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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา มศว 371 ความคิดสรา้งสรรคก์บันวตักรรมและเทคโนโลยี 

หมวดวิชา ศึกษาทัว่ไป 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1  ประจ าปีการศึกษา 2556 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและช่ือรายวิชา  

มศว 371 ความคิดสรา้งสรรคก์บันวตักรรมและเทคโนโลยี (Creativity, Innovation and Technology) 

 

2. จ านวนหน่วยกิต 

    3(2-2-5) 

 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา   

หลักสตูร หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

ประเภทรายวิชา  วิชาพ้ืนฐาน 

 

4. อาจารยผู์ร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน : ภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2556/ ช้ันปีที่ 3 

 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี 

ไม่มี 

 

 นิสิต(จ านวน) อาจารยป์ระจ ากลุ่ม e-mail address 

B01 ED32,SS31 (106 คน) อ.นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล 081-614-4861/ naruephat@swu.ac.th 

B02 ED39,3G     (107 คน) อ.ธงชัย แก้วพินิจ 084-165-8248/thongchaika@swu.ac.th 

B03 SS36,39      (123คน) อ.พัชรี ปรีดาสริุยะชัย 080-249-5750/patchareep@swu.ac.th 

B04 FA31,35,37,FA3I (101 คน) อ.สพัุตรา อารีกจิ 089-179-2520/jeedkha@hotmail.com 

B05 FA33,36,38,FA3F(100 คน) อ.ธงชัย แก้วพินิจ 084-165-8248/thongchaika@swu.ac.th 

B06 FA34,39,3J (101 คน) อ.พัชรี ปรีดาสริุยะชัย 080-249-5750/patchareep@swu.ac.th 

B07 HM32,3J (95 คน) อ.ธงชัย แก้วพินิจ 084-165-8248/thongchaika@swu.ac.th 

B08 HM34,35  (105 คน) อ.ณัฐต์ณชิา  สขุเกษม 087-717-5810/ sirimas@swu.ac.th 

B09 HM36,39,3V(92 คน) อ.ขวัญคนิฐ แซ่อึ้ง 089-484-6205/kwankanits@yahoo.com 

B10 HM38,3K,3M (96 คน) อ. วันชาติ สมุโนจิตราภรณ์ 089-079-3141/ wanchad@swu.ac.th 

B11 AI31,32 (122 คน) อ.พงษ์เทพ หาญพัฒนากจิ 086-2761662/phongthep@swu.ac.th 

B12 PH31,PT32 (109 คน) อ.ณภัทร โพธิ์วัน 081-7503522/naphat@swu.ac.th 



มคอ. 3 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 2 

 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้ม)ี 

ไม่มี 

 

8. สถานทีเ่รียน 

อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร และองครักษ์ 

 

9.วนัทีจ่ดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

2 พฤษภาคม 2556 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงค ์(หรือจุดมุ่งหมาย) ของรายวิชา 
          1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายและตระหนักถึงความส าคัญของนวัตกรรม 

          1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชน 

     1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ ด้านต่าง ๆ ในการพัฒนานวัตกรรมที่สมัพันธก์บัชุมชน

และสิ่งแวดล้อม 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

2.1 เพ่ือให้สอดคล้อง กระบวนการเรียนการสอน และสื่อการสอนให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน  

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ พ้ืนฐาน และแนวทางในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ 

     2.2 เพ่ือจัดกจิกรรมการเรียนการสอน และงานมอบหมายกจิกรรมกลุ่ม/ เดี่ยวให้มีความเหมาะสม     

     กบัผู้เรียน  เพ่ือกระตุ้นให้เกดิการพัฒนานวัตกรรมในสาขาวิชาของผู้เรียน 

2.3 เพ่ือให้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องกบัจุดมุ่งหมายรายวิชา 
 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏบิัติกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการต่าง ๆ  การ

จัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนซ่ึงเกี่ยวข้องกับ

เกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกจิชุมชน ความสมัพันธก์บัชุมชนและสิ่งแวดล้อม  โดย

เน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย 
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2. จ านวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 
     

บรรยาย 
มอบหมายงาน

โครงการ/กิจกรรม 

การเรียนรูจ้าก

กรณีศึกษา 

 

การเรียนรูโ้ดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน 

การเรียนรูด้ว้ย

ตนเอง 

25  30 20  20 40  

3. ความรบัผิดชอบหลกั/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 อ-ีเมล์ หรือโทรศัพท ์ ตามที่ประกาศในเค้าโครงรายวิชา 

มศว 371 
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1. คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1.1ตระหนักในคุณค่า 

และคุณธรรม

จริยธรรม เสยีสละ 

และซ่ือสตัย์สจุริต  

1.2มีวินัย ตรงต่อเวลา 

และมีความรับผดิชอบ

ต่อตนเองและสงัคม 

 

บรรยายเกี่ยวกับจริยธรรมใน

การสร้างสรรค์นวัตกรรม/การ

อ้างองิผลงานวิชาการ  

 

ส อ ด แท ร ก คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ

จริยธรรมในขณะสอนบรรยาย

ท ากิจกรรมในช้ันเรียน และ

มอบหมายงาน 

ตรวจสอบการอ้างอิงเอกสารต่างๆ เมื่อมีการ

ท ารายงานส่งในรายวิชา และสงัเกตจากรายงาน 

ไม่ลอกผู้อื่น 

 

ไม่ส่อแววทุจริต หรือทุจริตในการสอบและ

สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออกขณะเข้า

ร่วมกิจกรรม  การมีปฏสิัมพันธ์อันดีกับบุคคล

รอบโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของกจิกรรมที่

ได้รับมอบหมาย 

 

 

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

กระบวนการคดิ 

ความคิดสร้างสรรค์กบั

นวัตกรรม 

2.3กรณีศึกษากบั

หนังสอื “กล้าคิดต่าง

อย่างสตีฟ จอ๊บส”์ 

2.4ทรัพย์สนิทางปัญญา

และการจัดการ 

 

2.5รู้จักเชื่อมโยงความรู้

ด้านต่างๆในการพัฒนา

นวัตกรรมที่สัมพันธ์กับ

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

การบรรยาย/ กรณีศึกษา/   

กจิกรรมเดี่ยว/ กจิกรรมกลุ่ม 

 

 

การอภิปราย ระดมสมอง/

กจิกรรมเดี่ยว/กจิกรรมกลุ่ม 

 

 

การบรรยาย/ กรณีศึกษา 

การอภิปราย ระดมสมอง 

 

บรรยาย/ กรณีศึกษา/

กจิกรรมเดี่ยว 

 

บรรยาย/ กรณีศึกษา/   

กจิกรรมเดี่ยว/ กจิกรรมกลุ่ม 

งานเดี่ยวและงานกลุ่ม/ การสอบวัดผล 

 

 

 

ทดสอบย่อย/งานเดี่ยว/งานกลุ่ม 

 

 

 

การตอบค าถามในช้ันเรียน/ การอภิปราย/

แลกเปล่ียนความคิดเหน็ 

 

กจิกรรมกลุ่ม/งานเดี่ยว 

 

 

งานกลุ่ม/งานเดี่ยว/การน าเสนอในชั้นเรียน 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 
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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 ญห า  คิ ด เ พ่ื อ

ตัดสินใจ คิดเพ่ือสร้าง

องค์ความรู้ใหม่ 

3.3การน ากระบวนการ

คิดอย่างสร้างสรรค์มา

เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิต

เพ่ือให้เกิดประโยชน์

ได้อย่างยั่งยืน 

การอภิปราย ระดมสมอง 

 

 

กจิกรรมเดี่ยว/กลุ่ม การ

ค้นคว้าด้วยตนเอง 

 

 

 

การคิด วิเคราะห์แก้ปัญหาจาก

กจิกรรมในช้ันเรียน 

คุณภาพของงานกลุ่ม งานเดี่ยวและกจิกรรม 

 

 

พิจารณาคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย/ 

การมีส่วนร่วม/ การมีภาวะผู้น า/ 

ความสามารถในการเผชิญกับปัญหาและ

อปุสรรค 

 

ผลงานที่น าเสนอ/สอบย่อยสงัเกตพฤติกรรม/ 

พิจารณาคุณภาพของงาน การประเมินจากการ

ท ากจิกรรมการมีส่วนร่วมและการตอบค าถาม

ในแต่ละกจิกรรม 

 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4.1 พัฒนาทกัษะใน

การสร้างสมัพันธภาพ

อนัดีกบัผู้อื่น  

 

4.2 มีภาวะความเป็น

ผู้น าและผู้ตามที่ดีใน

ก า รท า ง าน เ ป็ นที ม  

พ ร้ อ ม ทั้ ง เ ป็ น

แบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่น 

และสงัคม 

 

4.3 มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์ 

 

การน าเสนอและกจิกรรมกลุ่ม 

 

 

 

กรณี ศึ กษา/ กิ จกรรมกลุ่ ม 

(อภิปราย) 

 

 

 

 

 

กรณี ศึ กษา/ กิ จกรรมกลุ่ ม 

(อภิปราย) 

 

ประ เมิ น โดยอาจ า รย์ / ภ า ว ะ ผู้ น า  ก ล้ า

แสดงออก บุคลิกภาพ เคารพสิทธิและรับฟัง

ความคิดเหน็จากผู้อื่น 

 

พิจารณาจากการน าเสนอในช้ันเรียน/ การ

วิเคราะห์ตนเอง แนวคิดในการพัฒนาตนเอง

การสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นทั้งในและ

นอกช้ันเรียน 

 

 

 

สงัเกตการแสดงออก การวิเคราะห์ตนเอง 

แนวคิดในการพัฒนาตนเอง 
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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 

 

กจิกรรมเดี่ยว/ อภิปราย 

 

 

 

 

 กจิกรรมกลุ่ม 

 

 

 

 

กจิกรรมกลุ่ม/โครงงาน 

พิจารณาจากรายงานและการน าเสนอผลงาน

หน้าช้ันเรียนที่บอกถงึต้นทุนในการท าช้ินงาน 

 

 

 

สังเกตการพัฒนาเชิงพฤติกรรมในการสื่อสาร

ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน จาก

รายงานและการน าเสนอในชั้นเรียน 

 

 

พิจารณาจากผลงาน  มีการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์  

และใช้สื่อที่ เหมาะสมในการน าเสนอข้อมูล

ต่างๆ ได้อย่างมีประสทิธภิาพ 
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1. แผนการสอน 

  แผนการสอน   

สปัดาห ์ จุดมุ่งหมาย หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรม การเรียนการ

สอน และสือ่ทีใ่ช ้

งานมอบหมาย 

(1) 

10  –14 

มิ.ย. 56 

1)มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกบัจุดมุ่งหมายและ

การเรียนการสอนวชิา มศว 

371 

2)มีความเข้าใจใน

นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

-ปฐมนิเทศ  แนะน า

รายวิชา  ช้ีแจงจุดประสงค์   

กจิกรรม การวัดผล และ

เกณฑก์ารประเมินผล 

- กรณศีึกษาของนวัตกรรม

และเทคโนโลยีใน

ชีวิตประจ าวัน 

1.อาจารย์แจก  course 

syllabus   

2.บรรยายพร้อม

ยกตัวอย่างกรณศีึกษา

ประกอบโดยใช้สื่อพาว

เวอร์พอยด์และคลิปวิดิ

โอเกี่ยวกบันวัตกรรมใน

ปัจจุบัน  

-ใบประวัติ  ให้นิสิตกรอก

ข้อมูล   

-ใบกจิกรรมที่1 “นวัตกรรม

ในชีวิตประจ าวัน” 

-กจิกรรมเดี่ยว1.   

ออกแบบและน าเสนอความ

เป็นตัวตนของตวันิสติเอง 

(2) 

17 –21 

มิ.ย. 56 

1) เตรียมความพร้อมใน
การคิดสร้างสรรค์ต่องานที่

มอบหมายให้ 

2)เน้นพัฒนาทกัษะสื่อสาร

และการเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

-Introduce 

yourself(กจิกรรมเดี่ยว1 

20 คะแนน) 

 

1. เรียนรู้ ด้วยตนเอง 

2. ออกแบบและน าเสนอ

ตนเองกบัของใช้ส่วนตัว 

ให้นิสติอภิปรายงานของ

ตนเองในช้ันเรียน 

 -Introduce yourself 

-กจิกรรมเดี่ยวพิเศษ 

จัดกลุ่มให้นิสติไปเย่ียมชมดู

งานที่ TCDC       

(3) 

24–28 

มิ.ย. 56 

1)มีความเข้าใจเกี่ยวกบั

ความคิดสร้างสรรค์ 

2)พัฒนาความคิดนิสติและ

แลกเปล่ียนความคดิ

ระหว่างอาจารย์และนิสติใน

หลากหลายมุมมองจากงาน

ของนิสติในช้ันเรียน 

-ความหมายของความคิด

สร้างสรรค์ 

-กระบวนการเกดิความคิด

สร้างสรรค์ 

-การพัฒนาแนวความคิด

ประดิษฐ์นวัตกรรมแนว

ใหม่ 

 1.ยกตัวอย่างกรณศีึกษา

ประกอบโดยใช้สื่อพาว

เวอร์พอยด์และคลิปวิดิ

โอการให้ความหมายของ

ความคิดสร้างสรรค์  

-แนะน าให้นิสติอ่านหนังสอื

กรณศีึกษากล้าคิดต่างอย่าง

สตีฟจอ๊บส ์

 

(4) 

1 –5 

ก.ค. 56 

1) มีความรู้ความเข้าใจใน

ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม คิ ด

สร้างสรรค์จากกรณศีึกษา 

2) นิสติสามารถเช่ือมโยง

กบักรณศีึกษาจากการ

บรรยายสรปุในแต่ละ

หลักการ 

 

กรณศีึกษาเกี่ยวกบั

ความคิดสร้างสรรค์กบั 

“กล้าคิดต่างกบัสตฟี จ๊

อบส”์ 

1. ท าในสิ่งที่ใจ 

2. เปล่ียนแปลงโลก 

3. เขี่ยลูกเปิดเกมให้

สมองท างาน 

4 ขายฝันไม่ใช่สินคา้  

5. บอกปฏิเสธกบั1,000 

สิง่ 

6. สรา้งสรรค์

ประสบการณที์่ยอดเยีย่ม 

อย่างไม่บนัยะบนัยงั 

7.เก่งสือ่สาร 

กจิกรรม: 

บรรยายพร้อม

ยกตัวอย่างกรณศีึกษา

ประกอบโดยใช้สื่อพาว

เวอร์พอยต ์

 

-ใบกจิกรรมที่2 สรปุประเดน็

และวิเคราะห์ ในแต่ละ

หลักการ ส่งในช้ันเรียน   

-ใบกจิกรรมที่3 วิเคราะห์

บุคคลตัวอย่างเช่ือมโยงกบั

หลักการทั้ง7 ในกล้าคิดต่าง

อย่าง สตีฟ จอ๊บส ์

(5) 

8 –12 

ก.ค. 56 

1) มีความรู้ความเข้าใจใน

ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม คิ ด

สร้างสรรค์ในการเช่ือมโยง

สิ่งต่างๆเข้าด้วยกันคิดเพ่ือ

แก้ปัญหา คิดเพื่อตัดสนิใจ 

 การเช่ือมโยงสิ่งต่างๆอย่าง

สร้างสรรค์ 

 คลิปวิดิโอการใช้

ความคิดสร้างสรรค์ใน

การท างาน กรณศีกึษา

จากบุคคลตัวอย่างใน 

“กล้าท้าฝนั”TPBS 

 

ใบกจิกรรมที่4 ให้นิสติ

วิเคราะห์เช่ือมโยงโดยน า

ความรู้ที่ได้มาเช่ือมโยงกบัสิ่ง

ต่างๆรอบตัวนิสติเอง 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
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สปัดาห์ จุดมุ่งหมาย หวัขอ้/รายละเอียด กจิกรรม/สื่อที่ใช้ งานมอบหมาย 

(6) 

15 –19 

ก.ค. 56 

1) มีความรู้ความเข้าใจใน

ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม คิ ด

สร้างสรรค์จากกรณศีึกษา 

2) นิสติสามารถวิเคราะห์

สงัเคราะห์และเช่ือมโยงกบั

ความคิดสร้างสรรค์ใน

ชีวิตประจ าวัน 

ความคิดสร้างสรรค์กบั

นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

1)ถอดค าบรรยายจาก

วิทยากรพิเศษโดยพระ

มหาดร. สมชาย ฐานวุฒ

โฒ 

2)กรณศีึกษาจากบุคคล

ตัวอย่างใน “กล้าท้า

ฝนั”TPBS 

-ใบกจิกรรมที่5 สรปุประเดน็

และแสดงความคิดเหน็ 

(7) 

29ก.ค-

2ส.ค.56 

1)เ น้ นกร ะบวนการคิ ด

วิ เคราะห์และสังเคราะห์ 

คิดเพ่ือแก้ปัญหา คิดเพ่ือ

ตัดสินใจ คิดเพ่ือสร้างองค์

ความรู้ใหม่ 

2)การน ากระบวนการคิด

อย่างสร้างสรรค์มาเพื่อใช้

ในการด ารงชีวิตเพื่อให้เกดิ

ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 

3) เน้นพัฒนา ทกัษะการ

สร้างความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคล                                                         

                                         

หลักการออกแบบร่าง

(Sketch Design) 

1) บรรยายจากวิทยากร 

โดย อ. นันทน์ธร บรรจง

ปร ุ

 

-กจิกรรมเดี่ยว2: ให้นิสติแต่

ละคนในกลุ่มออกแบบงาน

เกี่ยวกบัสิ่งของเหลือใช้โดย 

sketch design ส่งงานใน

สปัดาห์ที่ 10 (15 คะแนน) 

-กจิกรรมสิ่งประดิษฐ์: ให้

นิสติรวบรวมแนวคดิจาก 

sketch design มาประยุกต์

เป็นสิ่งประดิษฐ์อย่าง

สร้างสรรค์ในสปัดาห์ที่ 11 

 

 

5-9 

ส.ค.56 

 งดการเรียนการสอน

เนื่องจากสอบกลางภาค 

  

(8) 

12-16

ส.ค.56 

Open house ส านัก

นวัตกรรมการเรียนรู้ 

   

(9) 

19-23

ส.ค.56 

 

1)ประเมินผลเกี่ยวกบั

เน้ือหาที่เรียน 

ทดสอบย่อยในหัวข้อ “กล้า

คิดต่างอย่างสตีฟ จอ๊บส”์

และความคิดสร้างสรรค์กบั

นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

กจิกรรม ทดสอบย่อย 

(20คะแนน) 

 

 

(10) 

26-30

ส.ค.56 

 

1) มีความรู้ความเข้าใจใน

การพัฒนาทกัษะสื่อสาร 

2) เน้นพัฒนา ทกัษะการ

สร้างความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคล 

1.การแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 

 

1)น าสิ่งของเหลือใช้

ภายในบ้านมาประดิษฐ์

สิ่งของตามหัวข้อที่

ก าหนด 

1)กจิกรรมกลุ่ม3:นิสติ

น าเสนอช้ินงานที่ท  าใน

สปัดาห์ที่10 

 

ให้นิสติร่วมกนัอภปิราย

ภายในกลุ่ม และอาจารย์

เกี่ยวกบัสิ่งประดิษฐ์ที่นิสติ

สนใจในแต่ละคน (อาจารย์

ให้คะแนนรายบุคคล (15 

คะแนน)) และคัดเลือก

ช้ินงานที่คิดจะท าในกลุ่มมา1 

ช้ิน 

(11) 

2-6 

ก.ย. 56 

 1)พัฒนาความคดิ

สร้างสรรค์ของนิสติแต่ละ

คน 

2)เน้นเช่ือมโยงสิ่งประดิษฐ์

ที่น าเสนอให้เข้ากบัหัวข้อที่

ก าหนด 

2. อาจารย์อธบิาย

รายละเอยีดงานที่

มอบหมาย 

กจิกรรมสิ่งประดิษฐ์ 

ประดิษฐ์สิ่งของภายใน

คาบเรียน ต้องมีการ

เสนอแนวคิดและรปูแบบ

เพื่อน าไปใช้ได้ใน

ชีวิตประจ าวัน(15 

คะแนน) 

-(ทกัษะเก่งสื่อสาร) :นิสติ

น าเสนอช้ินงานที่ท  าใน

สปัดาห์ที่13 กลุ่มละ 10 นาท ี 

และส่งงาน (15คะแนน) 

(12) 

9-13 

ก.ย. 56 

 

 -ค้นคว้าด้วยตนเอง   
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สปัดาห์ จุดมุ่งหมาย หวัขอ้/รายละเอียด กจิกรรม/สื่อที่ใช้ งานมอบหมาย 

(13) 

16-20 

ก.ย. 56 

1)เน้นการน ากระบวนการ

คิดอย่างสร้างสรรค์มาเพื่อ

ใช้ในการด ารงชีวิตเพื่อให้

เกดิประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 

2)มีภาวะความเป็นผู้น า

และผู้ตามที่ดีในการท างาน

เป็นทมี  พร้อมทั้งเป็น

แบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่น และ

สงัคม 

การน าเสนอสิ่งประดิษฐ์

จากของเหลือใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

นิสติอภิปรายและ

น าเสนอผลงานกลุ่มที่ท  า

ในสปัดาห์ที่11 พร้อมส่ง

ช้ินงาน 

 

-ให้นิสติไปศึกษาในหัวข้อข้อ

ทรัพย์สนิทางปัญญาจาก

เอกสารที่มอบหมายให้ 

(14) 

   

23-27 

ก.ย. 56 

1)เน้นการน ากระบวนการ

คิดอย่างสร้างสรรค์มาเพื่อ

ใช้ในการด ารงชีวิตเพื่อให้

เกดิประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 

2)เพื่อตระหนักในคุณค่า 

และคุณธรรมจริยธรรม 

เสยีสละ และซ่ือสตัย์สจุริต 

3)มีความรับผดิชอบต่อ

ตนเองและสงัคม 

ทรัพย์สนิทางปัญญาและ

การจัดการทรัพย์สนิทาง

ปัญญา 

บรรยายพร้อม

ยกตัวอย่างกรณศีึกษา

ประกอบโดยใช้สื่อพาว

เวอร์พอยด ์

ใบกจิกรรมที่6: “ทรัพย์สนิ

ทางปัญญาและการจัดการ

ทรัพย์สนิทางปัญญา” 

  สอบปลายภาค   
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แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

สาระการประเมิน ผลการเรียนรู้ วิธกีารประเมิน สดัส่วนของการ

ประเมินผล 

ภาคเน้ือหา -คุณธรรม/จริยธรรม 

-ความรู้ 

-ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

-ทกัษะทางปัญญา 

ทดสอบย่อย  

 

 

 20 % 

 

ภาคกจิกรรม -คุณธรรม/จริยธรรม 

-ความรู้ 

-ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

-ทกัษะทางปัญญา 

-ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

                     

รายงานกลุ่ม (สิ่งประดิษฐ์)    

งานเดี่ยว  

 

 

 30% 

             30% 

ภาคการมีส่วนร่วม -คุณธรรม/จริยธรรม 

-ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 

และการเข้าช้ันเรียน+การ

เข้าร่วมกจิกรรม 

20  % 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

เอกสารประกอบการบรรยายสื่อพาวเวอร์พอยต์ หัวข้อต่อไปน้ี 

1.บทน า และความหมายของนวัตกรรม 

2.นวัตกรรมในชีวิตประจ าวันและนวัตกรรมในต่างประเทศ 

3.กรณีศึกษา 7หลักการ ของหนังสอื กล้าคิดต่างอย่างสตีฟ จอ๊บส์ 

4.Sketch Design การคิดอย่างมีระบบ 

5.ทรัพย์สนิทางปัญญาและการจัดการทรัพย์สนิทางปัญญา 

6.สมุดกจิกรรมวิชา มศว 371 

2 .เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

1. ปรีดา  ยังสขุสถาพร.  2549.  I
5
 พลวัตนวัตกรรม.  ปทุมธานี: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 

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

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

มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 



มคอ. 3 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 11 

 

4. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2553.  สร้างชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม.  

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ. 

5. ศรชัย จาติกวณิช และ ประสทิธิ์ชัย วีระยุทธวิไล.  2554. กล้าคิดต่างอย่างสตีฟ จอ๊บส์.  กรุงเทพฯ:  

ส านักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล. 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 

1. วารสาร หนังสอื และเวบ็ไซต์ที่เกี่ยวกบันวัตกรรมและเทคโนโลยี 

2. เวบ็ไซต์   http://www.tcdc.or.th 

3. คลิปวิดิโอรายการ คนกล้าฝัน TPBS 

4. หนังสอื กล้าคิดต่างอย่างสตีฟ จอ๊บส์ 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนนิการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 
     ประเมินประสทิธผิลของรายวิชาพิจารณาจากผลการประเมินผู้สอนโดยนิสติ   

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

การประเมินการสอนพิจารณาจาก 

           

1.  ผลการเรียนของนิสติโดยข้อสอบทดสอบย่อย 

2.  คุณภาพของใบกจิกรรมเดี่ยวจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

3.  ประเมินการพูดคุย สอบถามนิสติ จากกจิกรรมต่างๆ 

3. การปรบัปรุงการสอน 

1. มีการประชุมระดมสมองจากผู้สอน และสมัมนาการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสดุภาคการศึกษา  เพ่ือน า

ผลการประชุม และผลการประเมินจากข้อ 2 และ 3  มาใช้ในการปรับปรุงการสอนในคร้ังต่อไป 

2. การจัดประชุมเชิงปฏบิัติการเพ่ือพัฒนาอาจารย์และการเรียนการสอน    

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

พฤติกรรมในช้ันเรียน 

2.มีการประชุมตัดเกรด 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
          1. การวางแผนปรับปรุงประสทิธผิลของรายวิชาพิจารณาจากผลการประเมินข้อ 1, 2 และ 3 เพ่ือด าเนินการดังน้ี   

          2. ปรับปรุงกจิกรรมการเรียนการสอนตามข้อเสนอแนะจากการประเมินการสอนในข้อ 2 

          3. เปล่ียนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนตามความเหมาะสม  เพ่ือให้นิสติมีมุมมองในการประยุกต์ทฤษฎี  และพัฒนา 

แนวคิดที่สร้างสรรค์ให้เข้ากบัปัญหาที่หลากหลาย  ซ่ึงได้มาจากประสบการณข์องอาจารย์แต่ละท่าน 


