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    ๑  

 

 
มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา 

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป

 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา          

ภาษาไทย  สวศท ๑๐๙   นวัตกรรมสร้างสรรคเ์พ่ือสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  
ภาษาอังกฤษ ENGE 109   Creative Innovations for Health and the Environment  

 
๒.  จ านวนหน่วยกิต      ๓ (๓-๐-๖)      
  (บรรยาย ๓ ชม.   ปฏิบัติ ๐ ชม.  เรียนรู้-ค้นคว้าด้วยตนเอง ๖ ชม. /สัปดาห์) 
   
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร     หลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร (ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ) 
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   วิชาศึกษาท่ัวไป/วิชาเลือกเสรี 

 ๓.๓ รายวิชานี้จัดอยู่ในกลุ่ม Literacy (โปรดระบุ) 
 MU Literacy (Core Values, SEP, GE for Human Development) 
 Health Literacy (Health, Sport) 
 Digital Literacy (ICT, Applied Mathmetics) 
 Social and Humanity Literacy (Language, Academic Communication) 
 Science and Environment Literacy (Applied science for Life, Environmental Responsibilities) 
 Finance and Management Literacy (Finance, Management, Entrepreneur) 

      ๓.๔ ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาและค่านิยมองค์กร (โปรดระบุ) 
              M-Mastery   รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล 
               A-Altruism             มุ่งผลเพ่ือผู้อื่น   
               H-Harmony   กลมกลืนกับสรรพสิ่ง  
               I-Integrity  มั่นคงยิ่งในคุณธรรม 
               D-Determination  แน่วแน่ท า กล้าตัดสินใจ 
               O-Originality   สร้างสรรค์สิ่งใหม่  
               L-Leadership   ใฝ่ใจเป็นผู้น า 

 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย์ผู้สอน 

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   
อาจารย์ ดร.จิรทยา พันธุ์สุข 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์         
E-mail: jirataya.pan@mahidol.ac.th 
โทร : ๐๒-๔๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๒๑๔    

 

mailto:jirataya.pan@mahidol.ac.th
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๒ 

 

๔.๒  อาจารย์ผู้สอน  
    (๑)  อาจารย์ ดร.จิรทยา พันธุ์สุข 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์         
E-mail: jirataya.pan@mahidol.ac.th 

    (๒)  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. สุรีย์วัลย ์สิทธิจันดา  

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

E-mail: sureewan.sit@mahidol.ac.th 

    (๓)  อาจารย์ ดร.วิชญา รงค์สยามานนท์ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์         
E-mail: witchaya.ron@mahidol.edu 

    (๔)  อาจารย์ ดร.ณภัสนันท์ พสุการัชต์ชัย  
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์         
E-mail: naphatsarna.pha@mahidol.edu 

 
๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

๕.๑ ภาคการศึกษาที่   ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒/ ชั้นปีที่ ๑ ขึ้นไป  
๕.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได้   ประมาณ ๕๐-๖๐ คน 

 
๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   

ไม่มี 
 

๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  
ไม่มี 

 
๘.  สถานที่เรียน      คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
๙.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่  ๑๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

mailto:witchaya.ron@mahidol.edu
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    ๓  

 

 
หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   

 เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะและความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผน ส าหรับสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือ
แก้ปัญหาสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้อย่างผสมผสานและยั่งยืน สามารถสร้างโอกาสและ
เพ่ิมมูลค่าให้กับชุมชน สังคม และประเทศได้ 

 เพ่ือพัฒนาทักษะในการท างานของนักศึกษาให้มีภาวะความเป็นผู้น า มีคุณธรรมและจริยธรรม และสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันก่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าต่อองค์กรที่นักศึกษาเข้าร่วม
ท างานในอนาคต  

 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวชิา (Course Objectives) 
รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถดังนี้  

๒.๑.๑ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และประเด็นปัญหาในชุมชนและสังคม เพ่ือน ามาพัฒนา
เป็นโจทย์ในการสร้างนวัตกรรมได ้ 

๒.๑.๒  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้แบบบูรณาการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม อันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และส่วนรวมได้ 

๒.๑.๓   เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๒.๒ ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   

๑. CLO1 อธิบายถึงแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ และกฏหมายที่เก่ียวข้อง 

๒. CLO2 วิเคราะห์ประเด็นทางด้านสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือน ามาพัฒนาเป็นโจทย์ในการสร้าง
นวัตกรรม  

๓. CLO3 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี โดยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และเคารพบทบาท
ของสมาชิกในกลุ่ม 

๔. CLO4  สร้างสรรค์ชิ้นงานนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาชีวิต สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๕. CLO5  สื่อสารและน าเสนอการถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

๖. CLO6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ และสื่อสารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๔ 

 

 
หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
(ภาษาไทย)  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคนิคเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ
พัฒนาสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ กระบวนการจัดการนวัตกรรม นวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม นวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารปลอดภัย นวัตกรรมด้านการเกษตร นวัตกรรมด้านสุขภาพ นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรมและทรัพย์สินทางปัญญา การวางแผนการจัดการโครงการ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
(ภาษาอังกฤษ)  Fundamentals of innovations, techniques for developing creative thinking;  creative de-
sign for the health, environment, and quality of life development; innovation management process; 
innovations in energy and environment; food product innovations and food safety; innovations in agri-
culture; Innovations in health; innovations for sustainable development and the Sufficiency Economy; 
ethics and intellectual property; project management planning; field trip  

๒.  จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย (ชั่วโมง) การฝึกปฏิบัติ  (ชั่วโมง) การศึกษาด้วยตนเอง  (ชั่วโมง) 

 ๔๕ ชั่วโมง 
(๓ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห์) 

- ๙๐  ชั่วโมง 
(๖ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห์) 

 ๓.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาให้ค าแนะน ารายวิชาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม จ านวน ๑ ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ หรือ

นักศึกษาสามารถนัดปรึกษาอาจารย์ได้ทางอีเมล์  
 

หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 

๑.  สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   

๑. CLO1 อธิบายถึงแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ การเพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ และกฏหมายที่เก่ียวข้อง 

๒. CLO2 วิเคราะห์ประเด็นทางด้านสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือน ามาพัฒนาเป็นโจทย์ในการสร้างนวัตกรรม  

๓. CLO3 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี โดยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และเคารพบทบาทของ
สมาชิกในกลุ่ม 

๔. CLO4  สร้างสรรค์ชิ้นงานนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาชีวิต สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๕. CLO5  สื่อสารและน าเสนอการถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

๖. CLO6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ และสื่อสารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๕ 

 

๒.  วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ ในข้อ ๑   และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
รายวิชา   

 
 วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

CLO1 

 บรรยาย (Lecture) 
 กรณีศึกษา/กรณีตัวอย่าง (Case based 

Learning) 
 การอภิปรายกลุม่ใหญ่ (Large Group  

Discussion) 
 ผังความคิด (Concept Mapping) 
 การระดมสมอง (Brainstorming) 
 การใช้เกม (Game) 
 การสะท้อนความคิด (Reflective thinking) 

 

ประเมินจากความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาสาระ โดย 
 การสอบกลางภาค โดยการเขียนตอบแบบ

เรียงความและการเขียนตอบแบบสั้นๆ 
(Written exam-Essay/ Short answer) 

 การตอบค าถามและการอภิปรายในช้ันเรียน 
 

CLO2 

 บรรยาย (Lecture) 
 กรณีศึกษา/กรณีตัวอย่าง (Case based 

Learning) 
 การอภิปรายกลุม่ย่อย (Small Group      

Discussion) 
 การเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพ้ืนฐาน   

(Problem based Learning) 
 การเรยีนรู้โดยใช้โครงงาน 

(Project based Learning) 
การเรยีนรู้จากสถานท่ีดูงาน (Field Trip) 
 

ประเมินด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ไข
ปัญหาและการตัดสินใจ โดย 

 การตอบค าถามและการอภิปรายในช้ันเรียน 
 ประเมินการคดิวิเคราะห์ การสืบคน้ และ

วิธีการแก้ปัญหาจากแบบประเมินการจัดท า
ร่างโครงงาน 
 

CLO3 

 บรรยาย (Lecture) 
 การเรยีนรู้โดยใช้โครงงาน 

(Project based Learning) 
 การเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพ้ืนฐาน   

(Problem based Learning) 
 การระดมสมอง (Brainstorming) 
 การเรยีนรู้จากสถานท่ีดูงาน (Field Trip) 

ประเมินประเมินความสามารถในการท างานเป็นกลุม่ 
การแสดงถึงภาวะผู้น า และความรับผิดชอบ โดย 

 การประเมินโดยเพื่อน (Peer Assessment) 
 การสังเกตการณ์ (Observation) พฤติกรรม

การท างานเป็นกลุม่ การแสดงบทบาท และ
ปฏิบัติสมัพันธ์โดยใช้แบบประเมิน
กระบวนการกลุ่ม 

 



 
รายวชิาการศกึษาท ัว่ไป                                          ระดบัปรญิญาตร ี     

ชือ่รายวชิา  นวตักรรมสรา้งสรรคเ์พือ่สขุภาพและสิง่แวดลอ้ม                                คณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร ์

รหสัวชิา    สวศท ๑๐๙                                                             สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้ม 

 

๖ 

 

 วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

CLO4 

 การเรยีนรู้โดยใช้โครงงาน 
(Project based Learning) 

 การระดมสมอง (Brainstorming) 
 การอภิปรายกลุม่ย่อย (Small Group      

Discussion) 

 ประเมินโครงงาน 
 ประเมินผลงานช้ินงานนวัตกรรม 

CLO5 

 บรรยาย (Lecture) 
 การอภิปรายกลุม่ใหญ่ (Large Group  

Discussion) 
 การน าเสนอโครงการชิ้นงานนวัตกรรม 

 ประเมินความสามารถในการน าเสนอและ
ถ่ายทอดความรูโ้ดยใช้แบบประเมนิการ
น าเสนอ 

 การตอบค าถาม/อภิปราย 

CLO6 
 การเรยีนรู้โดยใช้โครงงาน 

(Project based Learning) 
 การน าเสนอโครงการชิ้นงานนวัตกรรม 

 ประเมินการใช้เทคโนโลยี การสืบค้น และ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินการจัดท า
ร่างโครงงาน 

 ประเมินการใช้เทคโนโลยีในการสือ่สารและ
น าเสนอ 



 
รายวชิาการศกึษาท ัว่ไป                                          ระดบัปรญิญาตร ี     

ชือ่รายวชิา  นวตักรรมสรา้งสรรคเ์พือ่สขุภาพและสิง่แวดลอ้ม                                คณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร ์

รหสัวชิา    สวศท ๑๐๙                                                             สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้ม 

 

    ๗  

 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จ านวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช้ ผู้สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน ฝึกปฏิบัต ิ

๑ แนะน าภาพรวมรายวิชา 
 แนะน าวิชา 
 ชี้แจงวัตถุประสงค์  กิจกรรม 

เกณฑ์การประเมินผล และการ
วัดผล 

 คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

๓ 

- 

- บรรยาย (Lecture) 
- กรณีศึกษา/กรณตีัวอย่าง 
(Case based Learning) 
- การอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Large 
Group Discussion) 
 

อ.จิรทยา  
  

๒ แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์  

 ความหมายและความสัมพันธ์
ของนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ 

 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

 ลักษณะนิสัยที่ส่งเสริมการเป็น
นวัตกร 

๓ - - บรรยาย (Lecture) 
- กรณีศึกษา/กรณตีัวอย่าง 
(Case based Learning) 
- การระดมสมอง  
(Brainstorming) 
- การสะท้อนความคดิ  
(Reflective thinking) 
 

อ.จิรทยา  
 

๓ กระบวนการจัดการนวัตกรรม 
 กลยุทธ์ในการสร้างนวัตกรรม 
 กระบวนการจัดการนวัตกรรม 
 การสร้างรูปแบบธุรกิ จและ

นวัตกรรม 
 กรณีศึกษา 

๓ - - บรรยาย (Lecture) 
- กรณีศึกษา/กรณตีัวอย่าง 
(Case based Learning) 
- การระดมสมอง  
(Brainstorming) 
- การใช้เกม (Game) 

อ.จิรทยา  
 

๔ นวัตกรรมและรูปแบบการประยุกต์ใช้ (1) 
 การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ 
 นวัตกรรมด้านอาหาร 
 นวัตกรรมด้านการเกษตร 

๓ - - บรรยาย (Lecture) 
- กรณีศึกษา/กรณตีัวอย่าง 
(Case based Learning) 
- การอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Large 
Group Discussion) 
- การระดมสมอง  
(Brainstorming) 

อ.จิรทยา  
ผศ.สรุีย์วัลย์  
อ.ณภสันันท์ 
อ.วิชญา 



 
รายวชิาการศกึษาท ัว่ไป                                          ระดบัปรญิญาตร ี     

ชือ่รายวชิา  นวตักรรมสรา้งสรรคเ์พือ่สขุภาพและสิง่แวดลอ้ม                                คณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร ์

รหสัวชิา    สวศท ๑๐๙                                                             สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้ม 

 

๘ 

 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จ านวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช้ ผู้สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน ฝึกปฏิบัต ิ

 
๕ นวัตกรรมและรูปแบบการประยุกต์ใช้ (2) 

 นวัตกรรมด้านสุขภาพ 
 นวัตกรรมด้านพลั งงานและ

สิ่งแวดล้อม 
 นวัตกรรมตามวิถี เศรษฐกิ จ

พอเพียง 
 นวัตกรรมอ่ืนๆ 

 

๓ - - บรรยาย (Lecture) 
- กรณีศึกษา/กรณตีัวอย่าง 
(Case based Learning) 
- การอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Large 
Group Discussion) 
- การระดมสมอง  
(Brainstorming) 

อ.จิรทยา  
ผศ.สรุีย์วัลย์  
อ.ณภสันันท์ 
อ.วิชญา 

๖ จริยธรรม และทรัพย์สินทางปัญญา 
 กฏหมายที่เก่ียวข้อง 
 จริยธรรมส าหรับการออกแบบ

นวัตกรรม 
 การคุ้ ม ค รอ งท รัพ ย์ สิ น ท าง

ปัญญา 

๓ - - บรรยาย (Lecture) 
- กรณีศึกษา/กรณตีัวอย่าง 
(Case based Learning) 
- การอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Large 
Group Discussion) 
- การสะท้อนความคดิ  
(Reflective thinking) 

อ.จิรทยา  
 

๗ หลักการวางแผนออกแบบนวัตกรรม 
 หลักการออกแบบร่าง  
 แน ะน าก ารจั ดท าข้ อ เสน อ

โครงงาน 
 มอบหมายงานกลุ่ม : โครงการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 

๓ - - บรรยาย (Lecture) 
- การระดมสมอง  
(Brainstorming) 
-การอภิปรายกลุ่มย่อย  
(Small Group  Discussion) 
 

อ.จิรทยา  
 

๘ สอบกลางภาค     
๙  ลงพื้นที่ศึกษาดูงานแหล่งการ

เรียนรู้ในชุมชน 
 

๓ - ศึกษาดูงาน อ.จิรทยา  
ผศ.สรุีย์วัลย์  
อ.ณภสันันท์ 
อ.วิชญา 

๑๐ ประเด็นที่น่าสนใจส าหรับการสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

 เทคนิคการรวบรวมข้อมูล 
 การค้นหาประเด็นที่น่าสนใจ

ส าหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 

๓ - - บรรยาย (Lecture) 
- กรณีศึกษา/กรณตีัวอย่าง 
(Case based Learning) 
- การอภิปรายกลุ่มย่อย (Small 
Group Discussion) 
- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น

อ.จิรทยา  
ผศ.สรุีย์วัลย์  
อ.ณภสันันท์ 
อ.วิชญา 



 
รายวชิาการศกึษาท ัว่ไป                                          ระดบัปรญิญาตร ี     

ชือ่รายวชิา  นวตักรรมสรา้งสรรคเ์พือ่สขุภาพและสิง่แวดลอ้ม                                คณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร ์

รหสัวชิา    สวศท ๑๐๙                                                             สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้ม 

 

๙ 

 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จ านวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช้ ผู้สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน ฝึกปฏิบัต ิ

พื้นฐาน (Problem based 
Learning) 
- การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
(Project based Learning) 

๑๑ การจัดล าดับความส าคัญ 
 เทคนิคการจัดล าดับความส าคัญ 
 การเลือกและก าหนดประเด็น

ส าหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

๓ - - บรรยาย (Lecture) 
- กรณีศึกษา/กรณตีัวอย่าง 
(Case based Learning) 
- การอภิปรายกลุ่มย่อย (Small 
Group Discussion) 
- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
พื้นฐาน  (Problem based 
Learning) 
- การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
(Project based Learning) 

อ.จิรทยา  
ผศ.สรุีย์วัลย์  
อ.ณภสันันท์ 
อ.วิชญา 

๑๒ การวางแผนจัดการโครงการ 
 การวางแผนการด าเนินงาน  

(Action Plan) 
 การจัดสรรทรัพยากร 

๓ - - บรรยาย (Lecture) 
- กรณีศึกษา/กรณตีัวอย่าง 
(Case based Learning) 
- การอภิปรายกลุ่มย่อย (Small 
Group Discussion) 
- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
พื้นฐาน  (Problem based 
Learning) 
- การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
(Project based Learning) 

อ.จิรทยา  
ผศ.สรุีย์วัลย์  
อ.ณภสันันท์ 
อ.วิชญา 

๑๓ การด าเนินการสร้างสรรค์นวัตกรรม (1) 
 ประเมินร่างโครงงานคร้ังที่ 1 

๓ - - การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
(Project based Learning) 
-การระดมสมอง  
(Brainstorming) 
-การอภิปรายกลุ่มย่อย (Small 
Group Discussion) 
- การให้ค าปรึกษา (Consult) 
 

อ.จิรทยา  
ผศ.สรุีย์วัลย์  
อ.ณภสันันท์ 
อ.วิชญา 



 
รายวชิาการศกึษาท ัว่ไป                                          ระดบัปรญิญาตร ี     

ชือ่รายวชิา  นวตักรรมสรา้งสรรคเ์พือ่สขุภาพและสิง่แวดลอ้ม                                คณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร ์

รหสัวชิา    สวศท ๑๐๙                                                             สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้ม 

 

๑๐ 

 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จ านวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช้ ผู้สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน ฝึกปฏิบัต ิ

 
 
 

๑๔ การด าเนินการสร้างสรรค์นวัตกรรม (๒) 
 

๓ - - การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
(Project based Learning) 
-การระดมสมอง  
(Brainstorming) 
-การอภิปรายกลุ่มย่อย (Small 
Group Discussion) 
- การให้ค าปรึกษา (Consult) 

อ.จิรทยา  
ผศ.สรุีย์วัลย์  
อ.ณภสันันท์ 
อ.วิชญา 

๑๕ หลั กก ารถ่ ายท อด องค์ ค ว าม รู้ แ ล ะ
นวัตกรรม 

 เท ค นิ ค ก า ร น า เส น อ แ ล ะ
ถ่ายทอดองค์กรความรู้ 

 ก า รถ่ า ย ท อ ด น วั ต ก ร รม สู่
สาธารณะ 

๓ - - บรรยาย (Lecture) 
-การระดมสมอง  
(Brainstorming) 
-การอภิปรายกลุ่มย่อย (Small 
Group Discussion) 
 

อ.จิรทยา  
 

๑๖ การน าเสนอผลงานนักศึกษาและสรุป
บทเรียน 

๓ - - การน าเสนอ 
- การสะท้อนความคดิ  
(Reflective thinking) 

อ.จิรทยา  
ผศ.สรุีย์วัลย์  
อ.ณภสันันท์ 
อ.วิชญา 

๑๗ สอบปลายภาค     
                  รวม ๔๕ ๐   

 
๒. แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 
ก.  การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 

ใช้กิจกรรมประกอบการสอนที่สามารถตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาในคาบเรียนได้ เช่น การตอบ
ค าถามผ่านเกมส์ การตอบค าถามระหว่างเรียน การอภิปรายในห้องเรียนและซักถามระหว่างชั้นเรียน และมอบหมายงาน
เดี่ยวและกลุ่มในหัวข้อหลักเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของนักศึกษาในแต่ละหัวข้อการเรียน การน าเสนองานหน้าชั้นเรียน
พร้อมอภิปรายร่วมกันในห้อง เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ร่วมให้ตรงกันก่อนบรรยายในเนื้อหาถัดไป 
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๑๑ 

 

 
 
 

ข.  การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
(๑) เครื่องมือและน้ าหนักในการวัดและประเมินผล 
 

ผลลัพธ ์
การเรียนรู้ฯ 

วิธีการวัดผล 
น้ าหนักการ

ประเมินผล (ร้อยละ) 

CLO1 อธิบายถึงแนวคิดพื้นฐาน
เกี่ยวกับนวัตกรรม ความคดิสร้างสรรค์ 
กระบวนการคดิเชิงออกแบบ การเพิ่ม
มูลค่าผลติภณัฑ์ และกฏหมายที่
เกี่ยวข้อง 

 การสอบปลายภาค โดยการเขียนตอบแบบ
เรียงความและการเขียนตอบแบบสั้นๆ  
(Written exam-Essay/ Short answer) 

๑๕ 

 แบบประเมินการตอบค าถามและการ
อภิปรายในช้ันเรยีน 

๕ 

CLO2 วิเคราะห์ประเด็นทางด้าน
สุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อ
น ามาพัฒนาเป็นโจทย์ในการสร้าง
นวัตกรรม 

 ประเมินการคดิวิเคราะห์ การสืบคน้ และ
วิธีการแก้ปัญหาจากแบบประเมินการจัดท า
ร่างโครงงาน 

๑๕ 

 แบบประเมินการตอบค าถามและการ
อภิปรายในช้ันเรยีน 

๕ 

CLO3 ท างานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้น า
และสมาชิกที่ดี โดยมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าท่ีและเคารพบทบาทของสมาชิก
ในกลุ่ม 
 

 การสังเกตการณ์พฤติกรรมการท างานเป็น
กลุ่ม การแสดงบทบาท และปฏิบตัิสัมพันธ์
โดยใช้แบบประเมินกระบวนการกลุ่ม 

๑๐ 

 การประเมินโดยเพื่อน (Peer Assess-
ment) 

๕ 

CLO4  สร้างสรรค์ ช้ินงานนวัตกรรม
เพื่ อตอบสนองต่ อการพัฒ นาชีวิต 
สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

 ประเมินรายงานโครงงาน ๑๐ 

 ประเมินผลงานนวัตกรรม ๒๐ 

CLO5  สื่อสารและน าเสนอการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 ประเมินความสามารถในการน าเสนอและ
ถ่ายทอดความรูโ้ดยใช้แบบประเมนิการ
น าเสนอและการตอบค าถาม 

๑๐ 
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๑๒ 

 

CLO6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ และสื่อสาร
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การสังเกตการณ์การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้น วิเคราะห ์และ
น าเสนอข้อมูล 

 ประเมินรายงานโครงงาน 

๕ 

 รวม ๑๐๐ 

 
 

(๒) การให้เกรด และ การตัดสินผล 

ก. เกณฑ์และเงื่อนไขในการวัดผล และการประเมินผลเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย

การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เรื่อง

การศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับปัจจุบัน โดยใช้สัญลักษณ์ O, S, U 

 

ข. ระดับคะแนนการตัดสิน 

ระดับคะแนน สัญลักษณ์ ความหมายของผลการเรียน 

๘๐-๑๐๐ O ดีเยี่ยม (Outstanding) 

๕๐-๗๙ S เป็นที่น่าพอใจ (Satisfactory) 

ต่ ากว่า ๕๐ U ไม่เป็นที่น่าพอใจ (Unsatisfactory) 

(๓) การสอบแก้ตัว (ถ้ารายวิชาก าหนดให้มีการสอบแก้ตัว) 

กรณีนักศึกษาติด I เนื่องจากขาดสอบโดยมีเหตุผลตามความจ าเป็น หลังจากสอบแก้ตัวแล้ว การให้ผล

การศึกา จะได้ผลการเรียนตามจริง 

๓.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
นักศึกษาสามารถแจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบในการ

อุทธรณ์และพิจารณา จากนั้นนัดพบเพ่ือชี้แจงเหตุและผลของการอุทธรณ์ต่อรายวิชาได้ 
 

หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑. ต าราและเอกสารหลัก (Required Texts) 
๑. สุจิณณา กรรณสูต. 2557. เอกสารประกอบการสอน.วิชานวัตกรรมสื่อเพ่ือสิ่งแวดล้อมศึกษาคณะ

สิ่งแวดล้อม.วารสารสมาคมนักวิจัย. 2558.20(1): 163 (มกราคม – เมษายน) 
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๑๓ 

 

๒. ปรีดา ยังสุขสถาพร. 2549. พลวัตนวัตกรรม. ปทุมธานี: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓. เสน่ห์ จุ้ยโต. 2548. การบริหารนวัตกรรมแนวใหม่. นนทบุรี: ส านักวิชาการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

๔. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2553. สร้างชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม. 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ. 

๕. James Barlow. Managing Innovation in Healthcare. Imperial college London, UK. 
๖. Luis Pareras. Innovation and Entrepreneurship in the Healthcare sector. Greenbranch Pub-

lishing.  

๒. เอกสารและข้อมูลแนะน า (Suggested Materials) 
๑. Reungsang A, Zhong N, Yang Y, Sittijunda S, Xia A, Liao Q. Hydrogen from photo fermenta-

tion. In: Qiang Liao Q, Chang JS, Herrmann C, Xia A. Bioreactors for microbial biomass and 
energy conversion. 1st ed. Singapore: Springers; 2018. p. 221-318. 

๒. ศรชัย จาติกวณิช และ ประสิทธิ์ชัย วีระยุทธวิไล.  2554. กล้าคดิต่างอย่างสตีฟจ๊อบส์.  กรงุเทพฯ:  
ส านักพิมพ์แมคกรอฮิล. 

๓. ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
ให้นักศึกษาประเมินผู้สอน และประเมินรายวิชาโดยประเมินเนื้อหาการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมในห้องเรียน  สื่อ
สนับสนุนการสอน 

 
๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน  
ทีมผูส้อนประเมินจากผลการสอบกลางภาค การตอบค าถามผ่านเกมส์ การสอบ คุณภาพงานและการน าเสนอรายงานของ
นักศึกษา 
๓.  การปรับปรุงการสอน 
ประชุมหารือระหว่างผู้สอนเพ่ือพิจารณาเสนอแนะวิธีการสอนและแก้ปัญหาอย่าง 
 
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
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๑๔ 

 

ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ ทวนสอบจากคะแนนงานที่มอบหมาย และทวนสอบจากการตอบปัญหาผ่านเกมส์  
 
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
น าข้อมูลจากการสังเกตการณ์ของผู้สอน ผลการเรียนของนักศึกษา และผลการประเมินในข้อ ๑ และ ๒ มาใช้ปรับปรุงการ
สอนและปรับปรุงสิทธิผลของรายวิชา โดยมีการประชุมอาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดภาค เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการ มาวางแผน
ปรับปรุงคุณภาพ 

ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (MU-GE Module LOs) 

  
สวศท ๑๐๙: CLOs MU-GE Module LOs 

MLO1 MLO2 MLO3 MLO4 MLO5 MLO6 MLO7 MLO8 MLO9 
CLO1 อธิบายถึงแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรม ความคิด
สร้างสรรค์ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ การเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 

๑.๑ 
 

      
  

CLO2 วิเคราะห์ประเด็นทางด้านสุขภาพ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือน ามาพัฒนาเป็นโจทย์ในการสร้าง
นวัตกรรม 

๑.๒ 
๑.๓ 
๑.๔ 

๒.๒ 
๒.๓ 

 ๔.๑ 
 

๕.๒   
  

CLO3 ท างานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้น าและสมาชิกท่ีดี โดยมี
ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและเคารพบทบาทของสมาชิกใน
กลุ่ม 

     ๖.๔ ๗.๒ 
๗.๓  ๙.๑ 

๙.๒ 
CLO4  สร้างสรรค์ช้ินงานนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการ
พัฒนาชีวิต สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๑.๒  ๓.๑ 
๓.๒ 

๔.๑ 
๔.๓ 

๕.๒   
 ๙.๑ 

๙.๒ 
CLO5  สื่อสารและน าเสนอการถ่ายทอดองค์ความรู้
นวัตกรรมได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

       
๘.๑ 

๘.๓ 
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๑๕ 

 

CLO6   ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น รวบรวม 
วิเคราะห์ และสื่อสารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๒       
๘.๓  

 

 

 
 
 
ตารางท่ี ๒  ค าอธิบาย MU-GE LOs และ Sub LOs ที่รายวิชารับผิดชอบ 

MU-GE LOs Sub Los 
1.create & construct an argument effectively as 
well as identify, critique and evaluate the logic & 
validity of arguments 

1.1 identify concepts related to the context of 
learned issues/topics 

1.2 demonstrate ICT literacy: use appropriate tech-
nology to find, evaluate, and ethically use infor-
mation  

1.3 collect, analyse, synthesize data, & evaluate in-
formation and ideas from multiple sources  
relevant to issues/problems 

1.4 synthesize information to arrive at logical  
reasoning 

2.select & use techniques and methods to solve 
open-ended, ill-defined and multistep problems 

2.2 make judgement & decision through correct  
analysis, inferences, and evaluations on  
quantitative basis and multiple perspectives 

2.3 apply concept of process management to solve 
problems 

3.acquire specific strategies & skills within a partic-
ular discipline and adapt them to a new problem 
or situation 

3.1  connect, synthesize and/or transform ideas or 
solutions within a particular framework 

3.2 integrate alternative, divergent, or contradictory 
perspectives or ideas in the solution of a problem 
or question 

4.create a novel or unique ideas, question, format, 4.1 Create an original explanation or solution to the 
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๑๖ 

 

MU-GE LOs Sub Los 

or product within a particular framework issues/problems  
4.2 implement innovation through process  

management approach   

5. explore and situate oneself in a new physical 
environment and intellectual perspectives 

5.2 resort to multi-dimensional settings and tools to 
acquire knowledge and skills relevant to the  

    problem or situation at hand 

6.act autonomously within context of relationships 
to others, law, rules, codes, and values 

6.1 demonstrate an understanding of the principles 
upon which sustainable ecosystems and societies 
are built 

7.apply ethical frameworks or principles and con-
sider their implications in his/her decision-making 
and interacting with others 

7.1 identify ethical issues and recognize different 
viewpoint and ideologies 

7.2 guide & lead others 
 

8.use a variety of means/ technologies to com-
municate effectively and purposefully-  e.g., share 
information/ knowledge, express ideas, demon-
strate or create individual & group product, etc.   

8.1 communicate/present ideas effectively both oral 
& written forms, proper to a range of audience 
groups, such as verbal discussion with peers, pro-
ject report.   

8.3 prepare written documents to express ide-
as/solutions using different writing technologies, 
and mixing texts, data, and images. 

9.collaborate and work effectively as part of a 
student group/team member to arrive at the team 
shared-goals in time 

9.1.  collaborate effectively with others as a respon-
sible team member to achieve team goals in time 

9.2 interact with others respectfully, whether as a 
team member or leader, to create a productive 
teamwork 

 


