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มคอ. 3 

คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  
 

รายละเอียดของรายวิชา 
รหัสวิชา 2001211g  
ชื่อวิชา ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมท้องถิ่น   (CREATICITY : LOCAL 
INNOVATION)    
 

 
สรุปรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับรายวิชา 
การน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

  ไม่ได้ด าเนินการ 
  มีการด าเนินการ ดังน้ี ในเน้ือหาที่เข้าใจยาก และมีการใช้ส่ือ Power point ประกอบการ

ท าปฏิบัติการ 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

  ไม่มีการวิจัย 
  มีการวิจัย (ช่ือ แหล่งทุน งบประมาณ) 

.................................................................................................... ... 
*ระบุหมายเลขหน้า 

การบูรณาการการเรียนการสอน (วิจัย, ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม, บริการวิชาการ) 
  ไม่มีการบูรณาการ 
  มีการบูรณาการ (ระบุกิจกรรม/โครงการ) งานบริการวิชาการ ชุมชน ค่ายวิทยาศาสตร์ งาน

ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ด้วย สหวิชาต่าง ๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การพัฒนานวัตกรรมชุมชน ท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต  วัฒนธรรม การปรับตัว ความสัมพันธ์กับชุมชน
และส่ิงแวดล้อม  และการเลือกใช้ส่ือ 

 
การน าความรู้/ประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 

  ไม่ได้ด าเนินการ 
  มีการด าเนินการ (ระบุหัวข้อ/ประเด็นที่น ามาใช้) ในหัวข้อ  ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติ

กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ด้วยสหวิชาต่าง ๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนานวัตกรรมชุมชน 
ท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต  วัฒนธรรม การปรับตัว ความสัมพันธ์กับชุมชนและส่ิงแวดล้อม  และการ
เลือกใช้ส่ือ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฎี 

 
 

 
 

อนุมัติโดย........................................................................ 
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มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 

 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร
จัดการของแต่ละรายวิชาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ใน
รายละเอียด ของหลักสูตร ซึ่งแต่ละรายวิชาจะก าหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียด
ของเน้ือหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆที่นั กศึกษา 
จะได้รับการพัฒนาให้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา มีการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือ
ส่ือทางวิชาการอ่ืนๆที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ นอกจากน้ียังก าหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชา
และกระบวนการปรับปรุง 

ประกอบด้วย 7 หมวด ดังนี้ 

 หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 หมวดที่ 3  ลักษณะและการด าเนินการ 
 หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์    

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
 

1 
 

รหัสและชื่อรายวิชา  

ภาษาไทย  รหัสวิชา 2001211g  ช่ือวิชา ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมท้องถ่ิน 
                                   (CREATICITY : LOCAL INNOVATION)   

2 
 

จ านวนหน่วยกิต  3 (2-2-5)  

3 
 

หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
เป็นรายวิชาบูรณาการ ในหมวดวชิาศึกษาทั่วไปใช้ในทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์

4 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ  อาจารย์พัชรินทร์  โชคอ านวย และคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร หมวด
วิชาศึกษาทั่วไป ม.ราชภัฏสุรินทร ์

 
อาจารยผ์ู้สอน  อาจารย์ ดร.คณุภทัร  ศรศิลป ์
คุณวุฒิของผู้สอน   ป.ร.ด (ชีววิทยา) 
สังกัด สาขาวิชา ค.บ. (วิทยาศาสตร์) / ภาควิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
สถานท่ีติดต่อผู้สอน ห้องพัก 29406 อาคาร 29 / เบอร์โทรศัพท์ 044-521393 
อีเมลล์ khuna.pat@srru.ac.th 
 

5 
 

ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน   
       ภาคการศึกษาที่  2561   ช้ันปีท่ี 1 

6 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)   
     -ไม่ม-ี 

7 รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)   
-ไม่ม-ี 

8 
 

สถานที่เรียน   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์

9 
 

วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายวิชาคร้ังล่าสุด   
ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี........... เมื่อวันท่ี .......................................... 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์  

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 

 

1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา                                                                                                                                          

1.ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การสร้างนวัตกรรมในยุคดิจิทัล 
2.ค้นคว้าและฝึกปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีความ
หลากหลายทางสหวิชาต่าง ๆ  
3.สามารถประยุกต์ใช้และพัฒนานวัตกรรมชุมชน ท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต  วัฒนธรรม 
การปรับตัว ความสัมพันธ์กับชุมชนและส่ิงแวดล้อม   
4.สามารถเลือกใช้ส่ือเพื่อการเผยแพร่ความคิดและนวัตกรรมท้องถิ่น 
 

2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา                                                                                                                                          
ปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและตามนโยบายแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 ด้านการพัฒนาคนอย่าง
รอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา โดยปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อผู้เรียน รวมถึงปลูกฝังและ
เสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเพื่อทันต่อการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 

1 ค าอธิบายรายวิชา   
(ภาษาไทย)  ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ด้วยสหวิชาต่าง ๆ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนานวัตกรรมชุมชน ท้องถิ่น ทีเ่กี่ยวข้องกับวิถีชีวิต  วัฒนธรรม การ
ปรับตัว ความสัมพันธ์กับชุมชนและส่ิงแวดล้อม  และการเลือกใช้ส่ือ 
(ภาษาอังกฤษ)  Research study and practice of developmental process. Creaticity by 
underdisciplinenary of Local wisdom. Development  of Creativity in community culture and 
adaptation relationship with community and environment. And media selection. 

2 จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา   
 บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ฝึกภาคสนาม/ฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 

32 ช่ัวโมง ไม่ม ี 32 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง 
3 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 

5 ช่ัวโมง / สัปดาห ์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

 
 

 
 
 
 

 
 

1 คุณธรรม จริยธรรม  
 1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีวินัย ตรงต่อเวลา ความเสียสละ อดทน ความรับผดิชอบ และความซื่อสัตย์สุจริต  
(2) มีจิตส านึก ตระหนักถึงคุณค่าตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาต ิเสียสละและซื่อสัตย์  
(3) เคารพกฎเกณฑ์ กติกาและข้อบังคับขององค์กรและสังคม รักความเป็นประชาธิปไตย  ใจกว้าง  มีความ

เป็นธรรม เคารพสิทธิผู้อ่ืน 
(4) มีสัมมาคาวะ รู้กาลเทศะ มีจิตบริการและจิตสาธารณะ 

 1.2 กลยุทธก์ารสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       1. ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าช้ันเรียนให้
ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
       2. นักศึกษาต้องมีความรับผดิชอบงานในหน้าท่ีของตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระท าการทจุริตในการ
สอบ  
        3.สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกคาบ  
        4. มีการจัดกิจกรรมส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกสาธารณะโดยการจัดท าโครงการจติอาสา 

   1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     (1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การแต่งกาย การส่งงาน ตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย 
     (2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรยีงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสตูร 
     (3) ประเมินจากพฤติกรรมในการสอบ เช่น ไม่ทุจริตในการสอบ 
     (4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
     (5) ประเมินจากการจัดโครงการ 

2 ความรู้   
 2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) แนวคิด ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์  นวัตกรรม  ภมูิปัญญาท้องถิ่น สิขสิทธ์ทาง
ปัญญา 

(2) การสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่มีความรับผดิชอบต่อสังคม  เศรษฐกจิ โดยการวเิคราะหผ์ลที่เกดิขึ้นกับ
ตนเองและชุมชน และผลของวิถีชีวิตของบุคคลที่มีต่อประเด็นผลกระทบเชิงสังคม  
      (3) หลักของการสื่อสาร ที่เขา้ใจธรรมชาติของตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

(4) มีความรู้อย่างกว้างขวางทันสมัย และมีวิธีการในการแสวงหารความรู้อย่างเป็นระบบ 
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2 ความรู้   
 2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

    1. จัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติการทั้งในและนอก
สถานศึกษา  
    2.การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยเรียนรู้จากการจัดท าโครงการจิตอาสา หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญทีม่ี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง  

 2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     (1) การทดสอบย่อย 
     (2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
     (3) ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดท า 
     (4) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในช้ันเรียน 
     (5) ประเมินการจัดท าโครงการจิตอาสา 

3 ทักษะทางปัญญา   
 3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 
(2) สามารถประมวล แสวงหาความรู้ สรุปความ ตีความ และประเมนิค่าสารสนเทศ โดยเน้นการบูรณาการ

และเชื่อมโยงสู่สังคม   
 3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) บรรยาย 
(2) การอภิปรายกลุม่ 
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัตจิริง 

 3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
       ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการน าเสนอรายงานใน
ช้ันเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น การวัดมาตรฐานในข้อนี้สามารถท าได้โดยการ
ออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบาย แนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์
ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบท่ีเป็นการเลือกค าตอบท่ีถูกมาค าตอบเดียวจากกลุ่มค าตอบท่ีให้มา 

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ การรับรู้ความรูส้ึกของผู้อื่น มีมมุมองเชิงบวก การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
(2) สามารถแก้ปัญหาภายในกลุ่ม และระหว่างกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 

 4.2 กลยุทธก์ารสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
       จัดการสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับบุคคลอื่ น 
หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ในสถานศึกษา และให้น าเสนอผลงาน
ในช้ันเรียน 

 4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
      ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในช้ันเรียน และสังเกต
จากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลและให้
นักศึกษาประเมินตนเอง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
ของการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 

5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       (1) สามารถวิเคราะห์ ประมวลผล และแปลความหมาย ข้อมลูข่าวสารทั้งที่เป็นภาษาพูด ภาษาเขียน ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
       (2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม 

 5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะหข์้อมูลเชิงปริมาณจากแบบฝึกหัดหรือข้อมูล
จากการสืบค้น และน าเสนอผลจากการวิเคราะห์ เรียนรูเ้ทคนิคการประยุกตเ์ทคโนโลย ี

5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
      (1) วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์ และน าเสนอรายงาน 
      (2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและน าเสนอรายงานโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 คุณธรรม จริยธรรม  
 (1) มีคุณธรรมค้ าจุนโลก  มีธรรมยึดเหนี่ยวใจบุคคลและประสานหมู่ชน  มีธรรมคุม้ครองโลก 

(2) มีวินัย  ตรงต่อเวลา  ความเสียสละ  อดทน  ความรับผดิชอบ  และความซื่อสัตย์สุจริต  
(3) มีจิตส านึกต่อสังคม  รักความเป็นประชาธิปไตย  ใจกว้าง  มีความเป็นธรรม 

2 ความรู้   
 (1) ความรู้ความเข้าใจ ความหมาย องค์ประกอบ ของความคิดสร้างสรรรค์ มีความเข้าใจใน
ทฤษฎี ของความคิดสร้างสรรค์ 

(2) มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกบั ความหมาย ลักษณะ ประเภท และ ปัจจัยที่ก่อให้เกิด 
นวัตกรรม มีความเข้าใจในสัมพันธ์ ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ กับนวัตกรรม สามารถ
วิเคราะห์ ลักษณะนิสัยที่ส่งเสริมการคิดอย่างสร้างสรรค์ 

(3) มีความรู้ความเข้าใจใน การพัฒนาต่อยอดความคิด สร้างสรรค์ไปสู่นวัตกรรม ชุมชน 
ท้องถิ่น จากภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือธุรกิจชุมชนผ่าน แนวคิดเชิงออกแบบ น าทักษะและ
วิธีการ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มาใช้เพื่อสร้างแบบร่างได้ 

(4) มีความรู้ความ เข้าใจและสร้างจิตส านึกท่ีดี ในการอ้างอิงผลงานและ ป้องกันผลงาน
สร้างสรรค์ ของตนเองและผู้อื่น 

(5) พัฒนาความคิด สร้างสรรค์ของนักศึกษาและ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

5.1  แผนการสอนตลอดภาคเรียน 16  สัปดาห์ 
สัปดาห์ จุดมุ่งหมาย หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรม การเรียนการ

สอน และส่ือที่ใช้ 
งานมอบหมาย 

(1) 1) มีความรู้ความ
เข้าใจ เกีย่วกบั
จุดมุ่งหมายการ 
เรียนการสอนวิชา
และเกณฑ์การ
ประเมินผล  
 
 

- แนะน ารายวิชา 
จุดประสงค์ กิจกรรม 
การวัดผล และ 
เกณฑ์การประเมินผล 
 - DISC test เพื่อ
ทราบ บุคลิกลักษณะ
ส่วนตนของ 
นักศึกษา 

1.อาจารย์ แจก course 
syllabus และเอกสาร
ใน การเรียน  
2.แบ่งกลุ่มท าโครงงาน 
(ส่งรายช่ือในช้ันเรียน) 
3.บรรยายและท า 
แบบทดสอบของกิล
ฟอร์ด (กิจกรรมที ่1) 
(active learning) ส่งใน
ช้ันเรียน 
4. แจกเอกสาร 
ประกอบการเรียน             
ส่ือทีใ่ช้ได้แก่ 
Introduction 371 
(ppt) DISC test (ppt) 

1. จัดท ารายช่ือ
สมาชิกในกลุ่ม ลง
ในใบเช็คช่ือ
นักศึกษา  
2. จัดท ารูปเล่ม
เอกสาร 
ประกอบการเรียน
ของนักศึกษาแต่ 
ละคน  
3. ท าแบบทดสอบ
พหุปัญญา พร้อม
วิเคราะห์ผลการ
ทดสอบรวมเล่มใน
เอกสาร 
ประกอบการเรียน

3 ทักษะทางปัญญา 
 

 (1) คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ  
(2) สามารถประมวล แสวงหาความรู้ สรุปความ ตีความ และประเมินคา่สารสนเทศ  โดยเน้นการบูรณาการ

และเชื่อมโยงสู่สังคม 
 
4 

 
 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  การรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น มมีุมมองเชิงบวก  การเป็นผู้น าและผู้ตามทีด่ี   
(2) สามารถแก้ปัญหาภายในกลุม่  และระหว่างกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  มคีวามรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม  

5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 (1) สามารถวิเคราะห์  ประมวลผล  และแปลความหมาย  ข้อมูลข่าวสาร  ท้ังที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ  หรือ

คณิตศาสตร ์  
(2) สามารถวิเคราะห์  ประมวลผล  และแปลความหมาย  ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นภาษาพูด ภาษาเขียน  ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม 



9 
มคอ. 3 

คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป มหาวิทยาลยัราชภฏัสุรินทร์ 

ของนักศึกษา 
(2)  1) มีความรู้ความ

เข้าใจ ความหมาย 
องค์ประกอบ ของ
ความคิดสร้างสรรรค์ 
2) มีความเข้าใจใน
ทฤษฎี ของความคิด
สร้างสรรค์ 

- ความหมายของ
ความคิด สร้างสรรค์ 
- องค์ประกอบของ
ความคิด สร้างสรรค์ 
- ทฤษฎีการเรียนรู้
ของบลูม  
- ทฤษฎีโครงสร้าง
ทาง สติปัญญากิล
ฟอร์ด  
- ทฤษฎีกระบวนการ
คิด สร้างสรรค์ของ
ทอแรนซ์ 

1. บรรยายและฝึก
ปฏิบัติ เกมส์ฝึกความคิด 
สร้างสรรค์(active 
learning)    2. รายงาน
ผลการทดสอบ ความคิด
สร้างสรรค์ของกิล ฟอร์ด  
3. ส่ือที่ใช้ได้แก่: 
ความคิดสร้างสรรค์ 
(ppt) 

สืบค้นผลงานที่
สร้างจาก ความคิด
สร้างสรรค์ มาคู่ละ 
1 ผลงาน แล้วท า
การโพสท์ เน้ือหา
ลงในเว็บไซต์ของ 
รายวิชา (กิจกรรมที่ 
2 ส่งเป็นเอกสารใน
สัปดาห์ที่ 3) 

(3)  1)มีความรู้ความ
เข้าใจ เกีย่วกบั 
ความหมาย ลักษณะ 
ประเภท และ ปัจจัย
ทีก่่อให้เกิด 
นวัตกรรม  
2) มีความเข้าใจใน
สัมพันธ์ ระหว่าง
ความคิดสร้างสรรค์ 
กับนวัตกรรม 
 3) สามารถวิเคราะห์ 
ลักษณะนิสัยที่
ส่งเสริมการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ 

- ความหมาย 
ลักษณะ ประเภท 
และปัจจัยที่ 
ก่อให้เกิดนวัตกรรม 
และ เทคโนโลยี 
 - ความสัมพันธ์
ระหว่าง ความคิด
สร้างสรรค์กับ 
นวัตกรรม 
 - ลักษณะนิสัยที่
ส่งเสริมการ เป็น
นวัตกรรม 

1. บรรยายและฝึก
ปฏิบัติ เกมส์ฝึกความคิด 
สร้างสรรค์ (ต่อ) (active 
learning)  
2. ท ากิจกรรมที่ 3 
(active learning) 
ความคิด สร้างสรรค์ 
นวัตกรรมและ 
เทคโนโลยี  
3. ส่ือที่ใช้ได้แก่ : คลิป
วิดีทัศน์ที่เก่ียวข้องกับ
งานสร้างสรรค์สู่การต่อ
ยอดเป็นนวัตกรรมที่มา
จากภูมิปัญญาแต่ละยุค
สมัย 

วิเคราะห์เน้ือหา
จากส่ือที่ 
ก าหนดให้ 
(กิจกรรมที่ 4) 
แนวคิดลักษณะ
นิสัยการเป็น 
นวัตกรรม 

(4) 1) มีความรู้ความ
เข้าใจใน การพัฒนา
ต่อยอดความคิด 
สร้างสรรค์ไปสู่
นวัตกรรม ชุมชน 
ท้องถิ่น จาก       

- หลักการออกแบบ
ร่าง (Sketch 
Design:SKD) 
 - แนะน าการจัดท า
ข้อเสนอ โครงงาน 

1. บรรยายและฝึก
ปฏิบัติ (กิจกรรมที่ 5 
งานเด่ียว) (active 
learning)  
2. ส่ือที่ใช้ได้แก่: Sketch 
design (ppt) การจัดท า

สืบค้นข้อมูล 
อภิปรายกลุ่ม และ
จัดเตรียมหัวข้อใน
การท าโครงงาน 
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หรือธุรกิจชุมชนผ่าน 
แนวคิดเชิงออกแบบ 
 2) น าทักษะและ
วิธีการพัฒนาความ 
คิดสร้างสรรค์ มาใช้
เพื่อสร้างแบบร่างได้ 

โครงงาน (action plan) 
(ppt) 

(5) 1) เข้าใจและ
สามารถวาง 
แผนการท างานเป็น
ทีมร่วมกันได้ 

- การเขียนแผนการ 
ด าเนินงาน (action 
plan) 

1. บรรยายและอภิปราย 
 2.กลุ่มเขียน action 
plan (กิจกรรมที ่6) 
(active learning) 

เตรียมน าเสนอ
โครงงานและ 
action plan 
(กิจกรรมที ่6) 
สัปดาห์ถัดไป 

(6) 1) ฝึกทักษะส่ือสาร  
2) ฝึกการประเมินค่า 

- น าเสนอโครงงาน
และ action plan 

1. นักศึกษาน าเสนองาน
และ ปรับปรุง โครงงาน
และ action plan ส่งใน
ช้ันเรียน  
2. บรรยายอภิปราย 
สะท้อนคิด 

ด าเนินงานตาม
แผนงานที่ น าเสนอ
ผ่านแล้ว 

(7) 1) เพื่อให้มีความรู้
ความ เข้าใจและ
สร้างจิตส านึกท่ีดี ใน
การอ้างอิงผลงาน
และ ป้องกันผลงาน
สร้างสรรค์ ของ
ตนเอง 
 2) พัฒนาทักษะการ
คิด วิเคราะห์  

- ทรัพย์สินทาง
ปัญญาและ การ
จัดการทรัพย์สินทาง 
ปัญญา 

1. บรรยายและอภิปราย 
กลุ่มย่อย (4-5 คน) 
2. ฝึกวิเคราะห์
กรณีศึกษา ในช้ันเรียน 
(กิจกรรมที่7) (active 
learning) 

ด าเนินงานตาม
แผนงานที่น าเสนอ
ผ่านแล้ว 

(8) 1) ประเมินผล
เกี่ยวกบั เน้ือหาที่
เรียน 

ประเมินผล 1. ทดสอบย่อย 
(20คะแนน) 

ด าเนินงานตาม
แผนงานที่น าเสนอ
ผ่านแล้ว  

สอบกลางภาค 

(9) 1) พัฒนาความคิด 
สร้างสรรค์ของนักศึกษา
และ การแก้ปัญหาอย่าง 

- รายงาน
ความก้าวหน้าระยะ 
ต้น (30% ของงาน) 

1. น าเสนอผลงาน
ระยะกลาง  
2. บรรยายพร้อม

ด าเนินงาน
โครงงาน (ต่อ) 
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สร้างสรรค์ อภิปราย เพื่อแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น 
ระหว่างการด าเนิน
โครงงาน (active 
learning) 

(10) 1) พัฒนาความคิด 
สร้างสรรค์ของนักศึกษา
และ การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

- รายงาน
ความก้าวหน้าระยะ 
กลาง (60% ของ
งาน) 5 กลุ่ม 1-5 

1.น าเสนอผลงานระยะ
กลาง 
2. บรรยายพร้อม
อภิปราย เพื่อแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น 
ระหว่างการด าเนิน
โครงงาน (active 
learning) 

ด าเนินงาน
โครงงาน (ต่อ)  

(11) 1) พัฒนาความคิด 
สร้างสรรค์ของนักศึกษา
และ การแก้ปัญหาอย่าง 
สร้างสรรค์  
2) ฝึกการวางแผนในการ 
จัดแสดงผลงาน 
 

- รายงาน
ความก้าวหน้าระยะ 
กลาง (70% ของ
งาน) 5 กลุ่ม 6-10  
 

1. น าเสนอผลงาน
ระยะกลาง 
2. บรรยายพร้อม
อภิปราย เพื่อแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น 
ระหว่างการด าเนิน
โครงงาน (active 
learning) 

ด าเนินงาน
โครงงาน (ต่อ) 

(12) 1) เพื่อสร้างความเข้าใจใน 
รายวิชาศึกษาทั่วไปให้กับ 
นักศึกษา 
 

- รายงาน
ความก้าวหน้าระยะ 
ปลาย (90% ของ
งาน) – แนะน าการ
จัดนิทรรศการ ใน
งาน open house  
 

1. น าเสนอผลงาน
ระยะปลาย (active 
learning) 
 2. บรรยายและ
แนะน าการต้ัง ค าถาม
เพื่อจัดท าใบ
ประเมินผลงาน 
3. นักศึกษาแต่ละ
จัดท าใบ ประเมินผล
งานในช้ันเรียน  

1. ท าผลงาน
ให้เสร็จและ 
เตรียมงาน
นิทรรศการ 
open house  
2. เตรียมใบ
ประเมินผล
งาน 20 ชุด 

(13) 1) พัฒนาความคิด 
สร้างสรรค์ของนักศึกษา
และ การแก้ปัญหาอย่าง 

- จัดนิทรรศการใน
งาน open house 

1. น าเสนอและ
แสดงผลงาน ต่อบุคคล
ทั่วไป (active 

สะท้อน คิด  
วิเคราะห์
ข้อมูลจากผล 
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สร้างสรรค์ 
2) มีภาวะความเป็นผู้น า 
และผู้ตามท่ีดีในการท างาน 
เป็นทีม  
3) เพื่อพัฒนาทักษะ ส่ือสาร  
 

learning) 
 2. ประเมินผลงาน
เพื่อนและ เก็บข้อมูล
การประเมินผลงาน 
ของ  
3. บรรยายอภิปราย 

ประเมิน 

(14) 1) เพื่อให้เข้าตัวเองและ 
ผู้อ่ืนรู้แนวทางในการ 
พัฒนาจุดบกพร่องของ 
ตนเองสร้างเสริมการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต  
2) ประเมินตนเองในการ 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
 

- ประเมินตนเอง  
- ประเมินรายวิชา  
 

1. บรรยายและแนะน า
วิธีการ จัดท ารูปเล่ม
รายงาน (กิจกรรมที่ 8) 
(active learning)  
2. ใบประเมินตนเอง 
และ ประเมินเพื่อนใน
กลุ่ม  
3. นักศึกษาท าแบบ
ประเมิน ILC 001 – 
003 

เตรียมจัดท า
รูปเล่ม
รายงาน 
น าเสนอ
ผลสรุปในช้ัน
เรียน สัปดาห์
ถัดไป 

(15) 1) เพื่อพัฒนาทักษะ ส่ือสาร
และการวิจารณ์งาน อย่าง
สร้างสรรค์  
 

- น าเสนอผลงานและ 
ตัวอย่างช้ินงานเสร็จ
สมบูรณ์  
- ส่งเล่มรายงาน และ
ส่ือการ น าเสนอ  

1. น าเสนอผลงานหน้า
ช้ัน เรียน (active 
learning)  
2. บรรยายอภิปราย
สะท้อน คิด 

 

(16) สอบปลายภาค 
 



13 
มคอ. 3 

คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

 

หมายเหตุ:  *เครื่องหมาย  
●  เท่ากับ การสอนและต้องประเมินผล เครื่องหมาย ๐ เท่ากับ การสอนแต่ไม่ประเมินผล ถ้าไม่ใส่เครื่องหมาย คือ ไมม่ีการสอน และไม่ประเมินผล 

5.2 
 

แผนการประเมินผลการเรยีนรู ้
ระบุวิธกีารประเมินผลการเรียนรู้หวัข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา สัปดาห์ทีป่ระเมิน และสัดส่วนของการประเมิน 
 ใช้กระบวนการประเมินแบบตามสภาพจริง  

ผลการเรียนรู ้ การพัฒนาผลการเรียนรู ้
ของนักศึกษา* 

วิธีการประเมิน/กิจกรรมที่ใช้ในการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วน
คะแนน 

1 2 3 4 5    
คุณธรรมจริยธรรม  

 
 
● 

 
● 

   (1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังการเรียน 
 (2) อาจารย์ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนกัศึกษา 
(3) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์ของสังคม ในรายวิชาตลอด
ภาคเรียน 
(4) ผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณธรรมจริยธรรมบัณฑิตจากการปฏิบัติงาน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 

     

     
ความรู ้  

● 
 
● 

 
● 

  (1) นักศึกษาประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 
(2) อาจารย์ประเมินความเข้าใจของนักศึกษาจากการสะท้อนความคิดของนักศึกษาในต่างรูปแบบ  เช่น การ
น าเสนอผลงาน การแสดงออกในระหว่างการท างาน จากความคิดเห็นของเพื่อนนักศึกษาร่วมกันที่มีต่องาน
ของเพื่อน 
(3) วัดและประเมินจากใบงาน 
(4) วัดและประเมินจากการสอบกลางภาคและการน าเสนอผลการด าเนินโครงการ 

2 3 4 5 6 7 8 9 
16  

 

     

     
ทักษะทางปัญญา  

● 
 
● 

   (1) อาจารย์ประเมินความเข้าใจของนักศึกษาจากการสะท้อนความคิดของนักศึกษาในต่างรูปแบบ เช่น การ
น าเสนอผลงาน การแสดงออกในระหว่างการท างาน จากความคิดเห็นของเพื่อนนักศึกษาร่วมกันที่มีต่องาน
ของเพื่อน 
(2) วัดและประเมินจากใบงาน 
 (3) วัดและประเมินจากการสอบกลางภาคและการน าเสนอผลการด าเนินโครงการ 

2 3 4 5 6 7 8 9 
16 

 

     
     

5.2 
 

แผนการประเมินผลการเรยีนรู้  
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

 
● 

 
● 

   (1) วัดและประเมินผลจากผลน าเสนอผลงานกลุ่มและการเป็นผู้น าในการอภิปรายซักถาม 
(2) วัดและประเมินจากการสอบกลางภาคและการน าเสนอผลการด าเนินโครงการ  

ตลอดภาคการศึกษา  

     
ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  
 

 
● 

        (1) วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์ และน าเสนอผลงานกลุ่ม 
      (2) วัดและประเมินจากการสอบกลางภาคและการน าเสนอผลการด าเนินโครงการ 

ตลอดภาคการศึกษา  

 รวมทั้งหมด  100 



14 
มคอ. 3 

คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  
 

  
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

สาระการประเมิน ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

ภาคเน้ือหา - คุณธรรม/จริยธรรม  
-ความรู้ 
 -ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
 -ทักษะทางปัญญา 

ทดสอบย่อย 20% 

ภาคกิจกรรม -คุณธรรม/จริยธรรม 
-ความรู้  
-ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ  
-ทักษะทางปัญญา  
-ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

งานโครงการ งาน
รายบุคคล งานคู่ งาน
กลุ่มย่อย 

35% 
20% 
10% 
5% 

ภาคการมีส่วนร่วม -คุณธรรม/จริยธรรม 
-ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

การเป็นผู้ช่วยสอน+การ
เข้า ร่วมกิจกรรม+การ
จัด นิทรรศการ 

10% 

  
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
     เอกสารประกอบการบรรยายส่ือพาวเวอร์พอยต์ หัวข้อต่อไปน้ี  

1. Introduction 371  
2. Creative theory  
3. DISC test  
4. ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  
5. การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์  
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6. Sketch Design การคิดอย่างมีระบบ  
7. ทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  

 
2 .เอกสารและข้อมูลส าคัญ  

1. ปรีดา ยังสุขสถาพร. 2549. I 5 พลวัตนวัตกรรม. ปทุมธานี: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ   
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  
2. สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล. 2552. องค์กรแห่งการสร้างนวัตกรรม. กรุงเทพฯ: เอเอสทีวีผู้จัดการ.  
3. เสน่ห์ จุ้ยโต. 2548. การบริหารนวัตกรรมแนวใหม่. นนทบุรี: ส านักวิชาการ  
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
4. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2553. สร้างชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 
    นวัตกรรม. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
    แห่งชาติ.  
5. ศรชัย จาติกวณิช และ ประสทิธ์ชิยั วีระยุทธวไิล. 2554. กล้าคิดต่างอย่างสตีฟ จ๊อบส์.  
    กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล.  
 
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า  
1. วารสาร หนังสอื และเวบ็ ไซตท์  ่เิก่ยีวกบั นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
2. เว็บไซต์ http://www.tcdc.or.th  
3. คลิปวิดิโอรายการ คนกล้าฝัน และเป็นอยู่คือ TPBS  
4. หนังสือ กล้าคิดต่างอย่างสตีฟ จ๊อบส์  
5. หนังสือ ขโมยให้ได้อย่างศิลปิน  
6. หนังสือ เคาะกะโหลกโขกความคิดสร้างสรรค์  
7. หนังสือคิด! ทลายกรอบคิดเดิมเพิ่มพลังคิดสร้างสรรค์  
8. หนังสือ creative man 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
    ประเมินประสิทธิผลของรายวิชาพิจารณาจากผลการประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา 
 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
การประเมินการสอนพิจารณาจาก  

1. ผลการเรียนของนักศึกษาโดยข้อสอบทดสอบย่อย  
2. คุณภาพของใบกิจกรรมจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

http://www.tcdc.or.th/
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3. ประเมินการพูดคุย สอบถามนักศึกษา จากกิจกรรมต่างๆ  
 
3. การปรับปรุงการสอน 

 1. มีการประชุมระดมสมองจากผู้สอน และสัมมนาการจัดการเรียนการสอนเมื่อส้ินสุดภาคเรียน
การศึกษา เพื่อน าผลการประชุม และผลการประเมินจากข้อ 2 และ 3 มาใช้ในการปรับปรุงการสอนใน
ครั้งต่อไป  

2. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์และการเรียนการสอน  
 
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  

1. การก าหนดขั้นตอนการแก้ไขปัญหา/เกณฑ์การให้คะแนนโครงงาน/รายงาน/ข้อสอบ และการ
ให้คะแนน พฤติกรรมในช้ันเรียน  

2. มีการประชุมตัดเกรด  
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

1. การวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาพิจารณาจากผลการประเมินข้อ 1, 2 และ 3 
เพื่อด าเนินการดังน้ี  

2. ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนตามข้อเสนอแนะจากการประเมินการสอนในข้อ 2  
3. เปล่ียนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนตามความเหมาะสม เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในการประยุกต์ 

ทฤษฎี และพัฒนา แนวคิดทีส่ร้างสรรค์ให้เข้ากบัปัญหาที่หลากหลาย ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ของ
อาจารย์แต่ละท่าน 
 
 


