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มคอ.3 

รายวิชา  ความคิดสรา้งสรรคก์บันวตักรรมและเทคโนโลยี (มศว 371) 

หมวดวิชา ศึกษาทัว่ไป 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2  ประจ าปีการศึกษา 2557 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

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

2. จ านวนหน่วยกิต 

    3(2-2-5) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา   

หลักสตูร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ประเภทรายวิชา  วิชาพ้ืนฐาน 

4. อาจารยผู์ร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน : ภาคการศึกษาที่  2 ปีการศึกษา 2557/ ชั้นปีที่ 3 

6. รายวิชาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้มี) 

ไม่ม ี

7. รายวิชาท่ีตอ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้มี) 

ไม่ม ี

8. สถานท่ีเรียน 

อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  ประสานมติร และองครักษ ์

9.วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

19 ธนัวาคม 2557 

 

 

 นิสิต(จ านวน) อาจารยป์ระจ ากลุ่ม e-mail address 

B01 SC31,33,3H (100คน)  อ.นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล 081-614-4861/ naruephat@g.swu.ac.th  

B02 SS34,3TH (95คน)  อ.มาลินี ลีโทชวลิต 084-680-7659/malineel@g.swu.ac.th 

B03 SS3F,3THB (110คน)  อ.นันทน์ธร บรรจงปร ุ 085-919-9091/nanthon@g.swu.ac.th 

B04 SS32 (88คน)  อ.ขวัญคนิฐ แซ่อึ้ง 089-4846205/kwankanit@g.swu.ac.th 

B05 IC31,34,38 (100คน)  อ.พัชรี ปรีดาสรุิยะชัย 090-564-1647/ patchareep@g.swu.ac.th 

B06 IC32,33 (105คน)  อ.ธงชัย แก้วพินิจ 084-165-8248/thongchaika@swu.ac.th 

B07 DT11,IC37 (100คน)  อ.พัชรี ปรีดาสรุิยะชัย 090-564-1647/ patchareep@g.swu.ac.th 

B08 IC35,36,39 (101คน) อ.ธงชัย แก้วพินิจ 084-165-8248/thongchaika@g.swu.ac.th 

B09 FA31,36,3F,FA3J,3ED1(110คน) อ.ณฐัตณ์ชิา สขุเกษม 087-717-5810/ sirimas@g.swu.ac.th 

B10 SC32,3G (105คน) อ.รัตตยิา มบุีศย์ 081-145-6564/ratiyam@g.swu.ac.th 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงค ์(หรือจุดมุ่งหมาย) ของรายวิชา 
          1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายและตระหนักถึงความส าคญัของนวัตกรรม 

          1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความคดิสร้างสรรคใ์นการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชน 

     1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ ด้านต่าง ๆ ในการพัฒนานวัตกรรมที่สมัพันธก์บัชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

 

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 และสงัเกตจากรายงาน ไม่ลอก

ผู้อื่น 

 

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 

2.3ทรัพย์สนิทางปัญญา

และการจัดการ 

2.4รู้ จักเชื่ อมโยงความรู้

ด้านต่างๆในการพัฒนา

นวัตกรรมที่ สัม พันธ์กับ

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

การบรรยาย/ กรณีศึกษา/   

กจิกรรมเดี่ยว/ กจิกรรมกลุ่ม 

 

 

การอภิปราย ระดมสมอง/

กจิกรรมเดี่ยว/กจิกรรมกลุ่ม 

 

บรรยาย/ กรณีศึกษา/กิจกรรม

เดี่ยว 

บรรยาย/ กรณีศึกษา/   กจิกรรม

เดี่ยว/ กจิกรรมกลุ่ม 

งานเดี่ยวและงานกลุ่ม/ การสอบวัดผล 

 

 

 

ทดสอบย่อย/งานเดี่ยว/งานกลุ่ม 

 

 

กจิกรรมกลุ่ม/งานเดี่ยว 

 

งานกลุ่ม/งานเดี่ยว/การน าเสนอในชั้นเรียน 

 

  

3. 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 

คุณภาพของงานกลุ่ม งานเดี่ยวและกจิกรรม 

 

 

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  

 

4.2 มภีาวะความเป็นผู้น า

แ ล ะ ผู้ ต า ม ที่ ดี ใ น ก า ร

ท างานเป็นทีม  พร้อมทั้ง

เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่น 

การน าเสนอและกจิกรรมกลุ่ม 

 

 

 

กรณศีึกษา/ กจิกรรมกลุ่ม (อภิปราย) 

 

 

 

ประเมินโดยอาจารย์/ ภาวะผู้ น า กล้าแสดงออก 

บุคลิกภาพ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นจาก

ผู้อื่น 

 

พิจารณาจากการน าเสนอในชั้นเรียน/ การวิเคราะห์

ตนเอง  แนวคิดในการพัฒนาตนเองการสร้าง

ปฏสิมัพันธอ์นัดกีบัผู้อื่นทั้งในและนอกชั้นเรียน 
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และสงัคม 

 

4.3 มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค ์

 

 

 

กรณศีึกษา/ กจิกรรมกลุ่ม (อภิปราย) 

 

 

 

สงัเกตการแสดงออก การวิเคราะห์ตนเอง 

แนวคดิในการพัฒนาตนเอง 

 

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 าชิ้นงาน 

 

 

 

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 ์ จุดมุ่งหมาย หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรม การเรียนการ

สอน และสื่อท่ีใช ้

งานมอบหมาย 

(1) 

12-16 ม.ค. 

58 

1)มคีวามรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกบัจุดมุ่งหมายการเรียน

การสอนวิชา มศว 371 และ

เกณฑก์ารประเมนิผล 

2)มคีวามเข้าใจและตระหนัก

ถงึความส าคญัของความคดิ

สร้างสรรค ์นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี 

-ปฐมนิเทศ  แนะน ารายวิชา  

ชี้แจงจุดประสงค ์  

กจิกรรม การวัดผล และ

เกณฑก์ารประเมนิผล 

- ความหมายของความคดิ

สร้างสรรค ์นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี 

- กรณศีึกษาของนวัตกรรม

และเทคโนโลยีใน

ชีวิตประจ าวัน 

- กจิกรรมแบ่งกลุ่มโดย 

DISC และ multiple 

intelligent test 

- แนะน าการท า E-portfolio 

(การท า site map) 

1.อ า จ า ร ย์ แ จ ก  course 

syllabus   

2.บรรยายและท ากจิกรรม

ในชั้นเรียน (กจิกรรม 1 

และ 2) 

3. ดูผลงานของนิสติที่เคย

เรียนผ่านมาแล้ว 

4. สื่อที่ใช้ได้แก่ 

พาวเวอร์พอยด:์ 

  Introduction 371 

  ความคดิสร้างสรรค ์

นวัตกรรมและเทคโนโลยี   

  DISC test 

  E-portfolio site map 

- กจิกรรมในชั้นเรียน 

  กิจกรรมที่  1 “ความคิด

ส ร้ า ง สร รค์  น วั ต กร รมแล ะ

เทคโนโลยี คอือะไร” 

- กจิกรรมมอบหมาย 

  จัดท าเวบ็ไซต์ของกลุ่ม ส่งลิงค์

ให้อาจารย์ประจ ากลุ่ม 

  จัดท ากจิกรรม 9 สิ่งใหม่ ๆ ใน

ชีวิต  

  ท าใบกิจกรรมที่ 2 โดยศึกษา

ด้วยตนเองจากการดูผลงานของ

นิ สิตที่ เ คย เ รี ยนมาแ ล้ว  กับ

ผ ล ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ข อ ง

บุคคลภายนอก เช่น TCDC, หอ

ศิลป์หรือ นิทรรศการ ฯลฯ  

(2) 

19-23 ม.ค. 

58 

เข้าใจในทฤษฎขีองความคดิ

สร้างสรรคผ่์านกจิกรรมที่ได้

ฝึกท าเอง และการ

ประเมนิผลงานของเพ่ือน 

2) มคีวามเข้าใจเกี่ยวกบั

แนวทางในการพัฒนาทกัษะ

ความคดิสร้างสรรคข์องนิสติ 

- ทฤษฎคีวามคดิสร้างสรรค ์

- วิธฝึีกความคดิสร้างสรรค ์

2 แบบ ได้แก่  

   1. การใช้ค าสุ่ม 

   2. การฝึกการเชื่อมโยง 

       โดยการเปรียบเทยีบ 

เพ่ือเป็นตวัอย่าง 

1. บรรยายและท ากจิกรรม

ในชั้นเรียน 

2. สื่อที่ใช้ได้แก่ 

พาวเวอร์พอยด:์ 

 การพัฒนาทกัษะการคดิ

สร้างสรรค ์

3. ใบประเมนิกจิกรรมตาม

ทฤษฎคีวามคดิสร้างสรรค ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- กจิกรรมในชั้นเรียน 

  กิจกรรมที่ 3 “กระตุ้นต่อม

ความคดิสร้างสรรค”์ 

- กจิกรรมมอบหมาย     

  น ากจิกรรมที่ท าในชั้นเรียนลง

เวบ็ไซต ์

  ท ากจิกรรม 4 ค าสุ่ม และ 

กจิกรรม 5 เชื่อมโยง ขึ้นเวบ็ไซต ์

 (3) 

26–30 ม.ค. 

58 

 

1) มีความรู้ ความเข้าใจใน

การพัฒนาต่อยอดความคิด

สร้างสรรค์ไปสู่นวัตกรรม

ชุมชน หรือธุรกิจชุมชนผ่าน

แนวคดิเชิงออกแบบ 

2)  น า ทักษะและ วิ ธี ก า ร

พัฒนาความคดิสร้างสรรค์มา

ใช้เพ่ือสร้างแบบร่างได้ 

- การออกแบบและศิลปะ 

- HCD or UCD  

- หลักการออกแบบร่าง

(Sketch Design:SKD) 

1. บรรยายและกจิกรรมใน

ชั้นเรียน 

2. สื่อที่ใช้ได้แก่: 

พาวเวอรพ์อยต ์

(เอกสารอา้งอิง) 

  Design VS Art 

  HCD or UCD 

  Emotional design    

  Sketch design 

- กจิกรรมในชั้นเรียน 

  กจิกรรม 6 Sketch Design  

- กจิกรรมมอบหมาย 

  น ากจิกรรมที่ท าในชั้นเรียนลง

เวบ็ไซต ์

  ลงความเห็นเตรียมน าเสนอ 

Project ของกลุ่มในสปัดาห์หน้า 

(4) 

2–6 

1) ฝึกทกัษะสื่อสารที่ด ี

2) เข้าใจและสามารถวาง

- น าเสนอ project แต่ละ

กลุ่ม 

1. บรรยายและกจิกรรมใน

ชั้นเรียน 

- กจิกรรมในชั้นเรียน 

  น า Project มาพัฒนาในหัวข้อ

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 



มคอ. 3 

มคอ.3 ของรายวิชา มศว 371 ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรมและเทคโนโลยี ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 7 

 

ก.พ. 58 แผนกา รท า ง า น เ ป็ นที ม

ร่วมกนัได้ 

- Business model 

- ปรับปรงุ SKD ของแต่ละ

กลุ่ม 

2. น าเสนอ project 

3. อธบิายกจิกรรมต่อยอด 

   

 

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามใบ

กจิกรรม 

 กจิกรรม 7 เสนอแผนการ

ด าเนนิงานและผู้รับผดิชอบผ่าน 

Business model 

  น า SKD ลงเวป็ไซตข์องนิสติ  

(5) 

9-13 

ก.พ. 58 

1) เพ่ือให้มคีวามรู้ความ

เข้าใจและสร้างจิตส านึกที่ดี

ในการอ้างองิผลงานและ

ป้องกนัผลงานสร้างสรรคข์อง

ตนเอง 

- ทรัพย์สนิทางปัญญาและ

การจัดการทรัพย์สนิทาง

ปัญญา 

 

1. ฟังบรรยายจากวิทยากร 

และวเิคราะห์กรณศีึกษาใน

ชั้นเรียน กจิกรรม 8 

- กจิกรรมในชั้นเรียน 

  ฟังบรรยายเรื่องทรัพย์สนิทาง

ปัญญาและการจัดการทรัพย์สนิ

ทางปัญญา 

 

(6) 

16–20 ก.พ. 

58 

1)พัฒนาความคดิสร้างสรรค์

ของนิสติและการแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค ์

 นัดคุยกลุ่มย่อย ดู 

prototype หรือ progress 

- กจิกรรมมอบหมาย 

  สรปุประชุมงานลงเวบ็ไซต ์

(7) 

23-27 ก.พ. 

58 

1)ประเมนิผลเกี่ยวกบัเนื้อหา

ที่เรียน 

 1. ทดสอบย่อย 

(20คะแนน) 

 

 

(8) 

2-6 

ม.ีค. 58 

*4 ม.ีค. หยุด

วันมาฆบูชา 

1)พัฒนาความคดิสร้างสรรค์

ของนิสติและการแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค ์

 นัดคุยกลุ่มย่อย ดู progress 

การพัฒนาชิ้นงาน 

- กจิกรรมมอบหมาย 

  สรปุประชุมงานลงเวบ็ไซต ์

9-13 

ม.ีค. 58 
สอบกลางภาค 

(9) 

16-20 

ม.ีค. 58 

1) มีความรู้ความเข้าใจในการ

พัฒนาทกัษะสื่อสาร 

2) เน้นพัฒนา ทกัษะการสร้าง

ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

3)เน้นการน ากระบวนการคดิ

อย่างสร้างสรรคม์าเพ่ือใช้ใน

การด ารงชีวิตเพ่ือให้เกดิ

ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 

4)เพ่ือตระหนักในคุณค่า และ

คุณธรรมจริยธรรม เสยีสละ 

และซื่อสตัย์สจุริต 

5)มคีวามรับผดิชอบต่อตนเอง

และสงัคม 

- การเป็นวัตกรที่ด ี

 

 

 

1. ดูสื่อ วิเคราะห์การเป็นน

วัตกรที่ด ี

2. น า project มาวิเคราะห์

ท าการจัดการ มองหาสิ่งที่

เป็นนวัตกรรมหรือสิ่งที่เป็น

ประโยชน์ของงาน 

3. สื่อที่ใช้ได้แก่: 

คลิป: 

  บุคคลตวัอย่าง เช่น   

  รายการ SME ตแีตก    

  รายการเป็นอยู่คอื   

  รายการคนกล้าฝนั 

- กจิกรรมในชั้นเรียน 

  สรปุแนวคดิการเป็นนวัตกรที่

ด ีและการท างานให้มคีวามสขุ

และประสบความส าเรจ็ 

 

   

 

 (10) 

23-27 

ม.ีค. 58 

1) เพ่ือสร้างความเข้าใจใน

รายวิชาศึกษาทั่วไปให้กบันิสติ 

 นิสติเข้าร่วมกจิกรรมในงาน Open house 

(11) 

30 ม.ีค.-3 

เม.ย. 58 

1)พัฒนาความคดิสร้างสรรค์

ของนิสติและการแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค ์

 นัดคุยกลุ่มย่อย - กจิกรรมมอบหมาย 

  สรปุประชุมงานลงเวบ็ไซต ์
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(12) 

6-10 

เม.ย. 58 

1)พัฒนาความคดิสร้างสรรค์

ของนิสติและการแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค ์

2) ฝึกการวางแผนในการจัด

แสดงผลงาน 

 1. นัดคุยกลุ่มย่อย  

2. คุยการจัดงาน

นิทรรศการ 

- กจิกรรมมอบหมาย 

  สรปุประชุมงานลงเวบ็ไซต ์

วันที่ 13-15 เม.ย. 58 หยุดวนัสงกรานต ์

(13) 

20-24เม.ย.58 

1) พัฒนาความคดิ

สร้างสรรคข์องนิสติและ

การแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์

2) มภีาวะความเป็นผู้น า

และผู้ตามที่ดใีนการท างาน

เป็นทมี 

3) เพ่ือพัฒนาทกัษะ

สื่อสาร 

- น าเสนอและแสดงผลงาน

ต่อบุคคลทั่วไป 

1. จัดนิทรรศการ - กจิกรรมมอบหมาย 

นิสติจัดงานและแสดงผลงาน 

พร้อมทั้งเข้าร่วมชมผลงานของ

นิสติกลุ่มอื่น ๆ  

(14) 

27 เม.ย.-1 

พ.ค.58 

1) เพ่ือพัฒนาทกัษะ

สื่อสารและการวิจารณง์าน

อย่างสร้างสรรค ์

2) เพ่ือให้เข้าตวัเองและ

ผู้อื่นรู้แนวทางในการ

พัฒนาจุดบกพร่องของ

ตนเองสร้างเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

 

- น าเสนอปิด project พร้อม

ส่งรายงาน 

- ประเมนิตนเองและ

ประเมนิเพ่ือนในกลุ่ม 

 

1. ใบประเมนิตนเอง และ

ประเมนิเพ่ือนในกลุ่ม 

- กจิกรรมมอบหมาย 

แก้ไขชิ้นงานและรายงานให้

เสรจ็สมบูรณ ์

(15) 

4-8  

พ.ค. 58 

*5 พ.ค. หยุดวนั

ฉัตรมงคล 

 - คุยกลุ่มย่อยส าหรับกลุ่มที่

ต้องแก้ไขงาน 

ก าหนดส่งงาน collector 

วันสดุท้าย (ทางเวบ็ไซต)์ 

 

18-22 พ.ค.58 สอบปลายภาค 
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แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

 

สาระการประเมนิ ผลการเรียนรู้ วิธกีารประเมนิ สดัส่วนของการ

ประเมนิผล 

ภาคเนื้อหา -คุณธรรม/จริยธรรม 

-ความรู้ 

-ทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

-ทกัษะทางปัญญา 

ทดสอบย่อย  

 

 

 20 % 

 

ภาคกจิกรรม -คุณธรรม/จริยธรรม 

-ความรู้ 

-ทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

-ทกัษะทางปัญญา 

-ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

                     

งานกลุ่ม    

งานเดี่ยว  

 

 

 40% 

            30% 

ภาคการมสี่วนร่วม -คุณธรรม/จริยธรรม 

-ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

การเป็นผู้ช่วยสอน+การเข้า

ร่วมกจิกรรม+การจัด

นิทรรศการ 

10  % 

 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

เอกสารประกอบการบรรยายสื่อพาวเวอร์พอยต ์หัวข้อต่อไปนี้  

1. Introduction 371 

2. Creative theory 

3. DISC test 

4. E-port site map 

5. ความหมายของความคดิสร้างสรรค ์นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

6. การพัฒนาทกัษะการคดิสร้างสรรค ์ 

7. Sketch Design การคดิอย่างมรีะบบ 

8. ทรัพย์สนิทางปัญญาและการจดัการทรัพย์สนิทางปัญญา 

9. Design VS Art 

  10.  Design thinking 
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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 านักวิชาการ

มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 

4. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2553.  สร้างชาต ิด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม.  

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรมแห่งชาติ. 

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

ส านักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล. 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 

1. วารสาร หนังสอื และเวบ็ไซตท์ี่เกี่ยวกบันวัตกรรมและเทคโนโลยี 

2. เวบ็ไซต ์  http://www.tcdc.or.th 

3. คลิปวิดโิอรายการ คนกล้าฝนั และเป็นอยู่คอื TPBS 

4. หนังสอื กล้าคดิต่างอย่างสตฟี จอ๊บส ์

5. หนังสอื ขโมยให้ได้อย่างศิลปิน 

6. หนังสอื เคาะกะโหลกโขกความคดิสร้างสรรค์ 

7. หนังสอืคดิ! ทลายกรอบคดิเดมิเพ่ิมพลังคดิสร้างสรรค์ 

8. หนังสอื creative man 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 
     ประเมนิประสทิธผิลของรายวิชาพิจารณาจากผลการประเมนิผู้สอนโดยนิสติ   

2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

การประเมนิการสอนพิจารณาจาก 

1.  ผลการเรียนของนิสติโดยข้อสอบทดสอบย่อย 

2.  คุณภาพของใบกจิกรรมเดี่ยวจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

3.  ประเมนิการพูดคุย สอบถามนิสติ จากกจิกรรมต่างๆ 

3. การปรบัปรุงการสอน 

1. มกีารประชุมระดมสมองจากผู้สอน และสมัมนาการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสดุภาคการศึกษา  เพ่ือน า

ผลการประชุม และผลการประเมนิจากข้อ 2 และ 3  มาใช้ในการปรับปรงุการสอนในคร้ังต่อไป 

2. การจัดประชุมเชิงปฏบิตักิารเพ่ือพัฒนาอาจารย์และการเรียนการสอน    

 

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

พฤตกิรรมในชั้นเรียน 
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2.มกีารประชุมตดัเกรด 

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

          2. ปรับปรงุกจิกรรมการเรียนการสอนตามข้อเสนอแนะจากการประเมนิการสอนในข้อ 2 

          3. เปล่ียนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนตามความเหมาะสม  เพ่ือให้นิสติมมุีมมองในการประยุกตท์ฤษฎ ี และพัฒนา 

แนวคดิที่สร้างสรรคใ์ห้เข้ากบัปัญหาที่หลากหลาย  ซึ่งได้มาจากประสบการณข์องอาจารย์แต่ละท่าน 


