
 

มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 
(Course Specification) 

 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา  3413107   
การจัดการนวัตกรรม 

Inovation Management 
 

 
 

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
หมวดท่ี  1 ข้อมูลท่ัวไป       1 
หมวดท่ี  2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์     2 
หมวดท่ี  3 ลักษณะและการด าเนินการ     3 
หมวดท่ี  4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา    4 
หมวดท่ี  5 แผนการสอนและการประเมินผล     8 
หมวดท่ี  6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน    14 
หมวดท่ี  7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการ    

         ของรายวิชา       13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        1          มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา  3413107 
                            การจัดการนวัตกรรม 

 

รายละเอียดของรายวิชา 
Course Specification 

 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุ ี
คณะ/ภาควิชา     :  วิทยาการจัดการ/ 

            หลกัสูตรบริหารธุรกิจ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  :   3413107   การจัดการนวัตกรรม 

                        (Innovation Management) 
 
2. จ านวนหน่วยกิต  :   3 (3-0- 6) 
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เป็นรายวิชาระบุบังคับ ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพบังคับ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชา การจัดการ 

 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน :  
 4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  1)  อาจารย์บุญชู สงวนความดี 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องคณะวิทยาการจัดการ(มรธ.สป.)   
โทร.  094-2652256  E-mail. boonchoo.mail@gmail.com 

 4.2  อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
  1)  อาจารย์บุญชู สงวนความดี 
 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน  :  ภาคการศึกษา 1/2559  
 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี  
 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 
 
8. สถานท่ีเรียน   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี สมุทรปราการ 
 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  :   2559 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา   :   

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ  แนวคิด และความส าคัญของการจัดการนวัตกรรม 
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์แนวทางในการจัดการนวัตกรรมได้ 
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ด้านการจัดการนวัตกรรมที่ได้รับไปแก้ปัญหาอย่างถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพ 
4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์หลักการการจัดการนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์กับการประกอบ

อาชีพและการด าเนินชีวิตในอนาคต  
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  :  

การพัฒนาและปรับปรุงรายวิชานี้เป็นการปรับเนื้อหาให้ทันสมัย ทันกับความเปลี่ยนแปลง
ทางวิชาการ  ซึ่งเป็นผลจากงานวิจัยใหม่ๆ ในสาขา เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนได้
มองเห็นความส าคัญของการจัดการนวัตกรรม ในการท างาน และการด าเนินชีวิต ให้สอดคล้อง และ
เหมาะสม กับตัวเอง สภาพแวดล้อมทางสังคม และเหตุการณ์ของโลกปัจจุบัน 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา   

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรม บทบาทของวัฒนธรรมองค์การต่อการจดัการนวัตกรรม 
การเกิดองค์ความรู้ไปสู่การสร้างนวัตกรรม การถ่ายทอดความรู้ของบุคลากรในองค์การ การถ่ายโอน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากภายนอก ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การและการสร้าง
นวัตกรรม การจัดการทุนปัญญาทางวิชาชีพ 

Concept of innovation management;   The role of organizational culture that 
effect to innovation management;   From the body of knowledge to creation of 
innovation;   Knowledge transfer of individuals within the organization;   Innovation 
and technology transfer from the outside;   Factors affect organizational changes and 
innovation creation;   Intellectual capital management of professional. 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  :    
    จ านวนช่ัวโมงบรรยาย                  45 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนช่ัวโมงฝึกปฏิบัติการ   - ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนช่ัวโมงการศึกษาด้วยตนเอง 90 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล    

3.1 วันจันทร ์- ศุกร์ เวลา 13.00 – 16.30 น. ห้องพักอาจารย์  
      คณะวิทยาการจัดการ(มรธ.สป.) อาคาร 9 ช้ัน 1  
      ห้อง 9101-6   โทร.  094-2652256 
3.2  e-mail; boonchoo.mail@gmail.com  
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  
 1.1 ตระหนักในคุณค่าของความมีคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุริต   
 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
 1.3  เคารพสิทธิและรบัฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 1.4  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม 
 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

1. อาจารยป์ระพฤติตนเป็นแบบอย่าง (Role Model) 
2. การเรียนรูโ้ดยการใช้สือ่ (Media Learning) 
3. การกระตุ้นให้นักศึกษารู้จกัคิดวิเคราะหก์ับเหตุการณ์ 
4. น ากิจกรรมที่สอดคล้องและสามารถส่งเสริม สร้าง

จิตส านึกด้านจริยธรรม คุณธรรมให้กบันักศึกษาได้ปฏิบัต ิ

1. การสงัเกตพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้เรียน 
2. การสงัเกตความมีน้ าใจ ความรับผิดชอบ และความ

ซื่อสัตย์ 
3. การเข้าช้ันเรียน การส่งงานตรงเวลา จ านวนช้ินงาน

ที่ส่งครบ การมีส่วนร่วมกิจกรรมในช้ันเรียน 
4. การประเมินตนเอง 
5. การประเมินโดยเพื่อน 

2. ด้านความรู้ (Knowledge) 
 2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญในการบรหิารธุรกิจ 
 2.2  สามารถวิเคราะห์และเข้าใจปญัหาทางด้าน
ธุรกิจ และสามารถหาแนวทางปรบัปรุงแก้ไข รวมทัง้
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครือ่งมือที่เหมาะสม
กับการแก้ปญัหา 
 2.3  สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในการ
บรหิารธุรกิจและสามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้จริง   
 2.4  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ
องค์ความรู้ใหมท่ี่เกิดข้ึนในการบริหารธุรกจิ 

1. บรรยาย/อภิปราย(Lecture/Debate) 
2. การเรียนรูโ้ดยการใช้สือ่ (Media Learning) 
3. การมอบหมายงาน (Assignment) 
4. ศึกษาด้วยตนเอง (Self Directed Learning) 
5. เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Co-operative Learning) 

1. การสงัเกตกุารตอบค าถาม 
2. การตรวจสอบความสมบูรณ์ของภาระงานที่

มอบหมาย 
3. การตรวจสอบรายงานการศึกษาค้นคว้าและการ

อ้างอิง 
4. การประเมินวิธีการปฏิบัต ิ  
5. การทดสอบความรู,้ ความเข้าใจในเนื้อหา 
6. การทดสอบยอ่ย 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
 2.5 สามารถน าความรู้ในการบริหารธุรกจิ
ประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
 3.1 สามารถวิเคราะหส์าเหตุของปญัหาโดยใช้
หลักการเหตุและผลรวมทั้งหาแนวทางปอ้งกันและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการแก้ปัญหา
โดยใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ใหผู้้อื่นเข้าใจได ้
 3.3 มีความสามารถน าความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
 3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในศาสตร์
ต่างๆที่เกี่ยวข้องมาพฒันาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการท างาน 
 
 
 

1. บรรยาย/อภิปราย (Lecture/ Debate) 
2. การเรียนรูโ้ดยการใช้สือ่ (Media Learning) 
3. การเรียนรูโ้ดยใช้โครงงาน (Project Based Learning) 
4. การกระตุ้นให้นักศึกษารู้จกัคิดวิเคราะหก์ับเหตุการณ์ 

(Analysis Thinking) 
5. เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Co-operative Learning) 
6. การมอบหมายงาน (Assignment) 
7. การน าเสนอ (Presentation) 
8. ศึกษาด้วยตนเอง (Self Directed Learning) 

1. การสงัเกตกุารตอบค าถาม 
2. การตรวจสอบความสมบูรณ์ของภาระงานที่

มอบหมาย 
3. การสงัเกตกุารน าเสนองาน 
4. การตรวจสอบรายงานการศึกษาค้นคว้าและการ

อ้างอิง 
5. การประเมินวิธีการปฏิบัต ิ
6. การทดสอบการประยกุต์ใช้ความรู้ 
7. การทดสอบความคิดวิเคราะห ์
8. การทดสอบความคิดสร้างสรรค์ 
9. การทดสอบยอ่ย  

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ ความ
รับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) 
 4.1 สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได้เป็นอย่างดี โดย
ร่วมกันแก้ปญัหาที่เกิดข้ึนร่วมกันตามบทบาทผู้น าที่ดี
หรือผู้ร่วมงานที่ดี  

1. เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Co-operative Learning) 
2. การเรียนรูโ้ดยใช้โครงงาน (Project Based Learning) 
3. น ากิจกรรมที่สอดคล้องและสามารถส่งเสริม สร้าง

จิตส านึกด้านจริยธรรม คุณธรรมให้กบันักศึกษาได้ปฏิบัต ิ
4. การกระตุ้นให้นักศึกษารู้จกัคิดวิเคราะหก์ับเหตุการณ์ 

1. การสงัเกตพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้เรียน 
2. การสงัเกตความมีน้ าใจ ความรับผิดชอบ และ

ความซื่อสัตย์ 
3. การเข้าช้ันเรียน การส่งงานตรงเวลา จ านวน

ช้ินงานที่ส่งครบ การมีส่วนร่วมกจิกรรมในช้ันเรียน 
4. การประเมินตนเอง 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
 4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 4.3 สามารถพฒันาทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และ
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม   
 4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สงัคม และวิชาชีพ  

5. การประเมินโดยเพื่อน 
6. การสงัเกตกุารตอบค าถาม 
7. การสงัเกตกุารท ากิจกรรมกลุ่ม/โครงงาน 
8. การสงัเกตกุารน าเสนองาน 
9. การประเมินวิธีการปฏิบัต ิ

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical  
Analysis, Communication  and Information 
Technology Skills) 
 5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศใน
การสือ่สาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 5.2 สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงสถิติ 
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลขเพื่อใช้ในการประมวลผลแปล
ความหมาย และวิเคราะหผ์ลทางบริหารธุรกจิ 
 5.3 สามารถน าความรู้และเครื่องมือทางการ
บรหิารธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในองค์การได ้
 5.4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสารและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

1. บรรยาย/อภิปราย(Lecture/Debate) 
2. การเรียนรูโ้ดยการใช้สือ่ (Media Learning) 
3. การเรียนรูโ้ดยใช้โครงงาน (Project Based Learning) 
4. เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Co-operative Learning) 
5. การน าเสนอ (Presentation) 
6. ศึกษาด้วยตนเอง (Self Directed Learning) 

1. การประเมินการใช้ภาษาในการสื่อสาร 
2. การประเมินใช้สื่อในการน าเสนองาน 
3. การประเมินการใช้เทคโนโลยีในการท างาน 
4. การทดสอบความรู,้ ความเข้าใจในเนื้อหา 
5. การทดสอบการประยกุต์ใช้ความรู้ 
6. การทดสอบความคิดวิเคราะห ์
7. การทดสอบยอ่ย 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping)   
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไม่ก าหนดผลการเรียนรู ้
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปญัญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

3414204  
การจัดการเชิง 
กลยุทธ์ 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการจัดการเรียนรู้   

 

สัปดาห์ที่/ 
 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 
Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
สัปดาห์ที ่1 

 
ปฐมนิเทศรายวิชา 
การแนะน าการเรียนวิชาการจัดการ
นวัตกรรม 
- ชี้แจงวิธีการเรียนการสอน 
- หลักการประเมินผลรายวิชา 
- การวิเคราะห์ผู้เรียน 
- การชี้ให้เห็นความส าคัญของ

วิชาการจัดการนวัตกรรม 

การบรรยาย / อภิปราย/การพูดคุย/การ
ซักถาม/การใช้สื่อเทคโนโลยีตา่งๆ/การ
ท ากิจกรรม/การมอบหมายงาน/การ
น าเสนอ/การศึกษาด้วยตนเอง 
 

แนวการสอน/ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน/สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์/ใบงาน 

3 0 6 การสังเกต/การตอบค าถาม/การมี
ส่วนร่วม/การท างานที่ได้รับ
มอบหมาย/การทดสอบวัดความรู้
ความเข้าใจและการน าไปใช้ 

อ.บุญชู สงวนความด ี

สัปดาห์ที ่2 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการนวัตกรรม  
- ความหมายของนวตักรรม 
- ทฤษฏีนวัตกรรม 

การบรรยาย / อภิปราย/การพูดคุย/การ
ซักถาม/การใช้สื่อเทคโนโลยีตา่งๆ/การ
ท ากิจกรรม/การมอบหมายงาน/การ
น าเสนอ/การศึกษาด้วยตนเอง 

ต ารา/เอกสารประกอบการ
สอน/สไลด์จากคอมพิวเตอร์/
ใบงาน 

3 0 6 การสังเกต/การตอบค าถาม/การมี
ส่วนร่วม/การท างานที่ได้รับ
มอบหมาย/การทดสอบวัดความรู้
ความเข้าใจและการน าไปใช้ 

อ.บุญชู สงวนความด ี

สัปดาห์ที ่3 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการนวัตกรรม  
- ประเภทของนวัตกรรม 
- ขั้นตอน พัฒนาการของนวัตกรรม 

การบรรยาย / อภิปราย/การพูดคุย/การ
ซักถาม/การใช้สื่อเทคโนโลยีตา่งๆ/การ
ท ากิจกรรม/การมอบหมายงาน/การ
น าเสนอ/การศึกษาด้วยตนเอง 

ต ารา/เอกสารประกอบการ
สอน/สไลด์จากคอมพิวเตอร์/
ใบงาน 

3 0 6 การสังเกต/การตอบค าถาม/การมี
ส่วนร่วม/การท างานที่ได้รับ
มอบหมาย/การทดสอบวัดความรู้
ความเข้าใจและการน าไปใช้ 

อ.บุญชู สงวนความด ี

สัปดาห์ที ่4 บทบาทของวัฒนธรรมองค์การต่อการ
จัดการนวัตกรรม  
- ความหมายขององค์กร 
- วัฒนธรรมองค์กร 

การบรรยาย / อภิปราย/การพูดคุย/การ
ซักถาม/การใช้สื่อเทคโนโลยีตา่งๆ/การ
ท ากิจกรรม/การมอบหมายงาน/การ
น าเสนอ/การศึกษาด้วยตนเอง 

ต ารา/เอกสารประกอบการ
สอน/สไลด์จากคอมพิวเตอร์/
ใบงาน 

3 0 6 การสังเกต/การตอบค าถาม/การมี
ส่วนร่วม/การท างานที่ได้รับ
มอบหมาย/การทดสอบวัดความรู้
ความเข้าใจและการน าไปใช้ 

อ.บุญชู สงวนความด ี

สัปดาห์ที ่5 บทบาทของวัฒนธรรมองค์การต่อการ
จัดการนวัตกรรม  
- ความสัมพันธ์ของนวัตกรรมกับ

การบรรยาย / อภิปราย/การพูดคุย/การ
ซักถาม/การใช้สื่อเทคโนโลยีตา่งๆ/การ
ท ากิจกรรม/การมอบหมายงาน/การ

ต ารา/เอกสารประกอบการ
สอน/สไลด์จากคอมพิวเตอร์/
ใบงาน 

3 0 6 การสังเกต/การตอบค าถาม/การมี
ส่วนร่วม/การท างานที่ได้รับ
มอบหมาย/การทดสอบวัดความรู้

อ.บุญชู สงวนความด ี
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สัปดาห์ที่/ 
 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 
Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
องค์กร 

- ผู้มีส่วนร่วมต่อนวัตกรรมของ
องค์กร 

น าเสนอ/การศึกษาด้วยตนเอง ความเข้าใจและการน าไปใช้ 

สัปดาห์ที ่6 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
องค์การและการสร้างนวัตกรรม  
- ปัจจัยที่ท าให้เกิดนวัตกรรม 
- ทรัพยากรมนุษย์ 
- โครงสร้างองค์การ 
- นโยบายผู้บริหาร 

การบรรยาย / อภิปราย/การพูดคุย/การ
ซักถาม/การใช้สื่อเทคโนโลยีตา่งๆ/การ
ท ากิจกรรม/การมอบหมายงาน/การ
น าเสนอ/การศึกษาด้วยตนเอง 

ต ารา/เอกสารประกอบการ
สอน/สไลด์จากคอมพิวเตอร์/
ใบงาน 

3 0 6 การสังเกต/การตอบค าถาม/การมี
ส่วนร่วม/การท างานที่ได้รับ
มอบหมาย/การทดสอบวัดความรู้
ความเข้าใจและการน าไปใช้ 

อ.บุญชู สงวนความด ี

สัปดาห์ที ่7 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
องค์การและการสร้างนวัตกรรม  
- ความต้องการลูกค้า 
- ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
- การเปลี่ยนแปลง และเทคโนโลย ี
- สภาพแวดล้อมในประเทศ และ

ต่างประเทศ 

การบรรยาย / อภิปราย/การพูดคุย/การ
ซักถาม/การใช้สื่อเทคโนโลยีตา่งๆ/การ
ท ากิจกรรม/การมอบหมายงาน/การ
น าเสนอ/การศึกษาด้วยตนเอง 

ต ารา/เอกสารประกอบการ
สอน/สไลด์จากคอมพิวเตอร์/
ใบงาน 

3 0 6 การสังเกต/การตอบค าถาม/การมี
ส่วนร่วม/การท างานที่ได้รับ
มอบหมาย/การทดสอบวัดความรู้
ความเข้าใจและการน าไปใช้ 

อ.บุญชู สงวนความด ี

สัปดาห์ที ่8 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
องค์การและการสร้างนวัตกรรม  
- ประเภทของสภาพแวดล้อม 
- สภาพแวดล้อมกับความสัมพันธ์

แบบปรกติ/ไม่เป็นมิตร 
- สภาพแวดล้อมกับความสัมพันธ์

แบบส่งเสริม/ไม่ส่งเสริม 

สอบกลางภาค 
 

การบรรยาย / อภิปราย/การพูดคุย/การ
ซักถาม/การใช้สื่อเทคโนโลยีตา่งๆ/การ
ท ากิจกรรม/การมอบหมายงาน/การ
น าเสนอ/การศึกษาด้วยตนเอง 

ต ารา/เอกสารประกอบการ
สอน/สไลด์จากคอมพิวเตอร์/
ใบงาน 

3 0 6 การสังเกต/การตอบค าถาม/การมี
ส่วนร่วม/การท างานที่ได้รับ
มอบหมาย/การทดสอบวัดความรู้
ความเข้าใจและการน าไปใช้ 
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สัปดาห์ที่/ 
 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 
Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
สัปดาห์ที่ 9 การเกิดองค์ความรู้ไปสู่การสร้างสรรค์

นวัตกรรม  
- การเชื่อมโยงของปัจจัยที่มีผลต่อ

ความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

- ลักษณะสภาพแวดล้อมของ
องค์การ 

การบรรยาย / อภิปราย/การพูดคุย/การ
ซักถาม/การใช้สื่อเทคโนโลยีตา่งๆ/การ
ท ากิจกรรม/การมอบหมายงาน/การ
น าเสนอ/การศึกษาด้วยตนเอง 

ต ารา/เอกสารประกอบการ
สอน/สไลด์จากคอมพิวเตอร์/
ใบงาน 

3 0 6 การสังเกต/การตอบค าถาม/การมี
ส่วนร่วม/การท างานที่ได้รับ
มอบหมาย/การทดสอบวัดความรู้
ความเข้าใจและการน าไปใช้ 

อ.บุญชู สงวนความด ี

สัปดาห์ที่ 10 การเกิดองค์ความรู้ไปสู่การสร้างสรรค์
นวัตกรรม  
- การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ 
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
- โมเดลการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

การบรรยาย / อภิปราย/การพูดคุย/การ
ซักถาม/การใช้สื่อเทคโนโลยีตา่งๆ/การ
ท ากิจกรรม/การมอบหมายงาน/การ
น าเสนอ/การศึกษาด้วยตนเอง 

ต ารา/เอกสารประกอบการ
สอน/สไลด์จากคอมพิวเตอร์/
ใบงาน 

3 0 6 การสังเกต/การตอบค าถาม/การมี
ส่วนร่วม/การท างานที่ได้รับ
มอบหมาย/การทดสอบวัดความรู้
ความเข้าใจและการน าไปใช้ 

อ.บุญชู สงวนความด ี

สัปดาห์ที่ 11 การจัดการนวัตกรรมในองค์กร 
- การส ารวจความต้องการนวตักรรม

ขององค์กร 
- การวางแผนนวัตกรรมขององค์กร 
- นโยบายและการตัดสินใจ 
- การน านวัตกรรมมาสู่องค์กร 

การบรรยาย / อภิปราย/การพูดคุย/การ
ซักถาม/การใช้สื่อเทคโนโลยีตา่งๆ/การ
ท ากิจกรรม/การมอบหมายงาน/การ
น าเสนอ/การศึกษาด้วยตนเอง 

ต ารา/เอกสารประกอบการ
สอน/สไลด์จากคอมพิวเตอร์/
ใบงาน 

3 0 6 การสังเกต/การตอบค าถาม/การมี
ส่วนร่วม/การท างานที่ได้รับ
มอบหมาย/การทดสอบวัดความรู้
ความเข้าใจและการน าไปใช้ 

อ.บุญชู สงวนความด ี

สัปดาห์ที่ 12 การจัดการนวัตกรรมในองค์กร 
- การสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร 
- การถ่ายโอนนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีจากภายนอก  
- การควบคุมการใช้นวัตกรรมของ

องค์กร 
 
 

การบรรยาย / อภิปราย/การพูดคุย/การ
ซักถาม/การใช้สื่อเทคโนโลยีตา่งๆ/การ
ท ากิจกรรม/การมอบหมายงาน/การ
น าเสนอ/การศึกษาด้วยตนเอง 

ต ารา/เอกสารประกอบการ
สอน/สไลด์จากคอมพิวเตอร์/
ใบงาน 

3 0 6 การสังเกต/การตอบค าถาม/การมี
ส่วนร่วม/การท างานที่ได้รับ
มอบหมาย/การทดสอบวัดความรู้
ความเข้าใจและการน าไปใช้ 

อ.บุญชู สงวนความด ี
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สัปดาห์ที่/ 
 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 
Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
สัปดาห์ที่ 13 การพัฒนาและรักษาความต่อเนื่อง

ของนวัตกรรมในองค์กร 
- การประเมินผลการใช้งาน

นวัตกรรมในองค์กร 
- การถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร

ในองค์กร  

การบรรยาย / อภิปราย/การพูดคุย/การ
ซักถาม/การใช้สื่อเทคโนโลยีตา่งๆ/การ
ท ากิจกรรม/การมอบหมายงาน/การ
น าเสนอ/การศึกษาด้วยตนเอง 

ต ารา/เอกสารประกอบการ
สอน/สไลด์จากคอมพิวเตอร์/
ใบงาน 

3 0 6 การสังเกต/การตอบค าถาม/การมี
ส่วนร่วม/การท างานที่ได้รับ
มอบหมาย/การทดสอบวัดความรู้
ความเข้าใจและการน าไปใช้ 

อ.บุญชู สงวนความด ี

สัปดาห์ที่ 14 การพัฒนาและรักษาความต่อเนื่อง
ของนวัตกรรมในองค์กร 
- การจัดการทุนปัญญาทางวิชาชีพ 
- องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
- องค์ประกอบขององค์กรแห่งการ

เรียนรู ้

การบรรยาย / อภิปราย/การพูดคุย/การ
ซักถาม/การใช้สื่อเทคโนโลยีตา่งๆ/การ
ท ากิจกรรม/การมอบหมายงาน/การ
น าเสนอ/การศึกษาด้วยตนเอง 

ต ารา/เอกสารประกอบการ
สอน/สไลด์จากคอมพิวเตอร์/
ใบงาน 

3 0 6 การสังเกต/การตอบค าถาม/การมี
ส่วนร่วม/การท างานที่ได้รับ
มอบหมาย/การทดสอบวัดความรู้
ความเข้าใจและการน าไปใช้ 

อ.บุญชู สงวนความด ี

สัปดาห์ที่ 15 คุณธรรมและจริยธรรมกับการใช้
นวัตกรรมขององค์กร 
- คุณธรรมของบุคลากรต่อการใช้

นวัตกรรมภายในองค์กร 
- ผู้บริหาร 
- ผู้ปฏิบัติ พนักงานเจ้าหน้าที่ 
- คุณธรรมขององค์กรต่อการใช้

นวัตกรรมสู่ภายนอกองค์กร 

การบรรยาย / อภิปราย/การพูดคุย/การ
ซักถาม/การใช้สื่อเทคโนโลยีตา่งๆ/การ
ท ากิจกรรม/การมอบหมายงาน/การ
น าเสนอ/การศึกษาด้วยตนเอง 

ต ารา/เอกสารประกอบการ
สอน/สไลด์จากคอมพิวเตอร์/
ใบงาน 

3 0 6 การสังเกต/การตอบค าถาม/การมี
ส่วนร่วม/การท างานที่ได้รับ
มอบหมาย/การทดสอบวัดความรู้
ความเข้าใจและการน าไปใช้ 

อ.บุญชู สงวนความด ี

สัปดาห์ที ่16 สอบปลายภาค 
       

รวมจ านวนชัว่โมง 45     
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้    
  

ผลการเรียนรู้ 
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ 
ท่ีประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
4.1, 4.2, 4.3, 4.4 

1. การสงัเกตพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้เรียน 
2. การสงัเกตความมีน้ าใจ ความรับผิดชอบ 

และความซื่อสัตย์ 
3. การเข้าช้ันเรียน การส่งงานตรงเวลา 

จ านวนช้ินงานที่สง่ครบ การมสี่วนร่วม
กิจกรรมในช้ันเรียน 

4. การประเมินตนเอง 
5. การประเมินโดยเพื่อน 

1-15 10% 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5.1, 
5.2, 5.3, 5.4 

1. การสงัเกตกุารตอบค าถาม 
2. การตรวจสอบความสมบูรณ์ของภาระงานที่

มอบหมาย 
3. การสงัเกตกุารท ากิจกรรมกลุ่ม/โครงงาน 
4. การสงัเกตกุารน าเสนองาน 
5. การตรวจสอบรายงานการศึกษาค้นคว้า

และการอ้างองิ 
6. การประเมินวิธีการปฏิบัต ิ
7. การประเมินการใช้ภาษาในการสื่อสาร 
8. การประเมินใช้สื่อในการน าเสนองาน 
9. การประเมินการใช้เทคโนโลยีในการท างาน 

10. การทดสอบความรู,้ ความเข้าใจในเนื้อหา 
11. การทดสอบการประยกุต์ใช้ความรู้ 
12. การทดสอบความคิดวิเคราะห ์
13. การทดสอบความคิดสร้างสรรค์ 
14. การทดสอบยอ่ย 

1-15 40% 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5.1, 
5.3 

การสอบกลางภาค 8 20% 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5.1, 
5.3 

การสอบปลายภาค 16 30% 

รวม 100% 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสารหลักท่ีใช้ในการเรยีนการสอน   

    พยัต วุฒิรงค์. (2557). การจัดการนวัตกรรม. กรงุเทพ : ส านักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญท่ีนักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติม   

    ลุกซ์ ริชาร์ด. (2555). คัมภีร์นักนวัตกรรม. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เทท็. 
    แคทซ์ ราล์ฟ. (2554). การบริหารจัดการนวัตกรรม. กรงุเทพฯ : เอก็ซเปอร์เนท็. 
    ไดเยอร์ เจฟฟ.์ (2556). นวัตกรรมพลิกโลก. นนทบรุี : ปราณ. 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน าท่ีนักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 
    Google : Innovation Management 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา :นักศึกษาทุกคนได้ท าการประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชาทาง web site ของมหาวิทยาลัยในด้าน 

1.1 การสอนของอาจารย์ผูส้อน  
1.2 การจัดกจิกรรมในการเรียนการสอน  
1.3 สิ่งสนบัสนุนการเรียนการสอน   

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน :  หลักสูตรและคณะได้ก าหนดให้มีการประเมินการสอนโดยการ
สังเกตจาก 

2.1 ผู้สังเกตการณ์สอนของคณะ   
2.2 คณะกรรมการจากคณะประเมินผลการเรียนของนักศึกษา 
2.3 แบบประเมินการสอนออนไลน์  

3. การปรับปรุงการสอน  :   
3.1 คณะมีการประชุมเพือ่พัฒนาการเรียนการสอนภายหลงัการเรียนการสอนเสร็จสิ้น 
3.2 มีการปรับปรงุสื่อ และนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :   
4.1 มีคณะกรรมการจากคณะ ได้มีการทวนการสอบรายวิชาจากคะแนนข้อสอบ งานที่
มอบหมาย  
4.2 การประเมินโดยระบบประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

 5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :   
5.1 น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลมาใช้ในการปรับการจดัการเรียนการสอนให้กับ
นักศึกษารุ่นถัดไป 
5.2 ปรับปรุงเนื้อหาวิชา ให้ทันสมัยสอดคลอ้งกบัสภาพแวดล้อมทีเ่ปลี่ยนแปลงไป ในทุกปี 

  
 
 
      
ลงชื่อ   
                                      
              (อาจารย์บุญชู  สงวนความดี) 

      อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 
 
ลงชื่อ  
     
                 (อาจารย์จิระพงษ์  เรืองกุน) 

       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 


