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มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา มศว 371 ความคิดสร้างสรรค์กบั นวัตกรรมและเทคโนโลยี
หมวดวิชา ศึกษาทัว่ ไป
สานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2556
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
มศว 371 ความคิดสร้างสรรค์กบั นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Creativity, Innovation and Technology)
2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ประเภทรายวิชา วิชาพื้นฐาน
4. อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้ อน

B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B09
B10
B11
B12

นิสิต(จานวน)
ED32,SS31 (106 คน)
ED39,3G (107 คน)
SS36,39 (123คน)
FA31,35,37,FA3I (101 คน)
FA33,36,38,FA3F(100 คน)
FA34,39,3J (101 คน)
HM32,3J (95 คน)
HM34,35 (105 คน)
HM36,39,3V(92 คน)
HM38,3K,3M (96 คน)
AI31,32 (122 คน)
PH31,PT32 (109 คน)

อาจารย์ประจากลุ่ม
อ.นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล
อ.ธงชัย แก้ วพินิจ
อ.พัชรี ปรีดาสุริยะชัย
อ.สุพัตรา อารีกจิ
อ.ธงชัย แก้ วพินิจ
อ.พัชรี ปรีดาสุริยะชัย
อ.ธงชัย แก้ วพินิจ
อ.ณัฐต์ณชิ า สุขเกษม
อ.ขวัญคนิฐ แซ่อ้ งึ
อ. วันชาติ สุมโนจิตราภรณ์
อ.พงษ์เทพ หาญพัฒนากิจ
อ.ณภัทร โพธิ์วัน

e-mail address
081-614-4861/ naruephat@swu.ac.th
084-165-8248/thongchaika@swu.ac.th
080-249-5750/patchareep@swu.ac.th
089-179-2520/jeedkha@hotmail.com
084-165-8248/thongchaika@swu.ac.th
080-249-5750/patchareep@swu.ac.th
084-165-8248/thongchaika@swu.ac.th
087-717-5810/ sirimas@swu.ac.th
089-484-6205/kwankanits@yahoo.com
089-079-3141/ wanchad@swu.ac.th
086-2761662/phongthep@swu.ac.th
081-7503522/naphat@swu.ac.th

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556/ ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
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7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และองครักษ์
9.วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
2 พฤษภาคม 2556
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์ (หรือจุดมุ่งหมาย) ของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนเข้ าใจความหมายและตระหนักถึงความสาคัญของนวัตกรรม
1.2 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนสามารถพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชน
1.3 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ด้านต่าง ๆ ในการพัฒนานวัตกรรมที่สมั พันธ์กบั ชุมชน
และสิ่งแวดล้ อม

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อให้ สอดคล้ อง กระบวนการเรียนการสอน และสื่อการสอนให้ มีความเหมาะสมกับผู้เรียน
เพื่อให้ ผ้ ูเรียนมีความรู้พ้ ืนฐาน และแนวทางในการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์อย่างเป็ นระบบ
2.2 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และงานมอบหมายกิจกรรมกลุ่ม/ เดี่ยวให้ มีความเหมาะสม
กับผู้เรียน เพื่อกระตุ้นให้ เกิดการพัฒนานวัตกรรมในสาขาวิชาของผู้เรียน
2.3 เพื่อให้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาค้ นคว้ าและฝึ กปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ด้วยกระบวนการต่าง ๆ การ
จัดการภูมิปัญญาท้ องถิ่น เพื่อนาไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุม ชนซึ่งเกี่ยวข้ องกับ
เกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ความสัมพันธ์กบั ชุมชนและสิ่งแวดล้ อม โดย
เน้ นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย
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2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย

มอบหมายงาน
โครงการ/กิจกรรม

การเรียนรูจ้ าก
กรณีศึกษา

25

30

20

การเรียนรูโ้ ดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน
20

การเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเอง
40

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
ด้านที่ 4
ด้านที่ 5
ทักษะ
การวิเคราะห์เชิง
ด้านที่ 1
ด้านที่ 3 ความสัมพัน
ด้านที่ 2
ตัวเลข การ
คุณธรรมและ
ทักษะทาง
ธ์ระหว่าง
ความรู ้
สือ่ สารและการใช้
รายวิชา
จริยธรรม
ปั ญญา
บุคคลและ
เทคโนโลยี
ความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4
มศว
371                    

4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ผ้ ูสอนจัดเวลาให้ คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการแก่นิสติ นอกชั้นเรียนเป็ นรายบุคคล หรือราย
กลุ่มตามความต้ องการ โดยการนัดหมายทาง อี-เมล์ หรือโทรศัพท์ ตามที่ประกาศในเค้ าโครงรายวิชา
มศว 371
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู ้
1.1ตระหนักในคุณค่า
และคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ
และซื่อสัตย์สจุ ริต
1.2มีวินัย ตรงต่อเวลา
และมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม

2. ความรู ้
ผลการเรียนรู ้
2.1ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง
น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ
เทคโนโลยี กระบวนการ
สร้ างนวัตกรรม
2.2การจัดการ
กระบวนการคิด
ความคิดสร้ างสรรค์กบั
นวัตกรรม
2.3กรณีศึกษากับ
หนังสือ “กล้ าคิดต่าง
อย่างสตีฟ จ๊อบส์”
2.4ทรัพย์สนิ ทางปัญญา
และการจัดการ

วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
บรรยายเกี่ย วกับ จริ ย ธรรมใน ตรวจสอบการอ้ างอิงเอกสารต่ างๆ เมื่อมีการ
การสร้ างสรรค์นวัตกรรม/การ ทารายงานส่งในรายวิชา และสังเกตจากรายงาน
อ้ างอิงผลงานวิชาการ
ไม่ลอกผู้อ่นื
ส อ ด แ ท ร ก คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
จริยธรรมในขณะสอนบรรยาย
ทากิจกรรมในชั้นเรียน และ
มอบหมายงาน

ไม่ ส่ อ แววทุ จ ริ ต หรื อ ทุ จ ริ ต ในการสอบและ
สังเกตจากพฤติ ก รรมการแสดงออกขณะเข้ า
ร่ วมกิจกรรม การมีปฏิสัมพันธ์อันดีกับบุคคล
รอบโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมที่
ได้ รับมอบหมาย

วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
การบรรยาย/ กรณีศึกษา/ งานเดี่ยวและงานกลุ่ม/ การสอบวัดผล
กิจกรรมเดี่ยว/ กิจกรรมกลุ่ม

การอภิปราย ระดมสมอง/ ทดสอบย่อย/งานเดี่ยว/งานกลุ่ม
กิจกรรมเดี่ยว/กิจกรรมกลุ่ม

การบรรยาย/ กรณีศึกษา
การอภิปราย ระดมสมอง

การตอบคาถามในชั้นเรียน/ การอภิปราย/
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

บรรยาย/
กรณีศึกษา/ กิจกรรมกลุ่ม/งานเดี่ยว
กิจกรรมเดี่ยว

2.5รู้จักเชื่อมโยงความรู้ บรรยาย/
กรณีศึกษา/ งานกลุ่ม/งานเดี่ยว/การนาเสนอในชั้นเรียน
ด้ านต่างๆในการพัฒนา กิจกรรมเดี่ยว/ กิจกรรมกลุ่ม
นวัตกรรมที่สัมพันธ์กับ
ชุมชนและสิ่งแวดล้ อม
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3. ทักษะทางปั ญญา
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
3.1การแสวงหาความรู้ การอภิปราย ระดมสมอง
คุณภาพของงานกลุ่ม งานเดี่ยวและกิจกรรม
ด้ วยการค้ นคว้ าด้ วย
ตนเอง
3.2กระบวนการคิ ด กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม การ
พิจารณาคุณภาพของงานที่ได้ รับมอบหมาย/
วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
การมี ส่ ว นร่ ว ม/
การมี ภ าวะผู้ น า/
สังเคราะห์ คิดเพื่อ
ความสามารถในการเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาและ
แ ก้ ปั ญ ห า คิ ด เ พื่ อ
อุปสรรค
ตัดสินใจ คิดเพื่อสร้ าง
องค์ความรู้ใหม่
การคิด วิเคราะห์แก้ ปัญหาจาก ผลงานที่นาเสนอ/สอบย่อยสังเกตพฤติกรรม/
3.3การนากระบวนการ กิจกรรมในชั้นเรียน
พิจารณาคุณภาพของงาน การประเมินจากการ
คิดอย่ างสร้ างสรรค์ มา
ทากิจกรรมการมีส่วนร่วมและการตอบคาถาม
เพื่อใช้ ในการดารงชีวิต
ในแต่ละกิจกรรม
เพื่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์
ได้ อย่างยั่งยืน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
4.1 พัฒนาทักษะใน การนาเสนอและกิจกรรมกลุ่ม ป ระ เมิ น โ ด ย อา จ า รย์ / ภ า วะ ผู้ น า กล้ า
การสร้ างสัมพันธภาพ
แสดงออก บุคลิกภาพ เคารพสิทธิและรั บฟั ง
อันดีกบั ผู้อ่นื
ความคิดเห็นจากผู้อ่นื
4.2 มีภาวะความเป็ น กรณี ศึ กษา/ กิ จ กรรมกลุ่ ม
ผู้ น าและผู้ ต ามที่ ดี ใ น (อภิปราย)
ก า ร ท า ง า น เ ป็ น ที ม
พ ร้ อ ม ทั้ ง เ ป็ น
แบบอย่ า งที่ดี ใ ห้ ผ้ ู อ่ืน
และสังคม

พิจารณาจากการนาเสนอในชั้นเรียน/ การ
วิเคราะห์ตนเอง แนวคิดในการพัฒนาตนเอง
การสร้ า งปฏิสัม พั น ธ์ อัน ดี กับ ผู้ อ่ืน ทั้ง ในและ
นอกชั้นเรียน

4.3 มีความคิดริเริ่ม กรณี ศึ กษา/ กิ จ กรรมกลุ่ ม สังเกตการแสดงออก การวิเคราะห์ตนเอง
สร้ างสรรค์
(อภิปราย)
แนวคิดในการพัฒนาตนเอง
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
5.1 มีทกั ษะการ
กิจกรรมเดี่ยว/ อภิปราย
พิจารณาจากรายงานและการนาเสนอผลงาน
คานวณและวิเคราะห์
หน้ าชั้นเรียนที่บอกถึงต้ นทุนในการทาชิ้นงาน
เชิงตัวเลขจากตัวอย่าง
และกรณีศึกษา
5.2มีทกั ษะในการ
สื่อสารทั้งการพูด การ
ฟัง การอ่าน การเขียน
เพื่อให้ ผ้ ูอ่นื เข้ าใจได้
อย่างถ่องแท้

กิจกรรมกลุ่ม

สังเกตการพัฒนาเชิงพฤติกรรมในการสื่อสาร
ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน จาก
รายงานและการนาเสนอในชั้นเรียน

กิจกรรมกลุ่ม/โครงงาน

พิ จ ารณาจากผลงาน มี ก ารใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้ นข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์
และใช้ สื่ อ ที่เ หมาะสมในการน าเสนอข้ อ มู ล
ต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

5.3 มีทกั ษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการใช้ ส่อื ในการ
นาเสนอ

สานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์

จุดมุ่งหมาย

แผนการสอน
หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรม การเรียนการ
สอน และสือ่ ทีใ่ ช้
(1)
1)มีความรู้ความเข้ าใจ
1.อาจารย์ แ จก course
-ปฐมนิเทศ แนะนา
10 –14 เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและ
รายวิชา ชี้แจงจุดประสงค์ syllabus
มิ.ย. 56 การเรียนการสอนวิชา มศว กิจกรรม การวัดผล และ
2.บรรยายพร้ อม
371
ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
เกณฑ์การประเมินผล
2)มีความเข้ าใจใน
- กรณีศึกษาของนวัตกรรม ประกอบโดยใช้ ส่อื พาว
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เวอร์พอยด์และคลิปวิดิ
และเทคโนโลยีใน
โอเกี่ยวกับนวัตกรรมใน
ชีวิตประจาวัน
ปัจจุบัน
1)
เตรี
ย
มความพร้
อ
มใน
(2)
-Introduce
1. เรียนรู้ด้วยตนเอง
17 –21 การคิดสร้ างสรรค์ต่องานที่ yourself(กิจกรรมเดี่ยว1
2. ออกแบบและนาเสนอ
มอบหมายให้
มิ.ย. 56
20 คะแนน)
ตนเองกับของใช้ ส่วนตัว
2)เน้ นพัฒนาทักษะสื่อสาร
ให้ นิสติ อภิปรายงานของ
และการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตนเองในชั้นเรียน
(3)
1)มีความเข้ าใจเกี่ยวกับ
-ความหมายของความคิด
1.ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
24–28 ความคิดสร้ างสรรค์
สร้ างสรรค์
ประกอบโดยใช้ ส่อื พาว
มิ.ย. 56 2)พัฒนาความคิดนิสติ และ -กระบวนการเกิดความคิด เวอร์พอยด์และคลิปวิดิ
แลกเปลี่ยนความคิด
สร้ างสรรค์
โอการให้ ความหมายของ
ระหว่างอาจารย์และนิสติ ใน -การพัฒนาแนวความคิด ความคิดสร้ างสรรค์
หลากหลายมุมมองจากงาน ประดิษฐ์นวัตกรรมแนว
ของนิสติ ในชั้นเรียน
ใหม่
1) มีความรู้ความเข้ าใจใน กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
(4)
กิจกรรม:
ก
า
ร
พั
ฒ
น
า
ค
ว
า
ม
คิ
ด
1 –5
ความคิดสร้ างสรรค์กบั
บรรยายพร้ อม
ก.ค. 56 สร้ างสรรค์จากกรณีศึกษา “กล้ าคิดต่างกับสตีฟ จ๊
ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
2) นิสติ สามารถเชื่อมโยง อบส์”
ประกอบโดยใช้ ส่อื พาว
กับกรณีศึกษาจากการ
เวอร์พอยต์
1. ทาในสิ่งที่ใจ
บรรยายสรุปในแต่ละ
2. เปลี่ยนแปลงโลก
หลักการ
3. เขี่ยลูกเปิ ดเกมให้
สมองทางาน
4 ขายฝันไม่ใช่สินค้า
5. บอกปฏิเสธกับ1,000
สิง่
6. สร้างสรรค์
ประสบการณ์ที่ยอดเยีย่ ม
อย่างไม่บนั ยะบันยัง
7.เก่งสือ่ สาร
1) มีความรู้ความเข้ าใจใน การเชื่อมโยงสิ่งต่างๆอย่าง คลิปวิดิโอการใช้
(5)
ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม คิ ด สร้ างสรรค์
8 –12
ความคิดสร้ างสรรค์ใน
ก.ค. 56 สร้ างสรรค์ในการเชื่อมโยง
การทางาน กรณีศกึ ษา
สิ่งต่างๆเข้ าด้ วยกันคิดเพื่อ
จากบุคคลตัวอย่างใน
แก้ ปัญหา คิดเพื่อตัดสินใจ
“กล้ าท้ าฝัน”TPBS

สานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานมอบหมาย
-ใบประวั ติ ให้ นิ สิ ต กรอก
ข้ อมูล
-ใบกิจกรรมที่1 “นวัตกรรม
ในชีวิตประจาวัน”
-กิจกรรมเดี่ยว1.
ออกแบบและนาเสนอความ
เป็ นตัวตนของตัวนิสติ เอง
-Introduce yourself
-กิจกรรมเดี่ยวพิเศษ
จัดกลุ่มให้ นิสติ ไปเยี่ยมชมดู
งานที่ TCDC
-แนะนาให้ นิสติ อ่านหนังสือ
กรณีศึกษากล้ าคิดต่างอย่าง
สตีฟจ๊อบส์

-ใบกิจกรรมที่2 สรุปประเด็น
และวิเคราะห์ ในแต่ละ
หลักการ ส่งในชั้นเรียน
-ใบกิจกรรมที่3 วิเคราะห์
บุคคลตัวอย่างเชื่อมโยงกับ
หลักการทั้ง7 ในกล้ าคิดต่าง
อย่าง สตีฟ จ๊อบส์

ใบกิจกรรมที่4 ให้ นิสติ
วิเคราะห์เชื่อมโยงโดยนา
ความรู้ท่ไี ด้ มาเชื่อมโยงกับสิ่ง
ต่างๆรอบตัวนิสติ เอง

หน้า 7
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สัปดาห์
(6)
15 –19
ก.ค. 56

จุดมุ่งหมาย
หัวข้อ/รายละเอียด
1) มีความรู้ความเข้ าใจใน ความคิดสร้ างสรรค์กบั
ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม คิ ด นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สร้ างสรรค์จากกรณีศึกษา
2) นิสติ สามารถวิเคราะห์
สังเคราะห์และเชื่อมโยงกับ
ความคิดสร้ างสรรค์ใน
ชีวิตประจาวัน

(7)
1)เ น้ น ก ร ะบ ว น ก า ร คิ ด หลักการออกแบบร่าง
29ก.ค- วิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ (Sketch Design)
2ส.ค.56 คิ ด เพื่ อ แก้ ปั ญ หา คิ ด เพื่ อ
ตัดสินใจ คิดเพื่อสร้ างองค์
ความรู้ใหม่
2)การนากระบวนการคิด
อย่างสร้ างสรรค์มาเพื่อใช้
ในการดารงชีวิตเพื่อให้ เกิด
ประโยชน์ได้ อย่างยั่งยืน
3) เน้ นพัฒนา ทักษะการ
สร้ างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล

5-9
ส.ค.56
(8)
12-16
ส.ค.56
(9)
19-23
ส.ค.56
(10)
26-30
ส.ค.56

(11)
2-6
ก.ย. 56

(12)
9-13
ก.ย. 56

กิจกรรม/สื่อที่ใช้
1)ถอดคาบรรยายจาก
วิทยากรพิเศษโดยพระ
มหาดร. สมชาย ฐานวุฒ
โฒ
2)กรณีศึกษาจากบุคคล
ตัวอย่างใน “กล้ าท้ า
ฝัน”TPBS
1) บรรยายจากวิทยากร
โดย อ. นันทน์ธร บรรจง
ปรุ

งานมอบหมาย
-ใบกิจกรรมที่5 สรุปประเด็น
และแสดงความคิดเห็น

-กิจกรรมเดี่ยว2: ให้ นิสติ แต่
ละคนในกลุ่มออกแบบงาน
เกี่ยวกับสิ่งของเหลือใช้ โดย
sketch design ส่งงานใน
สัปดาห์ท่ี 10 (15 คะแนน)
-กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์: ให้
นิสติ รวบรวมแนวคิดจาก
sketch design มาประยุกต์
เป็ นสิ่งประดิษฐ์อย่าง
สร้ างสรรค์ในสัปดาห์ท่ี 11

งดการเรียนการสอน
เนื่องจากสอบกลางภาค
Open house สานัก
นวัตกรรมการเรียนรู้
1)ประเมินผลเกี่ยวกับ
เนื้อหาที่เรียน

ทดสอบย่อยในหัวข้ อ “กล้ า
คิดต่างอย่างสตีฟ จ๊อบส์”
และความคิดสร้ างสรรค์กบั
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
1) มีความรู้ความเข้ าใจใน 1.การแก้ ปัญหาอย่าง
การพัฒนาทักษะสื่อสาร
สร้ างสรรค์
2) เน้ นพัฒนา ทักษะการ
สร้ างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล

1)พัฒนาความคิด
สร้ างสรรค์ของนิสติ แต่ละ
คน
2)เน้ นเชื่อมโยงสิ่งประดิษฐ์
ที่นาเสนอให้ เข้ ากับหัวข้ อที่
กาหนด

2. อาจารย์อธิบาย
รายละเอียดงานที่
มอบหมาย

กิจกรรม ทดสอบย่อย
(20คะแนน)

1)นาสิ่งของเหลือใช้
ภายในบ้ านมาประดิษฐ์
สิ่งของตามหัวข้ อที่
กาหนด
1)กิจกรรมกลุ่ม3:นิสติ
นาเสนอชิ้นงานที่ทาใน
สัปดาห์ท่1ี 0

ให้ นิสติ ร่วมกันอภิปราย
ภายในกลุ่ม และอาจารย์
เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ท่นี ิสติ
สนใจในแต่ละคน (อาจารย์
ให้ คะแนนรายบุคคล (15
คะแนน)) และคัดเลือก
ชิ้นงานที่คิดจะทาในกลุ่มมา1
ชิ้น
กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์
-(ทักษะเก่งสื่อสาร) :นิสติ
ประดิษฐ์ส่งิ ของภายใน
นาเสนอชิ้นงานที่ทาใน
คาบเรียน ต้ องมีการ
สัปดาห์ท่1ี 3 กลุ่มละ 10 นาที
เสนอแนวคิดและรูปแบบ และส่งงาน (15คะแนน)
เพื่อนาไปใช้ ได้ ใน
ชีวิตประจาวัน(15
คะแนน)

-ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
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สัปดาห์

จุดมุ่งหมาย

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรม/สื่อที่ใช้

(13)
16-20
ก.ย. 56

1)เน้ นการนากระบวนการ
คิดอย่างสร้ างสรรค์มาเพื่อ
ใช้ ในการดารงชีวิตเพื่อให้
เกิดประโยชน์ได้ อย่างยั่งยืน
2)มีภาวะความเป็ นผู้นา
และผู้ตามที่ดีในการทางาน
เป็ นทีม พร้ อมทั้งเป็ น
แบบอย่างที่ดีให้ ผ้ อู ่นื และ
สังคม
1)เน้ นการนากระบวนการ
คิดอย่างสร้ างสรรค์มาเพื่อ
ใช้ ในการดารงชีวิตเพื่อให้
เกิดประโยชน์ได้ อย่างยั่งยืน
2)เพื่อตระหนักในคุณค่า
และคุณธรรมจริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริต
3)มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม

การนาเสนอสิ่งประดิษฐ์
จากของเหลือใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน

นิสติ อภิปรายและ
นาเสนอผลงานกลุ่มที่ทา
ในสัปดาห์ท่1ี 1 พร้ อมส่ง
ชิ้นงาน

-ให้ นิสติ ไปศึกษาในหัวข้ อข้ อ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาจาก
เอกสารที่มอบหมายให้

ทรัพย์สนิ ทางปัญญาและ
การจัดการทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญา

บรรยายพร้ อม
ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
ประกอบโดยใช้ ส่อื พาว
เวอร์พอยด์

ใบกิจกรรมที่6: “ทรัพย์สนิ
ทางปัญญาและการจัดการ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา”

(14)
23-27
ก.ย. 56

งานมอบหมาย

สอบปลายภาค
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แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
สาระการประเมิน
ภาคเนื้อหา

ภาคกิจกรรม

ภาคการมีส่วนร่วม

ผลการเรียนรู้
-คุณธรรม/จริยธรรม
-ความรู้
-ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
-ทักษะทางปัญญา
-คุณธรรม/จริยธรรม
-ความรู้
-ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
-ทักษะทางปัญญา
-ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
-คุณธรรม/จริยธรรม
-ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

วิธกี ารประเมิน
ทดสอบย่อย

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
20 %

รายงานกลุ่ม (สิ่งประดิษฐ์ )
งานเดี่ยว

30%
30%

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
และการเข้ าชั้นเรียน+การ
เข้ าร่วมกิจกรรม

20 %

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
เอกสารประกอบการบรรยายสื่อพาวเวอร์พอยต์ หัวข้ อต่อไปนี้
1.บทนา และความหมายของนวัตกรรม
2.นวัตกรรมในชีวิตประจาวันและนวัตกรรมในต่างประเทศ
3.กรณีศึกษา 7หลักการ ของหนังสือ กล้ าคิดต่างอย่างสตีฟ จ๊อบส์
4.Sketch Design การคิดอย่างมีระบบ
5.ทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญา
6.สมุดกิจกรรมวิชา มศว 371
2 .เอกสารและข้อมูลสาคัญ
1. ปรีดา ยังสุขสถาพร. 2549. I5 พลวัตนวัตกรรม. ปทุมธานี: สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
2. สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล. 2552. องค์กรแห่งการสร้ างนวัตกรรม. กรุงเทพฯ: เอเอสทีวีผ้ ูจัดการ.
3. เสน่ห์ จุ้ยโต. 2548. การบริหารนวัตกรรมแนวใหม่. นนทบุรี: สานักวิชาการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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4. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2553. สร้ างชาติ ด้ วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม.
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ.
5. ศรชัย จาติกวณิช และ ประสิทธิ์ชัย วีระยุทธวิไล. 2554. กล้ าคิดต่างอย่างสตีฟ จ๊อบส์. กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
1. วารสาร หนังสือ และเว็บไซต์ท่เี กี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
2. เว็บไซต์ http://www.tcdc.or.th
3. คลิปวิดิโอรายการ คนกล้ าฝัน TPBS
4. หนังสือ กล้ าคิดต่างอย่างสตีฟ จ๊อบส์

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชาพิจารณาจากผลการประเมินผู้สอนโดยนิสติ

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การประเมินการสอนพิจารณาจาก
1. ผลการเรียนของนิสติ โดยข้ อสอบทดสอบย่อย
2. คุณภาพของใบกิจกรรมเดี่ยวจากการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
3. ประเมินการพูดคุย สอบถามนิสติ จากกิจกรรมต่างๆ

3. การปรับปรุงการสอน
1. มีการประชุมระดมสมองจากผู้สอน และสัมมนาการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา เพื่อนา
ผลการประชุม และผลการประเมินจากข้ อ 2 และ 3 มาใช้ ในการปรับปรุงการสอนในครั้งต่อไป
2. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์และการเรียนการสอน
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1.การกาหนดขั้นตอนการแก้ ไขปัญหา/เกณฑ์การให้ คะแนนโครงงาน/รายงาน/ข้ อสอบ และการให้ คะแนน
พฤติกรรมในชั้นเรียน
2.มีการประชุมตัดเกรด

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. การวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาพิจารณาจากผลการประเมินข้ อ 1, 2 และ 3 เพื่อดาเนินการดังนี้
2. ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนตามข้ อเสนอแนะจากการประเมินการสอนในข้ อ 2
3. เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผ้ ูสอนตามความเหมาะสม เพื่อให้ นิสติ มีมุมมองในการประยุกต์ทฤษฎี และพัฒนา
แนวคิดที่สร้ างสรรค์ให้ เข้ ากับปั ญหาที่หลากหลาย ซึ่งได้ มาจากประสบการณ์ของอาจารย์แต่ละท่าน
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