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รายละเอียดของรายวิชา ทนก 421 การออกแบบความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทนก 421 การออกแบบความคิดสร้ างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม
AIT 421 Creativity Design and Innovation Management
2. จานวนหน่วยกิต
1 หน่วยกิต (1-0-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
3.2 ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเอกเลือก (วิชาเสริมทักษะวิชาชีพ)
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
ดร.พรรณทิพา เจริญไทยกิจ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี 4
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
2 กันยายน พ.ศ. 2558
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนเข้ าใจความสาคัญของนวัตกรรม และการสร้ างนวัตกรรมอย่างเป็ นระบบ
1.2 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนสามารถพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ในการจัดการทรัพยากรให้ เกิดมูลค่าเพิ่ม
1.3 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนรู้จักการสร้ างตราสินค้ า และการวิจัยตลาด อย่างถูกต้ องเหมาะสม
1.4 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนรู้จักวิธกี ารรักษานวัตกรรมให้ คงอยู่อย่างยั่งยืน และการรักษาทรัพย์สนิ ทางปัญญา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1. มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบความคิดสร้ างสรรค์ เพื่อให้ เกิดการเรียนรู้ และ
สร้ างสรรค์นวัตกรรมใหม่ และการใช้ ประโยชน์จากสิทธิบัตรในการพัฒนานวัตกรรม
2.2 เพื่อให้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความสาคัญ ของการสร้ างนวั ตกรรม กลยุ ทธ์การสร้ างนวัตกรรมที่เป็ นระบบ การบริ หารจั ดการ
ทรั พ ยากรให้ เกิด มู ล ค่ า เพิ่ ม การสร้ า งตราสิน ค้ า และความสัม พั น ธ์กับ นวั ต กรรม การวิ จั ยตลาด การรั ก ษา
นวัตกรรมในองค์กรให้ เกิดความยั่งยืน การรักษาทรัพย์สนิ ทางปัญญา
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึ กปฏิบตั ิ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มี
ไม่มี
15 ชั่วโมง
30 ชม.
3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
4. ทักษะ
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1
ทนก 421 การออกแบบ
ความคิดสร้างสรรค์ และ
การจัดการนวัตกรรม

2

3

3. ทักษะทาง

2. ความรู้
4

1

2

3

ปัญญา
4

1

2

3

4

ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
สื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4

5

6
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4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์จะให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคล
อาจารย์จัดเวลาให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรือรายกลุ่มโดยเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยการนัดหมาย
ทางอีเมล์ตามที่แจ้ งในเค้ าโครงรายวิชาผ่านระบบข้ อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน (SWU
Course Syllabus)
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรมทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สจุ ริต
1.2 เคารพสิทธิและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่นื และสามารถทางานเป็ น
ทีม
1.3 มีวินัย ความรับผิดชอบต่อสังคม
เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับของ
องค์กรและสังคม
1.4 มีจิตสานึก และตระหนักในการ
ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ

วิธีการสอน
1.1 ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
จริยธรรมของผู้ผลิต ผู้มหี น้ าที่ในการ
ออกแบบนวัตกรรม หรือผลิตภัณฑ์ และผู้
ที่เกี่ยวข้ อง
1.2 สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ในขณะสอนบรรยาย
และมอบหมายงาน
1.3 บทบาทสมมติ เช่น ให้ นิสติ กาหนด
บทบาทของตน ในการทางานกลุ่มพร้ อม
ระบุหน้ าที่รับผิดชอบ

วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 บันทึกการเข้ าเรียน การส่งงาน ตรง
ต่อเวลา
1.2 ไม่ส่อแววทุจริต หรือทุจริตในการ
สอบ
1.3 ตรวจสอบการอ้ างอิงเอกสารใน
รายงานการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
1.4 สังเกตจากพฤติกรรมการ
แสดงออกขณะเข้ าชั้นเรียน

2. ความรูท้ ีต่ อ้ งได้รบั
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
2.1 มีความรู้ และความเข้ าใจหลักการ
2.1 การบรรยายประกอบสื่อการสอน
เกี่ยวกับการสร้ างนวัตกรรมอย่างเป็ น
พาวเวอร์พอยต์/มัลติมเี ดีย
ระบบ และวิชาที่เกี่ยวข้ อง
2.2 การอภิปราย ระดมสมอง
2.2 มีความคุ้นเคยกับความก้ าวหน้ าทาง
วิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้ อง
กับการแก้ ไขปัญหาและการต่อยอดองค์
ความรู้
2.4 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบตั ิ
กฎระเบียบ ข้ อกาหนดทางวิชาการ ซึ่งมี
การปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาเพื่อ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลง
ไป

วิธีการวัดและประเมินผล
2.1 การสอบกลางภาคและการสอบ
ปลายภาค
2.2 การตอบปัญหาและแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน

2.1.3
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3. ทักษะทางปัญญาที่ตอ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
3.1 สามารถใช้ ทกั ษะและความรู้ความ
เข้ าใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง
เป็ นระบบ
3.3 สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอ
แนวทางแก้ ไขได้ อย่างสร้ างสรรค์ โดยการ
เชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีและ
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิ
3.4 สามารถค้ นหาข้ อเท็จจริง ทาความ
เข้ าใจและประเมินข้ อมูลสารสนเทศ และ
ใช้ ข้อมูลในการแก้ ไขปัญหาอย่าง
เหมาะสม

วิธีการสอน
3.1 การอภิปราย ระดมสมอง
3.2 ฝึ กการคิดและวิเคราะห์ต่อปัญหาจาก
ตัวอย่างกรณีศึกษาและแสดงความคิดเห็น
ในการแก้ ปัญหาในระหว่างการบรรยายใน
ชั้นเรียน
3.3 การจัดกิจกรรมกลุ่ม หลังการบรรยาย
เพื่อทากิจกรรมฝึ กประสบการณ์การปฏิบตั ิ
ให้ สอดคล้ องกับการบรรยาย

วิธีการวัดและประเมินผล
3.1 คุณภาพของรายงานกลุ่ม และเดี่ยว
ที่มกี ารสืบค้ นข้ อมูลสารสนเทศต่าง ๆ
3.2 การตอบปัญหาและแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
3.3 การสอบกลางภาคและปลายภาค
เรียน

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับ
4.1 การทารายงานและกิจกรรมกลุ่ม
มอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 4.2 การนาเสนอผลงาน
4.2 สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับ
ผู้อ่นื ทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่มได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบใน
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง

วิธีการวัดและประเมินผล
4.1 ประเมินรายงานโดยอาจารย์
4.2 ประเมินการทางานร่วมกันโดยนิสติ
ในกลุ่ม
4.3 สังเกตการแสดงออก การสร้ าง
ปฏิสมั พันธ์อนั ดีกบั ผู้อ่นื

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
5.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้ง
การพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้
รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสม
สาหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 สามารถระบุ เข้ าถึง คัดเลือกและ
ติดตามความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี
นวัตกรรมจากแหล่งข้ อมูลความรู้ท่ี

วิธีการสอน
5.1 การทารายงาน มีการสืบค้ นข้ อมูล
สารสนเทศและเรียบเรียง นาเสนอหน้ าชั้น
5.2 การนาเสนองานหน้ าชั้นเรียน
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วิธีการวัดและประเมินผล
5.1 พิจารณาจากรายงานและการ
นาเสนอผลงานหน้ าชั้นเรียน
5.2 สังเกตการพัฒนาเชิงพฤติกรรมใน
การสื่อสารจากรายงาน และการนาเสนอ
ในชั้นเรียน
5.3 พิจารณาจากผลงาน มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ น
ข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ และใช้ ส่อื ที่
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เกี่ยวข้ องกับสาขาวิชาจากแหล่งข้ อมูล
สารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
5.5 สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ในการจัดการ
กับข้ อมูลต่างๆ อย่างเหมาะสม
5.6 สามารถใช้ ภาษาไทยอย่างถูกต้ องทั้ง
ภาษาพูดและภาษาเขียน และ
ภาษาอังกฤษในระดับใช้ งานได้ และ
เหมาะสม

เหมาะสมในการนาเสนอข้ อมูลต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1

การแนะนาบทเรียน
ความสาคัญของนวัตกรรม และการออกแบบ
ความคิดสร้ างสรรค์

2

ประเภทของนวัตกรรม

1

3

การจัดการทรัพยากรให้ เกิดมูลค่าเพิ่ม

1

4

ขั้นตอนการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม

1

5

การค้ นหาแนวความคิดใหม่

1

6

การคัดเลือกแนวความคิด

1

7

การอภิปราย ระดมความคิดในการสร้ าง และ
คัดเลือกแนวความคิด

1

8

การสร้ างตราสินค้ า

1

จานวน
(ชม.)
1

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่
ผูส้ อน
ใช้
1. ชี้แจงการเรียน
อ.พรรณทิพา
2. มอบหมายรายงานการศึกษา
ค้ นคว้ าด้ วยตนเองและแนะนาแหล่ง
สืบค้ นข้ อมูล
3. บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างประกอบ
โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์ อ.พรรณทิพา/
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
อ.พิเศษ
บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
อ.พรรณทิพา/
อ.พิเศษ
บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
อ.พรรณทิพา/
อ.พิเศษ
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
อ.พรรณทิพา
2. การทางานกลุ่มเพื่อค้ นหา
แนวความคิดใหม่
บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
อ.พรรณทิพา
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. การอภิปรายกลุ่มคัดเลือก
แนวความคิด
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษา

อ.พรรณทิพา

อ.พรรณทิพา/
อ.พิเศษ
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9
10
11

สอบกลางภาค
การวิจัยตลาด
การวิจัยตลาด (ต่อ)

1
1

12

การรักษาทรัพย์สนิ ทางปัญญา

1

13

การใช้ ประโยชน์จากสิทธิบตั รในการพัฒนา
นวัตกรรม

1

14

การอภิปรายการจัดการ และการออกแบบ
นวัตกรรม

1

15

นวัตกรรมกับอุตสาหกรรมไทย

1

การรายงานหน้ าชั้นเรียน
สอบปลายภาค

1

16
17-18

บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษา อภิปราย
กลุ่ม
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. มอบหมายรายงานการศึกษา
ค้ นคว้ าด้ วยตนเองและแนะนาแหล่ง
สืบค้ นข้ อมูล
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. มอบหมายรายงานการศึกษา
ค้ นคว้ าด้ วยตนเองและแนะนาแหล่ง
สืบค้ นข้ อมูล
อภิปรายกลุ่ม

อ.พรรณทิพา
อ.พรรณทิพา
อ.พรรณทิพา/
อ.พิเศษ
อ.พรรณทิพา/
อ.พิเศษ
อ.พรรณทิพา/
อ.พิเศษ

อ.พรรณทิพา/
อ.พิเศษ

อ.พรรณทิพา

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้

กิจกรรมการประเมิน

1.1, 2.1, 2.2,
2.4 3.1, 3.3
3.4, 4.1, 4.2,
4.4, 5.2, 5.3,
5.5, 5.6

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
การอภิปราย ระดมสมอง
การนาเสนอรายงานหน้ าชั้นเรียน
การส่งรายงานตรงเวลา

1.1-1.4, 4.1,
4.2

การเข้ าชั้นเรียน
พฤติกรรมในและนอกชั้นเรียน
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งเดี่ยว และกลุ่มที่ได้ รับ
มอบหมาย

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กาหนดการ
ประเมิน
(สัปดาห์ที่)
9
17
8, 13
16

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

ตลอดภาค
การศึกษา

10%

35%
30%
25%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลักที่กาหนด
1. คณาจารย์ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร. 2550. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน
อุตสาหกรรมเกษตร. สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพ.
2. ณัฐยา สินตระการผล. 2549. การบริหารจัดการนวัตกรรม Managing Creativity and Innovation.
แปลจาก Katz, R. Managing Creativity and Innovation. จัดพิมพ์โดย บริษัท เอ๊กซเปอร์เน็ท จากัด, กรุงเทพ.
3. ณัฐยา สินตระการผล. 2553. การสร้างนวัตกรรมให้เป็ น Core Competency. แปลจาก Skarzynski,
P. and Gibson, R. Innovation to the Core. จัดพิมพ์โดย บริษัท เอ๊กซเปอร์เน็ท จากัด, กรุงเทพ.
4. Kotler, P. 1990. Principles of Marketing. Prentice – Hall, Inc., N.J.
5. Tidd, J. and Bessant, J. 2009. Managing Innovation: Integrating Technological, Market and
Organization Change. 4th ed. John Wiley & Son, Ltd., West Sussex. UK.
6. Von Stamm, B. 2008. Managing Innovation, Design and Creativity. 2nd ed. John Wiley &
Son, Ltd., West Sussex. UK.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
Journal of Innovation and Sustainable Development, Journal of Technology Management and
Innovation และ International Journal of Innovation Management
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
วารสาร หนังสือ และเว็บไซต์ท่เี กี่ยวกับนวัตกรรมอาหาร และไม่ใช่อาหาร ซึ่งรวมถึงบริการ หรือธุรกิจ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ให้ นิสิตประเมินประสิทธิผลของรายวิชา เกี่ยวกับความรู้ความสามารถของผู้สอน วิธีการจัดการเรียนการ
สอน สื่อและเทคโนโลยีท่ใี ช้ ในการสอน การวัดผล คุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุ นการเรียนรู้
(แบบ ปค. 003 และ ปค.004) ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ และให้ นิสติ ให้ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลการเรียนของนิสติ โดยการสอบ
2.2 คุณภาพรายงานกลุ่มจากการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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2.3 ผลงานจากกิจกรรมอื่นๆ
3. การปรับปรุงการสอน
มีการประชุมระดมสมองจากผู้สอนและการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนเมื่อ
สิ้นสุดภาคการศึกษา โดยพิจารณาผลการประเมินจากข้ อ 1 และ 2 และหารือปัญหาการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อระบุ
แนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนในปี การศึกษาต่อไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต
สาหรั บ การทวนสอบระดับ รายวิชา คณะกรรมการผู้ รั บ ผิด ชอบหลั ก สูตรมอบหมายให้ อาจารย์ หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มิใช่ผ้ ูสอนรายวิชานั้น สุ่มประเมินข้ อสอบ รายงาน และผลงานอื่นเพื่อพิจารณาความสอดคล้ องกับ
เนื้อหารายวิชา และประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผู้สอน/คณะผู้สอนพิจารณาผลการประเมินข้ อ 1-4 เพื่อดาเนินการทบทวนเนื้อหา และกลยุทธ์การสอน
และน าเสนอแผนการปรั บ ปรุ งรายวิ ช าในรายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ชา (มคอ.5) จากนั้ น เสนอต่ อ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่ อให้ ความคิดเห็นและวางแผนพั ฒนาปรับปรุงสาหรั บใช้ ในปี การศึกษา
ถัดไป
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