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รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี
คณะ/ภาควชิา    :  วิทยาการจัดการ/หลกัสูตรบริหารธุรกิจ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชือ่รายวิชา  : 3413107  (การจัดการนวัตกรรม) 

(Innovation Management) 
2. จํานวนหนว่ยกิต  :   3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เป็นรายวิชาในหมวดวิชาชีพบังคับ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
4. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน :  
 4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  1)  อ.ประพัฒน์ เขียวประภัสสร 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้อง คณะวิทยาการจัดการ 
  โทร.  02-8901801 ต่อ 3021   E-mail.   pkeawprapassorn@gmail.com 
 4.2  อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
  อ.ประพัฒน์ เขียวประภัสสร 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องคณะวิทยาการจัดการ     
  โทร.  02-8901801 ต่อ 3021  E-mail.  pkeawprapassorn@gmail.com  
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีทีเ่รียน  :  ภาคการศึกษา 1 ชั้นปทีี่  2559 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่ม ี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคูกั่น  :  ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน   :  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด  :   2556 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา   :   
เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิดของการจัดการนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ  1. 

เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจความเช่ือมโยงระหว่างการจัดการนวัตกรรมกับการบริหารธุรกิจได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

2. 

เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการในการวางแผน จัดการ ของการจัดการนวัตกรรมใน
ลักษณะต่างๆ  

3. 

เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์องค์ความรู้ในเชิงทฤษฎีด้านการจัดการนวัตกรรมกับการ
บริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรบัปรงุรายวิชา  :   
เพ่ือพัฒนาแนวคิดของรายวิชาให้มีความชัดเจนมากขึ้น เน่ืองจากรายวิชา การจัดการ

นวัตกรรมดังกล่าวน้ีโดยพ้ืนฐานเป็นรายวิชาในเชิงบริหารจัดการเท่าน้ัน แต่ในทางปฏิบัติตามแนวคิด
ของหลักสูตรพบว่า รายวิชาดังกล่าวน้ีจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับการบูรณาการแนวคิดการจัดการ
นวัตกรรมในเชิงการบริหารให้มากข้ึน ดังน้ันจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนารายวิชาขึ้น
เพ่ือให้เน้ือหามีความสอดคลอ้งและถูกต้องเหมาะสมกับผู้เรียนในยุคปัจจบัุนมากที่สุด 
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หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธบิายรายวิชา   

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรม บทบาทของวัฒนธรรมองค์กร การจัดการนวัตกรรม 
การเกิดองค์ความรู้ไปสู่การสร้างนวัตกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ของบุคลากรในองคก์ร การถ่าย
โอนนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากภายนอก ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การและการ
สร้างนวัตกรรม การจัดการปัญญาทางวิชาชีพ 

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 individual within the organization.  Innovation 
and technology transfer from the outside.  Factors affect organizational changes 
and innovation creation intellectual capital management of professional. 

 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  :    
    จํานวนช่ัวโมงบรรยาย                   45 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนช่ัวโมงฝึกปฏิบัติการ   - ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนช่ัวโมงการศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนช่ัวโมงที่สอนเสริมในรายวิชา ตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะราย ช่ัวโมงภาค
การศึกษา   
 
3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็
รายบคุคล    
3.1 อาจารย์จดัเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือกลุ่มในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 15.00 -  
 16.30 น. ห้อง 3201  โทร...  3022   
 3.2  อาจารย์แจ้งวันและเวลาให้คําปรึกษาทางโทรศัพท์และ e-mail; 
pkeawprapassorn@gmail.com เวลา 20.00 - 21.00 น. ทุกวัน 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
      

1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  1. 1. อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง (Role Model) 
2. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา case study 
3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ Performance Based 
Learning 
4. การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ Media Learning 
5. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักProblem Based 
Learning 

การอภิปราย/รายงาน/การนําเสนอ/ 
   การตอบคําถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพื่อร่วมร่วมกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 

 (1) ตระหนักในคุณค่าของความมีคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสตัย์สุจริต   

 (2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

 (3)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
 (4)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ

องค์กรและสังคม 
 (5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 

2. ด้านความรู ้(Knowledge) 1. บรรยาย 
2. ศึกษาด้วยตนเอง Self Directed Learning 
3. เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Co-operative Learning 
4. การเรียนรู้โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence Based  
Learning 

1. 
 (1) มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการ

และทฤษฎีที่สาํคัญ     ในการบริหารธุรกิจ 
 (2) สามารถวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาทางด้าน

ธุรกิจ และสามารถหาแนวทางปรับปรงุแก้ไข รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

 (3) สามารถพัฒนาองคค์วามรู้ใหม่ในการ

การสอบวัดระดับความรู้ ความจํา ความเข้าใจ 
2. การนําเสนองานปากเปล่า 
3. การรายงานการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

 (4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
และองคค์วามรู้ใหม่ที่เกิดขึน้ในการบริหารธุรกิจ 

 (5) สามารถนําความรู้ในการบริหารธรุกิจ
ประยุกต์ใชร้่วมกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 1. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักProblem Based 
Learning 
2. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน Project Based Learning 

1. 
 (1) สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้

หลักการเหตุและผลรวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 3. การสาธิต  

4. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based 
Learning 

 (2) มีความสามารถสาธิตทักษะในการแก้ปัญหาโดย
ใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 

 (3) มีความสามารถนําความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทกัษะในศาสตร์
ต่างๆที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการทํางาน 

การสอบข้อเขียนในระดับการวิเคราะห์  
สังเคราะห์ การนําไปใช้ การประเมินค่า 
2. ผลงานกลุม่ในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ไข 
  ปัญหา และเสนอแนวทางใหม่ในการแก้ไข 
  ปัญหา 
3. การนําเสนอปากเปล่า 
4. โครงงานกลุ่ม/บุคคล 

4. ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) 

1. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา case study 
2. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก Problem Based 
Learning 

1. การอภิปราย/รายงาน/การนําเสนอและ 
   การตอบคําถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพื่อร่วมกลุ่มกิจกรรม 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

 (1) สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี โดย
ร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ร่วมกันตามบทบาทผูน้ําที่ดี
หรือผู้ร่วมทีมงานที่ดี 

 (2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รบัมอบหมาย 
 (3) สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และ

สามารถปรับตัวให้เขา้กับสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง
เหมาะสม 

 (4) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และทาง
วิชาชีพ 

 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical  
Analysis, Communication  and Information 
Technology Skills) 

1. 1. บรรยาย 
2. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based 
Learning 
3. ศึกษาด้วยตนเอง self Directed Learning 
  (1) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศใน

การสื่อสาร ทั้งในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 (2) สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงสถิติ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข เพื่อใช้ในการประมวลผลแปล
ความหมาย และวิเคราะห์ผล ทางการบริหารธุรกิจ 

การสอบในระดับความรู้ ความจํา ความเข้าใจ 
2. การนําเสนอปากเปล่า 
3. การรายงานศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 
 

อ.ประพฒัน์  เขียวประภสัสร หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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อ.ประพฒัน์  เขียวประภสัสร หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

 (3) สามารถนําความรู้และเครื่องมือทางการ
บริหารธุรกิจ มาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารภายใน
องค์การ 

 (4) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ในการ
สื่อสารและนําเสนอได้อย่างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู ้ (Curriculum Mapping)   
หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไม่กําหนดผลการเรียนรู้   

 
 
 
 
 

 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการจัดการเรียนรู ้  

 

สัปดาห์ที/่ 

 (1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู้(Learning 

Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้

(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู ้

(Media) 

(4) 

จํานวนชั่วโมง 

 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

สัปดาห์ที ่1 
 

- ปฐมนิเทศ 
- แนวการสอนการวัดและ
ประเมินผล 

 

กําหนดรูปแบบวิธีการสอน ให้สอดคล้อง
กับ (1)และ(2)  
เลือกใช้รูปแบบและวิธีการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ   และ ให้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ให้มากที่สุด เช่น เปิด
โอกาสให้ศึกษาค้นคว้าวิจัย เลือกศึกษา 

กําหนดสื่อให้สอดคล้องกับ (3) 
เช่น ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ 
วิดีทัศน์ สไลด์ ฯลฯ 

3   กําหนดการวัดและประเมินผลให้
สอดคล้องกับ (1), (2), (3) 
ตัวอย่างการประเมิน เช่น 
งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
สถานการณ์จําลอง แฟ้มสะสมงาน
การเขียนบันทึก โครงการกลุ่ม 

อ.ประพัฒน์ 
เขียวประภัสสร 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี 

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 

   3413107  การจัดการนวัตกรรม                       

อ.ประพฒัน์  เขียวประภสัสร หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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สัปดาห์ที/่ 

 (1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู้(Learning 

Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้

(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู ้

(Media) 

(4) 

จํานวนชั่วโมง 

 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

- อธิบายแนวการสอน 
- อภิปรายและสรุปแนวทางการ
วัดและประเมินผล 
- การวิเคราะห์ผู้เรียน 
 

 

สัปดาห์ที ่2 กําหนดสื่อให้สอดคล้องกับ (3) 
เช่น ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ 
วิดีทัศน์ สไลด์ ฯลฯ 

3   กําหนดการวัดและประเมินผลให้
สอดคล้องกับ (1), (2), (3) 

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับ 
นวัตกรรม  

- บรรยายและอภิปราย 
 

- กรณีศกึษา 
 

วิเคราะห์กรณีศึกษา 

อ.ประพัฒน์ 
เขียวประภัสสร 

สัปดาห์ที ่3 กําหนดสื่อให้สอดคล้องกับ (3) 
เช่น ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ 
วิดีทัศน์ สไลด์ ฯลฯ 

3   กําหนดการวัดและประเมินผลให้
สอดคล้องกับ (1), (2), (3) 

- แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับ 
การจัดการนวัตกรรม 

บรรยายและอภิปราย 
- กรณีศกึษา 

 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 

อ.ประพัฒน์ 
เขียวประภัสสร 

สัปดาห์ที ่4-5 กําหนดสื่อให้สอดคล้องกับ (3) 
เช่น ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ 
วิดีทัศน์ สไลด์ ฯลฯ 

6   กําหนดการวัดและประเมินผลให้
สอดคล้องกับ (1), (2), (3) 

นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
และกระบวนการ 

- การบรรยายและอภิปราย 
 - กรณีศกึษา 

 
- แบ่งกลุ่มศึกษาหัวข้อแต่ละ
กลุ่มงาน 

วิเคราะห์กรณีศึกษา 

อ.ประพัฒน์ 
เขียวประภัสสร 

สัปดาห์ที ่6 กําหนดสื่อให้สอดคล้องกับ (3) 3   แนวทางการพัฒนาผลิต - การบรรยายและอภิปราย กําหนดการวัดและประเมินผลให้ อ.ประพัฒน์ 

อ.ประพฒัน์  เขียวประภสัสร หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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สัปดาห์ที/่ 

 (1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู้(Learning 

Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้

(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู ้

(Media) 

(4) 

จํานวนชั่วโมง 

 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

 - กรณีศกึษา 
 

วิเคราะห์กรณีศึกษา 

สัปดาห์ที ่7  กําหนดสื่อให้สอดคล้องกับ (3) 
เช่น ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ 
วิดีทัศน์ สไลด์ ฯลฯ 

3   กําหนดการวัดและประเมินผลให้
สอดคล้องกับ (1), (2), (3) 

นวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์  - การบรรยายและอภิปราย 

 

 
- กรณีศกึษา 

วิเคราะห์กรณีศึกษา 

สัปดาห์ที ่8   3    สอบกลางภาค อ.ประพัฒน์ 
เขียวประภัสสร 

สัปดาห์ที ่9 กําหนดสื่อให้สอดคล้องกับ (3) 
เช่น ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ 
วิดีทัศน์ สไลด์ ฯลฯ 

3   กําหนดการวัดและประเมินผลให้
สอดคล้องกับ (1), (2), (3) 

กลยุทธ์การบริหาร
นวัตกรรมในบริบทของ
สังคมไทย 

- การแบ่งกลุม่ศึกษาหัวข้อ
และนําเสนอ 

 
 

- กรณีศกึษา วิเคราะห์กรณีศึกษา 

อ.ประพัฒน์ 
เขียวประภัสสร 

สัปดาห์ที ่10 กําหนดสื่อให้สอดคล้องกับ (3) 
เช่น ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ 
วิดีทัศน์ สไลด์ ฯลฯ 

3   กําหนดการวัดและประเมินผลให้
สอดคล้องกับ (1), (2), (3) 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์และ
องค์กรนวัตกรรม  

- บรรยายและอภิปราย 
- กรณีศกึษา 

 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 

อ.ประพัฒน์ 
เขียวประภัสสร 

สัปดาห์ที ่11-12 กําหนดสื่อให้สอดคล้องกับ (3) 
เช่น ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ 
วิดีทัศน์ สไลด์ ฯลฯ 

6   กําหนดการวัดและประเมินผลให้
สอดคล้องกับ (1), (2), (3) 

การลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม - การแบ่งกลุม่ศึกษาหัวข้อ
และนําเสนอ 

 
- กรณีศกึษา วิเคราะห์กรณีศึกษา 

อ.ประพัฒน์ 
เขียวประภัสสร 

อ.ประพฒัน์  เขียวประภสัสร หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 



             11                      มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

อ.ประพฒัน์  เขียวประภสัสร หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

สัปดาห์ที/่ 

 (1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู้(Learning 

Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้

(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู ้

(Media) 

(4) 

จํานวนชั่วโมง 

 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

 

สัปดาห์ที ่13-14 นําเสนอรายงานโครงการ
ทางนวัตกรรม 

- ให้นักศึกษาแต่ละรายงาน
หน้าชั้นเรียน 
 

 6   กําหนดการวัดและประเมินผลให้
สอดคล้องกับ (1), (2), (3) 
 

อ.ประพัฒน์ 
เขียวประภัสสร 

สัปดาห์ที ่15 แนวโน้มการสร้างนวัตกรรม
ของโลกในอนาคต 

- การแบ่งกลุม่ศึกษาหัวข้อ
และนําเสนอ 
- กรณีศกึษา 

 3   กําหนดการวัดและประเมินผลให้
สอดคล้องกับ (1), (2), (3) 
 

อ.ประพัฒน์ 
เขียวประภัสสร 

สัปดาห์ที ่16 สอบปลายภาค       อ.ประพัฒน์ 
เขียวประภัสสร 

รวมจํานวนชั่วโมง 45     
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้   
  

วิธีการประเมินผล ผลการเรียนรู ้ สัปดาห ์
Learning Outcome ที่ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

 1.1,1.2,5.3 การเข้าช้ันเรียน  
การส่งรายงานตรงเวลา 
การแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน 

1-15 10% 

1.4,1.5,4.6,5.3 การมีส่วนร่วมกิจกรรมในช้ันเรียน ทุกสัปดาห์ 10% 

 2.4,2.5 การทดสอบย่อย 3 ครั้ง 2,6,12  10% 

2.3,2.4,2.6,2.8, 
3.3,3.4 

การสอบกลางภาค 8 30% 

1.3,1.4,1.5,3.1, 
4.4,4.6,5.3 

การนําเสนองาน/การรายงาน 13-14 10% 

2.3,2.4,2.6,2.8, 
3.3,3.4 

การสอบปลายภาค 16 30% 

รวม 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ประพฒัน์  เขียวประภสัสร หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน   
แคทซ์ ราล์ฟ, การบริหารจัดการนวัตกรรม, --กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2554 
ลุกซ์ ริชาร์ด, คัมภีร์นักนวัตกรรม, --กรุงเทพฯ เอ็กซเปอร์เท็ท, 2555 
พยัต วุฒิรงค์, 2557, การจัดการนวัตกรรม, กรุงเทพ : สํานักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม   
ดร.สาคร สุขศรีวงศ์, 2554, เรียนบริหารผ่านกรณีศึกษา, กรุงเทพ : เจ บี ไซเบอร์พริ้นท์  
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนาํท่ีนักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 
การจัดการนวัตกรรมสําหรับผู้บริหาร, สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 2547, กรงเทพ : ศรีบูรณ์

คอมพิวเตอร์-การพิมพ์ 
Google searching: Innovation Management 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ประพฒัน์  เขียวประภสัสร หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ที่จัดทําโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนําแนวคิด

และความคิดเห็นจากนักศึกษาได้ดังน้ี 
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผูส้อนได้จัดทําเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน :   

ในการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังน้ี 
2.1 การสังเกตความสนใจของนักศึกษา 
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา 
2.3 การทวนสอนผลประเมินการเรียนรู้ 
 
3. การปรับปรงุการสอน  :  
        หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรบัปรุงการสอน ดังน้ี 
3.1 เพ่ิมเติมความทันสมัยของข้อมูล 
3.2 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
3.3 การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :  
          ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวัง
จากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบยอ่ย และหลังจากออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
โดยรวมในวิชาได้ดังน้ี 
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร 
4.2 มกีารต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

อ.ประพฒัน์  เขียวประภสัสร หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 



             15                      มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

อ.ประพฒัน์  เขียวประภสัสร หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 
5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา : 
         จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสทิธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการ
ปรับปรุงการสอนรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังน้ี  
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4 
5.2 เปลี่ยนสลับอาจารย์ผู้สอน หรือเชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงเพ่ือให้นักศึกษามี
มุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้น้ีกับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรือผู้เช่ียวชาญ 
ผู้ชํานาญการต่างๆ 
   
 
 
 
 
ลงชื่อ                                       อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา 
        (..................................................) 
 
ลงชื่อ     อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
        (..................................................) 

 


