ

สร้างสรรค์นวัตกรรม/การอ้างอิง

ผลงานวิชาการ  

สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม

ในขณะสอนบรรยายท ากิจกรรมใน

ชั้นเรียน และมอบหมายงาน 

 

ตรวจสอบการอ้างอิงเอกสารต่างๆ เมื่ อมีการท า

รายงานส่งในรายวิชา  

 

ไม่ส่อแววทุจริต หรือทุจริตในการสอบและสงัเกตจาก

พฤตกิรรมการแสดงออกขณะเข้าร่วมกจิกรรม  การมี

ปฏิสัมพันธ์อันดีกับบุคคลรอบโดยพิจารณาจาก

ผลสมัฤทธิ์ของกจิกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 
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2. ความรู ้

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

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

คดิ ความคดิสร้างสรรคก์บั

นวัตกรรม 

2.3กรณศีึกษากบัหนังสอื 

“กล้าคดิต่างอย่างสตฟี จ๊

อบส”์ 

 

2.4ทรัพย์สนิทางปัญญา

และการจัดการ 

2.5รู้ จักเชื่ อมโยงความรู้

ด้านต่างๆในการพัฒนา

นวัตกรรมที่ สัม พันธ์กับ

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

การบรรยาย/ กรณีศึกษา/   

กจิกรรมเดี่ยว/ กจิกรรมกลุ่ม 

 

 

การอภิปราย ระดมสมอง 

 

 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและ

การน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน 

 

 

การบรรยาย/ กรณศีึกษา 

 

 

งานเดี่ยวและงานกลุ่ม/ การสอบวัดผล 

 

 

 

ทดสอบย่อย/งานเดี่ยว/งานกลุ่ม 

 

 

การตอบค าถามในชั้นเรียนรายงานการศึกษา/ค้นคว้า

ด้วยตนเองการน าเสนอผลงานหน้าชั้น และการ

อภิปราย 

 

งานกลุ่ม/โครงงาน 

 

  

๓. ทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

3.1การแสวงหาความรู้

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

วิเคราะห์และสังเคราะห์ 

คิดเพ่ือแก้ปัญหา คิดเพ่ือ

ตัดสินใจ คิดเ พ่ือสร้าง

องคค์วามรู้ใหม่ 

3.3การน ากระบวนการคดิ

อย่างสร้างสรรค์มาเพ่ือใช้

ในการด ารงชีวิตเพ่ือให้

เกิดประโยชน์ ไ ด้อ ย่ าง

ยั่งยืน 

การอภิปราย ระดมสมอง 

 

 

กจิกรรมเดี่ยว/กลุ่ม การค้นคว้า

ด้วยตนเอง 

 

 

 

การคดิ วิเคราะห์แก้ปัญหาจาก

กจิกรรมในชั้นเรียน 

คุณภาพของรายงานกจิกรรม 

 

 

พิจารณาคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย/ การมี

ส่วนร่วม/ การมีภาวะผู้น า/ ความสามารถในการ

เผชิญกบัปัญหาและอปุสรรค 

 

 

ผลงานที่น าเสนอ/สอบย่อยสงัเกตพฤตกิรรม/ 

พิจารณาคุณภาพของงาน การประเมนิจากการท า

กจิกรรมการมสี่วนร่วมและการตอบค าถามในแต่ละ

กจิกรรม 

 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4.1 พัฒนาทกัษะในการ

สร้างสมัพันธภาพอนัดกีบั

ผู้อื่น  

 

การท ารายงานและกจิกรรมกลุ่ม 

 

 

 

ประเมินโดยอาจารย์/ ภาวะผู้ น า กล้าแสดงออก 

บุคลิกภาพ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นจาก

ผู้อื่น 

 



มคอ. 3 

คณะ……………………...............................    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 5 

 

4.2 มภีาวะความเป็นผู้น า

แ ล ะ ผู้ ต า ม ที่ ดี ใ น ก า ร

ท างานเป็นทีม  พร้อมทั้ง

เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่น 

และสงัคม 

 

4.3มีภาวะความเป็นผู้น า

และผู้ตามที่ดี พร้อมทั้ง

เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ

สงัคม 

 

 

กรณศีึกษา/ กจิกรรมกลุ่ม (อภิปราย) 

 

 

 

กรณศีึกษา/ กจิกรรมกลุ่ม (อภิปราย) 

 

พิจารณาจากรายงาน/ การวิเคราะห์ตนเอง 

แนวคิดในการพัฒนาตนเองและประเมินเพ่ือน

ร่วมงานโดยนิสติกลุ่มเดยีวกนั 

 

 

 

สงัเกตการแสดงออก การสร้างปฏสิมัพันธอ์นัดกีบั

ผู้อื่นทั้งในและนอกชั้นเรียน 

 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

5.1 มทีกัษะการค านวณ

และวเิคราะห์เชงิตวัเลข

จากตวัอย่างและ

กรณศีึกษา 

 

5.2มทีกัษะในการสื่อสาร

ทั้งการพูด การฟัง การ

อ่าน การเขยีน เพ่ือให้

ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ 

 

5.3 มทีกัษะในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การใช้สื่อในการน าเสนอ 

 

กจิกรรมเดี่ยว/ อภิปราย 

 

 

 

 

 กจิกรรมกลุ่ม 

 

 

 

 

กจิกรรมกลุ่ม/โครงงาน 

พิจารณาจากรายงานและการน าเสนอผลงานหน้าชั้น

เรียนที่บอกถงึต้นทุนในการท าชิ้นงานกรณศีึกษา 

 

 

 

สงัเกตการพัฒนาเชิงพฤติกรรมในการสื่อสารทั้งการ

พูด การฟัง การอ่าน และการเขียน จากรายงานและ

การน าเสนอในชั้นเรียน 

 

 

พิจารณาจากผลงาน  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการสืบค้นข้อมูลที่ เป็นประโยชน์  และใช้สื่อที่

เหมาะสมในการน าเสนอข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 
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1. แผนการสอน 

 

  แผนการสอน  

สปัดาห ์ หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรม การเรียนการสอน และสื่อท่ีใช ้ ผูร้บัผิดชอบ 

1 1. ปฐมนิเทศ  แนะน ารายวิชา  

ชี้แจงจุดประสงค ์  

    กจิกรรม การวัดผล และ

เกณฑก์ารประเมนิผล 

2.  อาจารย์อธบิายรายละเอยีด

งานมอบหมาย 

3. กรณศีึกษาของนวัตกรรมใน

ชีวิตประจ าวันและคลิป SME ตี

แตก ของบริษัท เวร์ิคพอยตเ์อน

เตอร์เทนเมนต/์สดุยอด

นวัตกรรม “CITY IN 

PYRAMID” 

-อาจารย์แจก course syllabus  และใบประวัติ  ให้

นิสติกรอกข้อมูล   

-บรรยายพร้อมยกตวัอย่างกรณศีึกษาประกอบโดยใช้

สื่อพาวเวอร์พอยตข์องนวัตกรรมในชวีิตประจ าวัน 

-กจิกรรมกลุ่ม  ก าหนดหัวข้อศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

-กิจกรรมเดี่ยว1.  ให้นิสิตออกแบบสมุดบันทึกอย่าง

สร้างสรรค ์

อาจารย์ประจ า

กลุ่ม 

 

2  ค้นคว้าด้วยตนเอง กจิกรรม:รายงานความก้าวหน้า                       

นิสติศึกษาด้วย

ตนเอง 

3 ความคดิสร้างสรรคก์บัสมุด

บนัทกึที่ใช้ในชวีิตประจ าวนั

(กจิกรรมกลุ่มคร้ังท1ี) 

กจิกรรมเดี่ยว1  อาจารย์ประจ ากลุ่มคดัเลือกชิ้นงาน

ของนิสติ โดยมกีารแลกปล่ียนความคดิของนิสติที่สื่อ

ออกมาเป็นชิ้นงาน(30คะแนน) ส่ง 15 คะแนนขั้นต ่า 

สร้างสรรค ์8 น าเสนอ 3 สวยงาม 4 คะแนน 

อาจารย์ประจ า

กลุ่ม 

 

4 -นิสิตน าเสนอหลกัการท่ี1 :ท า

ในสิง่ที่ใจรัก “ท าตามเสยีงเรียก

ของหัวใจ”และ “คดิอย่าง

แตกต่างกบัหน้าที่การงานของ

คุณ” 

-นิสิตน าเสนอหลกัการท่ี2 :

เปล่ียนแปลงโลก “เป็นแรง

บนัดาลใจให้กบัเหล่าสาวก”และ 

“คดิอย่างแตกต่างกบัวิสยัทศัน์

ของคุณ”  

กจิกรรม: 

-นิสติแต่ละกลุ่มน าเสนอหนงัสั้นในแต่ละหลักการที่

นิสติ ได้รับ พร้อมน าเสนอบุคคลตวัอย่างในแต่ละ

หลักการในเวลา10-15 นาท ี และส่งงาน พร้อม ซีด ี

กจิกรรมกลุ่ม1 (20 คะแนน) 

-ใบกจิกรรมที่1 สรปุประเดน็จากการฟังงานน าเสนอ

ของแต่ละกลุ่ม ส่งในชั้นเรียน  (กจิกรรมเดี่ยว 2 10 

คะแนน) 

อาจารย์ประจ า

กลุ่ม 

อาจแบ่งกลุ่ม

ตามบท หรือ

ตามหลักการก็

ได้ 

พร้อมอภิปราย 

 

สรปุประเดน็

และแสดง

ความคดิเหน็ 

5 นิสิตน าเสนอหลกัการท่ี3 :เขี่ย

ลูกเปิดเกมใหส้มองท างาน 

“มองหาประสบการณใ์หม่ๆ”

และ “คดิอย่างแตกต่างกบัวิธคีดิ

ของคุณ” 

 -นิสติแต่ละกลุ่มน าเสนอและสรปุประเดน็ในแต่ละ

หลักการที่นิสติ ได้รับ พร้อมยกตวัอย่างบุคคลตวัอย่าง

ในแต่ละหลักการในเวลา10 นาท ี และส่งงาน พร้อม 

ซีด ี

 -ใบกจิกรรมที่2 สรปุประเดน็จากการฟังงานน าเสนอ

อาจารย์ประจ า

กลุ่ม 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
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นิสิตน าเสนอหลกัการท่ี4 :ขาย

ฝันไม่ใช่สินคา้ “มองเหน็ความ

เป็นอจัฉริยะในความบ้าของพวก

เขา”และ “คดิอย่างแตกต่างกบั

เรื่องลูกค้าของคุณ” 

นิสิตน าเสนอหลกัการท่ี5 :บอก

ปฏิเสธกบั1,000 สิ่ง“ความ

เรียบง่ายคอืสดุยอดของความลึก

ล า้”และ “คดิอย่างแตกต่างกบั

เรื่องการออกแบบ”-  

ของแต่ละกลุ่ม ส่งในชั้นเรียน  (กิจกรรมเดี่ยว3 10 

คะแนน) 

 

6 นิสิตน าเสนอหลกัการท่ี6 :

สรา้งสรรคป์ระสบการณท่ี์ยอด

เยีย่ม อย่างไม่บนัยะบนัยงั

“พวกเรามาที่นี่เพ่ือช่วยให้คุณดี

ขึ้น”และ “คดิอย่างแตกต่างกบั

เรื่องประสบการณแ์บรนดข์อง

คุณ” 

-นิสิตน าเสนอหลกัการท่ี7 :เก่ง

สื่อสาร “นักเล่าเร่ืองธรุกจิที่เก่ง

ที่สดุของโลก”และ “คดิอย่าง

แตกต่างกบัเรื่องเล่าของคุณ” 

 

-นิสติแต่ละกลุ่มน าเสนอและสรปุประเดน็ในแต่ละ

หลักการที่นิสติ ได้รับ พร้อมยกตวัอย่างบุคคลตวัอย่าง

ในแต่ละหลักการในเวลา10 นาท ี และส่งงาน พร้อม 

ซีด ี

 -ใบกจิกรรมที่3 สรปุประเดน็จากการฟังงานน าเสนอ

ของแต่ละกลุ่ม ส่งในชั้นเรียน  (กจิกรรมเดี่ยว4 10 

คะแนน) 

 

อาจารย์ประจ า

กลุ่ม 

7 ความคดิสร้างสรรคก์บันวัตกรรม

และเทคโนโลยี 

ใบกจิกรรมพิเศษ:ฟังการบรรยายจากวิทยากรพิเศษ

โดยพระมหาดร. สมชาย ฐานวฒุโฒ 

อาจารย์ประจ า

กลุ่ม 

8 ทดสอบย่อยในหัวข้อ “กล้าคดิ

ต่างอย่างสตฟี จอ๊บส”์ 

กจิกรรม ทดสอบย่อย (20คะแนน) 

หาคลิปตวัอย่าง 3-5 คลิปเพ่ือเป็นโจทย์ แล้วให้เดก็

เปรียบเทยีบกบัหลักการของหนังสอื 

อาจารย์ประจ า

กลุ่ม 

9  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์ กจิกรรมกลุ่ม2 ให้นิสติแต่ละคนในกลุ่มน าสิง่ของเหลือ

ใช้ที่อยู่ภายในบ้านของนิสติมาทุกคน  (20 คะแนน) 

ภายในคาบเรียน ต้องมกีารเสนอแนวคดิและรปูแบบ

เพ่ือน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวนั 

อาจารย์ประจ า

กลุ่ม 

10 1.นิสติอภิปรายและน าเสนอ

ผลงานกลุ่มที่ท าในสปัดาห์ที่9 

พร้อมส่งชิ้นงาน 

2. อาจารย์อธบิายรายละเอยีด

งานที่มอบหมาย  

กจิกรรมกลุ่ม3:นิสติน าเสนอชิ้นงานที่ท าในสปัดาห์ที่9 

(ทกัษะเก่งสื่อสาร)  กลุ่มละ 5 นาท ี และส่งงาน ( 10 

คะแนน) 

งานที่มอบหมาย    ให้นิสติไปค้นคว้าเกี่ยวกบั

สิ่งประดษิฐ์ต่างๆที่นิสติสนใจในแต่ละคน 

อาจารย์ประจ า

กลุ่ม 

11 นิสติน าเสนอ สิ่งประดษิฐ์ต่างๆที่

นิสติสนใจ 

*11 และ 12 แบ่งเดก็อย่างละ

คร่ึง* 

กจิกรรมเดี่ยว5:  ให้นิสติร่วมกนัอภิปรายภายในกลุ่ม 

และอาจารย์เกี่ยวกบัสิ่งประดษิฐ์ที่นิสติสนใจในแต่ละ

คน (อาจารย์ให้คะแนนรายบุคคล (15 คะแนน) และ

คดัเลือกชิ้นงานที่คดิจะท าในกลุ่มมา1 ชิ้น 

อาจารย์ประจ า

กลุ่ม 

12 นิสติน าเสนอ สิ่งประดษิฐ์ต่างๆที่

นิสติสนใจ 

กจิกรรมเดี่ยว5:  ให้นิสติร่วมกนัอภิปรายภายในกลุ่ม 

และอาจารย์เกี่ยวกบัสิ่งประดษิฐ์ที่นิสติสนใจในแต่ละ

คน (อาจารย์ให้คะแนนรายบุคคล (15 คะแนน) และ

อาจารย์ประจ า

กลุ่ม 
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คดัเลือกชิ้นงานที่คดิจะท าในกลุ่มมา1 ชิ้น 

13 ทรัพย์สนิทางปัญญาและการ

จัดการทรัพย์สนิทางปัญญา  

ใบกจิกรรมพิเศษ:ฟังการบรรยายจากวิทยากรพิเศษ

หัวข้อเรื่อง “The Use of IP for Thai Youth 

อาจารย์ศิริมา/

วิทยากร 

14  ค้นคว้าด้วยตนเอง 

   

กจิกรรม  - รายงานความก้าวหน้าถงึอาจารย์ผู้สอน นิสติศึกษาด้วย

ตนเอง 

15 นิสติอภิปรายและน าเสนอผลงาน

พร้อมส่งรายงาน 

นิสติอภิปรายและน าเสนอผลงานพร้อมส่งรายงาน 

(20 คะแนน) 

อาจารย์ประจ า

กลุ่ม 

16 นิสติอภิปรายและน าเสนอผลงาน

พร้อมส่งรายงาน 

กจิกรรมให้นิสติร่วมโหวตกลุ่มที่เสนอผลงาน

สิ่งประดษิฐ์ที่นิสติชื่นชอบ 

อาจารย์ประจ า

กลุ่ม 

17 สปัดาห์สอบประจ าภาค 1/2555     
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.แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

 

สาระการประเมนิ ผลการเรียนรู้ วิธกีารประเมนิ สดัส่วนของการ

ประเมนิผล 

ภาคเนื้อหา -คุณธรรม/จริยธรรม 

-ความรู้ 

-ทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

-ทกัษะทางปัญญา 

ทดสอบย่อย  

 

 

15 % 

 

ภาคกจิกรรม -คุณธรรม/จริยธรรม 

-ความรู้ 

-ทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

-ทกัษะทางปัญญา 

-ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

รายงานกลุ่ม                      

รายงานกลุ่ม (สิ่งประดษิฐ์)    

งานเดี่ยว  

25% 

 20% 

             25% 

ภาคการมสี่วนร่วม -คุณธรรม/จริยธรรม 

-ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

การมีส่วนร่วม และการ

เขา้ชั้นเรียน 

15  % 

 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

เอกสารประกอบการบรรยายสื่อพาวเวอร์พอยต ์หัวข้อต่อไปนี้  

- บทน า และความหมายของนวัตกรรม 

- นวัตกรรมในชีวิตประจ าวนัและนวัตกรรมในองคก์ร 

- กระบวนการสร้างนวัตกรรม 

2 .เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

1. ปรีดา  ยงัสขุสถาพร.  2549.  I
5
 พลวัตนวัตกรรม.  ปทุมธาน:ี ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาต ิ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 

2. สมพงษ์  สวุรรณจิตกุล.  2552.  องคก์รแห่งการสร้างนวัตกรรม.  กรงุเทพฯ:  เอเอสทวีีผู้จัดการ. 

3. เสน่ห์  จุ้ยโต.  2548.  การบริหารนวัตกรรมแนวใหม่.  นนทบุร:ี  ส านักวิชาการมหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 

4. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2553.  สร้างชาต ิด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม.  

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาต.ิ 

5. ศรชัย จาตกิวณชิ และ ประสทิธิ์ชยั วีระยุทธวไิล.  2554. กล้าคดิต่างอย่างสตฟี จอ๊บส.์  กรงุเทพฯ:  ส านักพิมพ์

แมคกรอ-ฮิล. 
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3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 

1. วารสาร หนังสอื และเวบ็ไซตท์ี่เกี่ยวกบันวัตกรรมและเทคโนโลยี 

2. เวบ็ไซต ์  http://www.tcdc.or.th 

3. คลิปวิดโีอ SME ตแีตก 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 
     การประเมนิประสทิธผิลของรายวิชาพิจารณาจากผลการประเมนิผู้สอนโดยนิสติ   

2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

การประเมนิการสอนพิจารณาจาก 

2.1  ผลการประเมนิวิทยากรจากนิสติ 

2.2  ผลการเรียนของนิสติโดยข้อสอบปลายภาค 

2.3  คุณภาพของรายงานเดี่ยวและกลุ่มจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

2.4  ประเมนิจากกจิกรรมต่างๆ 

3. การปรบัปรุงการสอน 

-มกีารประชุมระดมสมองจากผู้สอน และสมัมนาการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสดุภาคการศึกษา  เพ่ือน าผล

การประชุม และผลการประเมนิจากข้อ 1 และ 2  มาใช้ในการปรบัปรงุการสอนในคร้ังต่อไป 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 
- การก าหนดขั้นตอนการแก้ไขปัญหา/เกณฑก์ารให้คะแนนโครงงาน/รายงาน/ข้อสอบ และการให้คะแนน

พฤตกิรรมในชั้นเรียน 

- มกีารประชุมตดัเกรด 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
          - การวางแผนปรับปรงุประสทิธผิลของรายวชิาพิจารณาจากผลการประเมนิข้อ 1, 2 และ 3 เพ่ือด าเนนิการดงันี้    

          -ปรับปรงุกจิกรรมการเรียนการสอนตามข้อเสนอแนะจากการประเมนิการสอนในข้อ 2 

          -เปล่ียนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนตามความเหมาะสม  เพ่ือให้นิสติมมุีมมองในการประยุกตท์ฤษฎ ี และพัฒนา

แนวคดิที่สร้างสรรคใ์ห้เข้ากบัปัญหาที่หลากหลาย  ซึ่งได้มาจากประสบการณข์องอาจารย์แต่ละท่าน 


