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มคอ.3 

รายวิชา  ความคิดสรา้งสรรคก์บันวตักรรมและเทคโนโลยี (มศว 371) 

หมวดวิชา ศึกษาทัว่ไป 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2  ประจ าปีการศึกษา 2555 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา  

มศว 371 ความคิดสรา้งสรรคก์บันวตักรรมและเทคโนโลยี (Creativity, Innovation and Technology) 

2. จ านวนหน่วยกิต 

    3(2-2-5) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา   

หลักสตูร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ประเภทรายวิชา  วิชาพ้ืนฐาน 

 

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน : ภาคการศึกษาที่  2 ปีการศึกษา 2555/ ช้ันปีที่ 2,3 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี 

ไม่มี 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้มี) 

ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน 

อาคารเรียนรวม มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  ประสานมิตร  
9.วนัทีจ่ดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

18 ตุลาคม 2555 

 

 

 

 

 

 

 นสิิต(จ านวน) อาจารยป์ระจ ากลุ่ม e-mail address 

B01   SC33,34,3H (120 คน) อ.ธงชัย แก้วพินิจ 084-165-8248/thongchaika@swu.ac.th 

B02   SC38,3G  (132 คน) อ.พัชรี ปรีดาสริุยะชัย 080-249-5750/patchareep@swu.ac.th 

B03   SC31,32,35(130คน) อ. วันชาติ สมุโนจิตราภรณ์ 089-079-3141/ wanchad@swu.ac.th 

B04   SC36,DT21  (116 คน) อ.นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล 081-614-4861/ naruephat@swu.ac.th  
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงค ์(หรือจุดมุ่งหมาย) ของรายวิชา 
          1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายและตระหนักถึงความส าคัญของนวัตกรรม 

          1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชน 

     1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ด้านต่าง ๆ ในการพัฒนานวัตกรรมที่สัมพันธ์กับชุมชน

และสิ่งแวดล้อม 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

2.1 เพ่ือให้สอดคล้อง กระบวนการเรียนการสอน และสื่อการสอนให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน  

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐาน และแนวทางในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ 

     2.2 เพ่ือจัดกจิกรรมการเรียนการสอน และงานมอบหมายกจิกรรมกลุ่ม/ เด่ียวให้มีความเหมาะสม     

     กบัผู้เรียน  เพ่ือกระตุ้นให้เกดิการพัฒนานวัตกรรมในสาขาวิชาของผู้เรียน 

2.3 เพ่ือให้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 
 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนนิการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏบัิติกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการต่าง ๆ  การ

จัดการภมิูปัญญาท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนซ่ึงเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม 

วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ความสัมพันธ์กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม  โดยเน้นกระบวนการ

เรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย 

2. จ านวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 
     

บรรยาย 
มอบหมายงาน

โครงการ/กิจกรรม 

การเรียนรูจ้าก

กรณีศึกษา 

 

การเรียนรูโ้ดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน 

การเรียนรูด้ว้ย

ตนเอง 

25  30 20  20 40  
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3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง   

รายวิชา 

ดา้นที ่1 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ดา้นที ่2 

ความรู ้

ดา้นที ่3 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นที ่4 

ทกัษะ

ความสมัพนั

ธร์ะหว่าง

บุคคลและ

ความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นที ่5 

การวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สือ่สารและการใช้

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 านวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

    อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้ค าปรึกษา และแนะน าทางวิชาการแก่นิสตินอกช้ันเรียนเป็นรายบุคคล หรือราย

กลุ่มตามความต้องการ  โดยการนัดหมายทาง อี-เมล์ หรือโทรศัพท ์  ตามที่ประกาศในเค้าโครงรายวิชา 

มศว 371  

1. คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1.1ตระหนักในคุณค่า 

และคุณธรรม

จริยธรรม เสียสละ 

และซ่ือสตัย์สจุริต  

1.2มีวินัย ตรงต่อเวลา 

และมีความรับผิดชอบ

ต่อตนเองและสงัคม 

 

บรรยายเกี่ยวกับจริยธรรมใน

การสร้างสรรค์นวัตกรรม/การ

อ้างองิผลงานวิชาการ  

 

ส อ ด แ ท ร ก คุณ ธ ร ร ม แ ล ะ

จริยธรรมในขณะสอนบรรยาย

ท ากิจกรรมในช้ันเรียน และ

มอบหมายงาน 

ตรวจสอบการอ้างอิงเอกสารต่างๆ เมื่อมีการ

ท ารายงานส่งในรายวิชา และสงัเกตจากรายงาน 

ไม่ลอกผู้อื่น 

 

ไม่ส่อแววทุจริต หรือทุจริตในการสอบและ

สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออกขณะเข้า

ร่วมกิจกรรม  การมีปฏิสัมพันธ์อันดีกับบุคคล

รอบโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมที่

ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 
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2. ความรู ้

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2.1ค ว า มหม า ย ข อ ง

น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ 

เทคโนโลยี กระบวนการ

สร้างนวัตกรรม  

2.2การจัดการ

กระบวนการคิด 

ความคิดสร้างสรรค์กบั

นวัตกรรม 

2.3กรณีศึกษากบั

หนังสือ “กล้าคิดต่าง

อย่างสตีฟ จอ๊บส์” 

 

2.4ทรัพย์สนิทางปัญญา

และการจัดการ 

2.5รู้จักเช่ือมโยงความรู้

ด้านต่างๆในการพัฒนา

นวัตกรรมที่สัมพันธ์กับ

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

การบรรยาย/ กรณีศึกษา/   

กจิกรรมเด่ียว/ กจิกรรมกลุ่ม 

 

 

การอภิปราย ระดมสมอง 

 

 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

และการน าเสนอรายงานหน้า

ช้ันเรียน 

 

 

การบรรยาย/ กรณีศึกษา 

 

บรรยาย/ กรณีศึกษา/   

กจิกรรมเด่ียว/ กจิกรรมกลุ่ม 

งานเด่ียวและงานกลุ่ม/ การสอบวัดผล 

 

 

 

ทดสอบย่อย/งานเด่ียว/งานกลุ่ม 

 

 

การตอบค าถามในช้ันเรียนรายงานการศึกษา/

ค้นคว้าด้วยตนเองการน าเสนอผลงานหน้าช้ัน 

และการอภิปราย 

 

งานกลุ่ม/โครงงาน 

 

งานกลุ่ม/โครงงาน 

 

  

3. ทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

3.1การแสวงหาความรู้

ด้วยการค้นคว้าด้วย

ตนเอง 

3.2กระบวนการคิด

วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ

สังเคราะห์ คิดเพ่ือ

แ ก้ ปั ญ ห า  คิ ด เ พ่ื อ

ตัดสินใจ คิดเพ่ือสร้าง

องค์ความรู้ใหม่ 

3.3การน ากระบวนการ

คิดอย่างสร้างสรรค์มา

เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิต

เพ่ือให้เกิดประโยชน์

การอภิปราย ระดมสมอง 

 

 

กจิกรรมเด่ียว/กลุ่ม การ

ค้นคว้าด้วยตนเอง 

 

 

 

การคิด วิเคราะห์แก้ปัญหาจาก

กจิกรรมในช้ันเรียน 

คุณภาพของรายงานและกจิกรรม 

 

 

พิจารณาคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย/ 

การมี ส่วนร่วม/ การมีภาวะ ผู้น า/ 

ความสามารถในการเผชิญกับปัญหาและ

อุปสรรค 

 

 

ผลงานที่น าเสนอ/สอบย่อยสงัเกตพฤติกรรม/ 

พิจารณาคุณภาพของงาน การประเมินจากการ

ท ากจิกรรมการมีส่วนร่วมและการตอบค าถาม

ในแต่ละกจิกรรม 
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ได้อย่างย่ังยืน  

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4.1 พัฒนาทกัษะใน

การสร้างสมัพันธภาพ

อนัดีกบัผู้อื่น  

 

4.2 มีภาวะความเป็น

ผู้น าและผู้ตามที่ ดีใน

ก า รท า ง า น เ ป็ นที ม  

พ ร้ อ ม ทั้ ง เ ป็ น

แบบอย่างที่ ดีให้ผู้อื่น 

และสงัคม 

 

4.3 มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์ 

 

การท ารายงานและกิจกรรม

กลุ่ม 

 

 

 

 

 

กรณี ศึ กษา/ กิ จกรรมก ลุ่ ม 

(อภิปราย) 

 

 

 

กรณี ศึ กษา/ กิ จกรรมก ลุ่ ม 

(อภิปราย) 

 

ประ เมิ น โดยอ า จ า ร ย์ / ภ า ว ะ ผู้ น า  ก ล้ า

แสดงออก บุคลิกภาพ เคารพสิทธิและรับฟัง

ความคิดเหน็จากผู้อื่น 

 

พิจารณาจากรายงาน/ การวิเคราะห์ตนเอง 

แนวคิ ด ในก า ร พัฒนาตน เ อ ง ก า ร ส ร้ า ง

ปฏสิมัพันธอ์นัดีกบัผู้อื่นทั้งในและนอกช้ันเรียน 

 

 

 

สงัเกตการแสดงออก การวิเคราะห์ตนเอง 

แนวคิดในการพัฒนาตนเอง 

 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

5.1 มีทกัษะการ

ค านวณและวิเคราะห์

เชิงตัวเลขจากตัวอย่าง

และกรณีศึกษา 

 

5.2มีทกัษะในการ

สื่อสารทั้งการพูด การ

ฟัง การอ่าน การเขียน 

เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจได้

อย่างถ่องแท้ 

 

5.3 มีทกัษะในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการใช้สื่อในการ

น าเสนอ 

 

กจิกรรมเด่ียว/ อภิปราย 

 

 

 

 

 กจิกรรมกลุ่ม 

 

 

 

 

กจิกรรมกลุ่ม/โครงงาน 

พิจารณาจากรายงานและการน าเสนอผลงาน

หน้าช้ันเรียนที่บอกถึงต้นทุนในการท าช้ินงาน

กรณีศึกษา 

 

 

 

สังเกตการพัฒนาเชิงพฤติกรรมในการสื่อสาร

ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน จาก

รายงานและการน าเสนอในช้ันเรียน 

 

 

พิจารณาจากผลงาน  มีการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์  

และใช้สื่อที่ เหมาะสมในการน าเสนอข้อมูล

ต่างๆ ได้อย่างมีประสทิธภิาพ 
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1. แผนการสอน 

   แผนการสอน  

สปัดาห ์ จุดมุ่งหมาย หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรม การเรียนการ

สอน และสื่อที่ใช ้

งานมอบหมาย 

(1) 

29 ต.ค. 

– 

2 พ.ย. 

55 

1)มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกบัจุดมุ่งหมายและ

การเรียนการสอนวิชา มศว 

371 

2)มีความเข้าใจใน

นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

-ปฐมนิเทศ  แนะน า

รายวิชา  ช้ีแจง

จุดประสงค์   

กจิกรรม การวัดผล และ

เกณฑก์ารประเมินผล 

- กรณีศกึษาของ

นวัตกรรมใน

ชีวิตประจ าวัน 

1.อ า จ า ร ย์ แ จ ก  course 

syllabus   

2.บรรยายพร้อม

ยกตัวอย่างกรณีศกึษา

ประกอบโดยใช้สื่อพาวเวอร์

พอยด์และคลิป SME ตี

แตก ของบริษัท เวร์ิค

พอยตเ์อนเตอร์เทนเมนต ์

 

-ใบประวัติ  ให้นิสติกรอกข้อมูล   

-กจิกรรมกลุ่ม  ก าหนดหัวข้อศกึษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง 

-กจิกรรมเดี่ยว1.   

-ให้นิสติจับลากช่ือเพ่ือน 

-สมัภาษณ์เพ่ือน 

-ออกแบบสมุดบันทกึที่แสดงเป็นตัวตน

ของคนคนนั้นโดยสามารถใช้งานได้จริง

และเหมาะสม 

(2) 

5 พ.ย. 

- 

9 พ.ย. 

55 

1) เตรียมความพร้อมใน
การคิดสร้างสรรค์ต่องานที่

มอบหมายให้ 

2)เน้นพัฒนาทกัษะสื่อสาร

และการเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

 ค้นคว้าด้วยตนเอง 1.เรียนรู้ ด้วยตนเอง 

2. รวบรวมข้อมูลที่จะ

น าเสนอ 

 -ออกแบบสมุดบันทกึอย่างสร้างสรรค์  

-กจิกรรมเดี่ยวพิเศษ 

จัดกลุ่มให้นิสติไปเยี่ยมชมดูงานที่ 

TCDC       

(3) 

12พ.ย. 

- 

16พ.ย. 

55 

1)พัฒนาทกัษะในการ

น าเสนองานหน้าช้ันเรียน

และการใช้เทคโนโลยี

ประกอบการน าเสนอ 

2)พัฒนาความคิดนิสติและ

แลกเปล่ียนความคิด

ระหว่างอาจารย์และนิสติใน

หลากหลายมุมมองจากงาน

ของนิสติในช้ันเรียน 

-ความคิดสร้างสรรค์กบั

สมุดบันทกึที่ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน(กจิกรรม

เดี่ยวคร้ังท1ี) 

 

 กจิกรรมเดี่ยว1 

 (30คะ แนน) 

1. อาจารย์ประจ ากลุ่ม

คัดเลือกช้ินงานของนิสติ 

2.ให้นิสติอภปิรายงานของ

เพื่อนในช้ันเรียน 

 

-ให้นิสติอ่านหนังสอืกรณีศกึษากล้าคิด

ต่างอย่างสตีฟจอ๊บส ์

-ให้นิสติแบ่งกลุ่ม ประมาณ 10 คนและ

แบ่งหัวข้อการน าเสนอในหนังสอืกล้าคิด

ต่างอย่างสตีฟจอ๊บส ์

(4) 

19พ.ย. 

- 

23พ.ย. 

55 

1) มีความรู้ความเข้าใจใน

ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม คิ ด

สร้างสรรค์จากกรณีศกึษา 

2) นิสติสามารถเช่ือมโยง

กบังานของตนเองจาก

กรณีศกึษาที่เพ่ือนนิสติได้

น าเสนอในแต่ละหลักการ 

 

นิสิตน าเสนอหลกัการที ่

1 ท าในสิ่งที่ใจ 

2 เปล่ียนแปลงโลก 

3 เขี่ยลูกเปิดเกมให้

สมอง 

4 ขายฝันไม่ใช่สินคา้  

 

กจิกรรม: 

1)นิสติแต่ละกลุ่มน าเสนอ

หนังสั้นในแต่ละหลักการที่

นิสติ ได้รับ พร้อมน าเสนอ

บุคคลตัวอย่างในแต่ละ

หลักการในเวลา10-15 

นาท ี และส่งงาน พร้อม 

ซีดี กจิกรรมกลุ่ม1 (20 

คะแนน) 

2)ใบกจิกรรมที่1 สรปุ

ประเดน็จากการฟังงาน

น าเสนอของแต่ละกลุ่ม ส่ง

ในช้ันเรียน  (กจิกรรมเดี่ยว 

2 10 คะแนน) 

 

 

 

 

 

-อาจารย์ประจ ากลุ่ม 

อาจแบ่งกลุ่มตามบท หรือตามหลักการ

กไ็ด้ 

พร้อมอภปิราย 

 

-สรปุประเดน็และแสดงความคิดเหน็ 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 



มคอ. 3 
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สปัดาห ์ จุดมุ่งหมาย หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรม/สื่อที่ใช ้ งานมอบหมาย 

(5) 

26-30

พ.ย. 

55 

1) มีความรู้ความเข้าใจใน

ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม คิ ด

สร้างสรรค์จากกรณีศกึษา 

2) นิสติสามารถเช่ือมโยง

กบังานของตนเองจาก

กรณีศกึษาที่เพ่ือนนิสติได้

น าเสนอในแต่ละหลักการ 

 

นิสิตน าเสนอหลกัการที ่

5. บอกปฏิเสธกบั

1,000 สิ่ง 

6. สรา้งสรรค์

ประสบการณที์่ยอด

เยีย่ม อย่างไม่

บนัยะบนัยงั 

7.เก่งสื่อสาร  

 

 1)นิสติแต่ละกลุ่มน าเสนอ

และสรปุประเดน็ในแต่ละ

หลักการที่นิสติ ได้รับ 

พร้อมยกตวัอย่างบุคคล

ตัวอย่างในแต่ละหลักการ

ในเวลา10 นาท ี และส่ง

งาน พร้อม ซีดี 

 2)ใบกจิกรรมที่2 สรปุ

ประเดน็จากการฟังงาน

น าเสนอของแต่ละกลุ่ม ส่ง

ในช้ันเรียน  (กิจกรรม

เดีย่ว3 10 คะแนน) 

 

-สรปุประเดน็และแสดงความคิดเหน็ 

(6) 

3 ธ.ค. 

- 

7ธ.ค. 

55 

1)มีความรู้ความเข้าใจใน

หลักธรรมที่สามารถใช้ได้

จริงกบัการท างานและการ

แสวงหาความรู้ได้อย่าง

ยั่งยืน 

2)น าความรู้ที่ได้จาก

วิทยากรมาเช่ือมโยงกบัการ

ท างานและการใช้

ชีวิตประจ าวันได้อย่างมี

ประสทิธภิาพยิ่งขึ้น 

ความคิดสร้างสรรค์กบั

นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

1):ฟังการบรรยายจาก

วิทยากรพิเศษโดยพระมหา

ดร. สมชาย ฐานวุฒโฒ 

-ใบกจิกรรมพิเศษ: ให้นิสติสรปุ

ประเดน็จากวิทยากรและอภปิราย 

 

(7) 

4 ธ.ค.

55 

10-14 

ธ.ค.55 

1)ประเมินผลเกี่ยวกบั

เน้ือหาที่เรียน 

ทดสอบย่อยในหัวข้อ 

“กล้าคิดต่างอย่างสตีฟ จ๊

อบส”์ 

กจิกรรม ทดสอบย่อย 

(20คะแนน) 

 

 

(8) 

17-21 

ธ.ค. 

55 

1)เ น้ น ก ร ะบ วนก า รคิ ด

วิเคราะห์และสงัเคราะห์ คิด

เ พ่ื อ แ ก้ ปัญหา  คิ ด เ พ่ื อ

ตัดสินใจ คิดเพ่ือสร้างองค์

ความรู้ใหม่ 

2)การน ากระบวนการคิด

อย่างสร้างสรรค์มาเพื่อใช้ใน

การด ารงชีวิตเพื่อให้เกดิ

ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 

3) เน้นพัฒนา ทกัษะการ

สร้างความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคล 

หลักการออกแบบร่าง

(Sketch Design) 

1) บรรยายจากวิทยากร 

โดย อ. นันทน์ธร บรรจง

ปร ุ

 

กจิกรรมพิเศษกลุ่ม2: ให้นิสติแต่ละคน

ในกลุ่มออกแบบงานอย่างสร้างสรรค์

โดย sketch design ส่งงานในสปัดาห์

ถัดไป 

-ให้นิสติแต่ละคนในกลุ่มน าสิ่งของ

เหลือใช้ที่อยู่ภายในบ้านของนิสติมาใน

สปัดาห์ที่9 

 

24-28 

ธ.ค.55 

                                                         

                                                  

งดการเรียนการสอน

เนื่องจากสอบกลางภาค 

  

(9) 

2-11 

ม.ค.

ม.ค.56 

1) มีความรู้ ความเข้าใจใน

การพัฒนาทกัษะสื่อสาร 

2) เน้นพัฒนา ทกัษะการ

สร้างความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคล 

1.การแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 

 

1)น าสิ่งของเหลือใช้ภายใน

บ้านมาประดิษฐ์สิ่งของตาม

หัวข้อที่ก าหนด 

1)กจิกรรมกลุ่ม3:นิสติ

น าเสนอช้ินงานที่ท  าใน

สปัดาห์ที่10 

 

 -กจิกรรมกลุ่ม2 (20 คะแนน)

ประดิษฐ์สิ่งของภายในคาบเรียน ต้องมี

การเสนอแนวคิดและรปูแบบเพื่อ

น าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 

-(ทกัษะเก่งสื่อสาร) :นิสติน าเสนอ

ช้ินงานที่ท  าในสปัดาห์ถัดไป  กลุ่มละ 5 

นาท ี และส่งงาน ( 10 คะแนน)  



มคอ. 3 
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สปัดาห ์ จุดมุ่งหมาย หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรม/สื่อที่ใช ้ งานมอบหมาย 

(10) 

14-18 

ม.ค.56 

 1)พัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ของนิสติแต่ละ

คน 

2)เน้นเช่ือมโยงสิ่งประดิษฐ์

ที่น าเสนอให้เข้ากบัหัวข้อที่

ก าหนด 

1.นิสติอภปิรายและ

น าเสนอผลงานกลุ่มที่ท  า

ในสปัดาห์ที่9 พร้อมส่ง

ช้ินงาน 

2. อาจารย์อธบิาย

รายละเอยีดงานที่

มอบหมาย 

ให้นิสติไปค้นคว้าเกี่ยวกบั

สิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่นิสติ

สนใจในแต่ละคน(กจิกรรม

เดี่ยว5) 

- ให้นิสติร่วมกนัอภปิรายภายในกลุ่ม 

และอาจารย์เกี่ยวกบัสิ่งประดิษฐ์ที่นิสติ

สนใจในแต่ละคน (อาจารยใ์ห้คะแนน

รายบุคคล (15 คะแนน) และคัดเลือก

ช้ินงานที่คิดจะท าในกลุ่มมา1 ช้ิน 

(11) 

21-25 

ม.ค.56 

1)พัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ของนิสติแต่ละ

คน 

2)เน้นเช่ือมโยงสิ่งประดิษฐ์

ที่น าเสนอให้เข้ากบัหัวข้อที่

ก าหนด 

3)เพิ่อตระหนักในคุณค่า 

และคุณธรรมจริยธรรม 

เสยีสละ และซ่ือสตัย์สจุริต 

4)มีความรับผดิชอบต่อ

ตนเองและสงัคม 

-นิสติน าเสนอ 

สิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่นิสติ

สนใจ 

-ทรัพย์สนิทางปัญญา

และการจัดการทรัพย์สนิ

ทางปัญญา 

1)กจิกรรมเดี่ยว5:  ให้

นิสติร่วมกนัอภปิราย

ภายในกลุ่ม และอาจารย์

เกี่ยวกบัสิ่งประดิษฐ์ที่นิสติ

สนใจในแต่ละคน (อาจารย์

ให้คะแนนรายบุคคล (15 

คะแนน) และคัดเลือก

ช้ินงานที่คิดจะท าในกลุ่มมา

1 ช้ิน 

2)ใบกจิกรรมพิเศษ:ฟัง

การบรรยายจากวิทยากร

พิเศษหัวข้อเรื่อง “The Use 

of IP for Thai Youth 

กจิกรรมเดี่ยว5:  ให้นิสติร่วมกนั

อภปิรายภายในกลุ่ม และอาจารย์

เกี่ยวกบัสิ่งประดิษฐ์ที่นิสติสนใจในแต่ละ

คน (อาจารย์ให้คะแนนรายบุคคล (15 

คะแนน) และคัดเลือกช้ินงานที่คิดจะท า

ในกลุ่มมา1 ช้ิน 

(12) 

28 ม.ค.  

– 

1 ก.พ.

56 

1)เน้นการน ากระบวนการ

คิดอย่างสร้างสรรค์มาเพื่อ

ใช้ในการด ารงชีวิตเพื่อให้

เกดิประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 

2)มีภาวะความเ ป็นผู้ น า

และผู้ตามที่ดีในการท างาน

เ ป็นทีม   พ ร้อมทั้ ง เ ป็ น

แบบอย่างที่ดีให้ผู้ อื่น และ

สงัคม 

ค้นคว้าด้วยตนเอง กจิกรรม  - รายงาน

ความก้าวหน้าถึงอาจารย์

ผู้สอน 

เตรียมน าเสนอผลงานพร้อมส่งรายงาน 

 

(13) 

4-8 

ก.พ.56 

1)พัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ของนิสติแต่ละ

คน 

2) มีความรู้ ความเข้าใจใน

การพัฒนาทกัษะสื่อสาร 

3) เน้นพัฒนา ทกัษะการ

สร้างความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคล 

1)การจัดนิทรรศการ

แสดงผลงานในหัวข้อ 

โครงการประกวด

สิ่งประดิษฐ์ วัฒนธรรม

และวิถีไทยที่ดีงาม 

 

1) อาจารย์น านิสิตมาท า

แบบประ เ มิ นค ว าม พึ ง

พอใจผู้ เ รี ยนวิ ช าศึกษา

ทั่วไปตามเวลาที่ก าหนด

(20 นาท)ี 

 

 

(14) 

11-15 

ก.พ.56 

1)เน้นการน ากระบวนการ

คิดอย่างสร้างสรรค์มาเพื่อ

ใช้ในการด ารงชีวิตเพื่อให้

เกดิประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 

2)มีภาวะความเป็นผู้น า

และผู้ตามที่ดีในการท างาน

เป็นทมี  พร้อมทั้งเป็น

แบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่น และ

สงัคม 

 นิสติอภปิรายและ

น าเสนอผลงานพร้อมส่ง

รายงาน 

1)นิสติอภปิรายและ

น าเสนอผลงานพร้อมส่ง

รายงาน (20 คะแนน) 

 

น าเสนอผลงานพร้อมส่งรายงาน 
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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 

-ทกัษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลข  

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 

เอกสารประกอบการบรรยายสื่อพาวเวอร์พอยต์ หัวข้อต่อไปน้ี 

1.บทน า และความหมายของนวัตกรรม 

2.นวัตกรรมในชีวิตประจ าวันและนวัตกรรมในองค์กร 

3.กระบวนการสร้างนวัตกรรม 

4.สมุดกจิกรรมวิชา มศว 371 

2 .เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

1. ปรีดา  ยังสขุสถาพร.  2549.  I5
 พลวัตนวัตกรรม.  ปทุมธานี: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 

2. สมพงษ์  สวุรรณจิตกุล.  2552.  องค์กรแห่งการสร้างนวัตกรรม.  กรุงเทพฯ:  เอเอสทวีีผู้จัดการ. 

3. เสน่ห์  จุ้ยโต.  2548.  การบริหารนวัตกรรมแนวใหม่.  นนทบุรี:  ส านักวิชาการ

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 
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4. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2553.  สร้างชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม.  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ. 

5. ศรชัย จาติกวณิช และ ประสิทธิ์ชัย วีระยุทธวิไล.  2554. กล้าคิดต่างอย่างสตีฟ จอ๊บส์.  

กรุงเทพฯ:  ส านักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล. 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 

1. วารสาร หนังสอื และเวบ็ไซต์ที่เกี่ยวกบันวัตกรรมและเทคโนโลยี 

2. เวบ็ไซต์   http://www.tcdc.or.th 

3. คลิปวิดีโอ SME ตีแตก 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

     ประเมินประสทิธิผลของรายวิชาพิจารณาจากผลการประเมินผู้สอนโดยนิสติ   

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

การประเมินการสอนพิจารณาจาก 

            1. ผลการประเมินวิทยากรจากนิสติ 

2.  ผลการเรียนของนิสติโดยข้อสอบปลายภาค 

3.  คุณภาพของรายงานเด่ียวและกลุ่มจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

4.  ประเมินการพูดคุย สอบถามนิสติ จากกจิกรรมต่างๆ 

3. การปรบัปรุงการสอน 

1. มีการประชุมระดมสมองจากผู้สอน และสมัมนาการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสดุภาค

การศึกษา  เพ่ือน าผลการประชุม และผลการประเมินจากข้อ 1 และ 2  มาใช้ในการปรับปรุง

การสอนในคร้ังต่อไป 

2. การจัดประชุมเชิงปฏบัิติการเพ่ือพัฒนาอาจารย์และการเรียนการสอน    

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

1.การก าหนดขั้นตอนการแก้ไขปัญหา/เกณฑก์ารให้คะแนนโครงงาน/รายงาน/ข้อสอบ และการ

ให้คะแนนพฤติกรรมในช้ันเรียน 

2.มีการประชุมตัดเกรด 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

          1. การวางแผนปรับปรุงประสทิธผิลของรายวิชาพิจารณาจากผลการประเมินข้อ 1, 2 และ 3 เพ่ือ

ด าเนินการดังน้ี   

          2. ปรับปรุงกจิกรรมการเรียนการสอนตามข้อเสนอแนะจากการประเมินการสอนในข้อ 2 

          3. เปล่ียนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนตามความเหมาะสม  เพ่ือให้นิสติมีมุมมองในการประยุกต์ทฤษฎี  

และพัฒนาแนวคิดที่สร้างสรรค์ให้เข้ากบัปัญหาที่หลากหลาย  ซ่ึงได้มาจากประสบการณ์ของอาจารย์แต่ละ

ทา่น 


