รายวิชาศึกษาทั่วไป
่ รายวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ชือ
รหัสวิชา
วศคร ๑๐๒

ระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชา ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทว่ ั ไป
ื่ รายวิชา
๑. รห ัสและชอ
ภาษาไทย

วศคร ๑๐๒ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

ภาษาอังกฤษ

EGID 102

๒. จานวนหน่วยกิต

New Product Development

๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบต
ั -ิ ศึกษาด ้วยตนเอง ชม./สัปดาห์)

๓. หล ักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรีทก
ุ หลักสูตร (ยกเว ้นหลักสูตรนานาชาติ)

๓.๒ ประเภทของรายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป/วิชาเลือกเสรี

๔. อาจารย์ผร
ู ้ ับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผส
ู ้ อน
๔.๑ อาจารย์ผู ้รับผิดชอบรายวิชา

รศ.ดร.ปั ณรส ี ฤทธิประวัต ิ

สถานทีต
่ ด
ิ ต่อ : ห ้อง ๖๓๕๗ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร.๐๒ ๘๘๙๒๑๓๘ ต่อ ๖๓๕๑-๒ e-mail: panrasee.rit@mahidol.ac.th
๔.๒ อาจารย์ผู ้สอน
รศ.ดร.ปั ณรสี ฤทธิประวัต ิ
สถานทีต
่ ด
ิ ต่อ : ห ้อง ๖๓๕๗ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร.๐๒ ๘๘๙๒๑๓๘ ต่อ ๖๓๕๑-๒ e-mail: panrasee.rit@mahidol.ac.th
ั
ผศ. ดร.สุรพงษ์ เลิศสิทธิชย
สถานทีต
่ ด
ิ ต่อ : สาขาวิชาศึกษาทัว่ ไป คณะศิลปศาสตร์
โทร. ๐๒ ๔๔๑ ๔๔๐๑ e-mail: : surapong.ler@mahidol.ac.th
ดร.ภูมพ
ิ ร ธรรมสถิตย์เดช
สถานทีต
่ ด
ิ ต่อ : วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.๐๒ ๒๐ ๖๒๐๐๐ e-mail: poomporn.tha@mahidol.ac.th
ดร.เพียงเพ็ญ วงศ์นภาพรรณ
สถานทีต
่ ด
ิ ต่อ : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.๐๒ ๘๔๙ ๖๐๕๐ e-mail: piengpen.won@mahidol.ac.th
ดร.พัฒนาช พัฒนะศรี
สถานทีต
่ ด
ิ ต่อ : ห ้อง ๕๑๒ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร.๐๒ ๘๘๙ ๒๑๓๘ ต่อ ๖๕๐๑-๓ e-mail: phattanard.pha@mahidol.ac.th
ั้ ทีเ่ รียน
ึ ษา / ชนปี
๕. ภาคการศก
๕.๑ ภาคการศึกษาที่
๕.๒ จานวนผู ้เรียนทีร่ ับได ้

้ ปี ท ี่ ๒ ขึน
ภาคการศึกษาที่ ๑ / ชัน
้ ไป
ประมาณ............................คน

๖. รายวิชาทีต
่ อ
้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)

ไม่ม ี
๑

รายวิชาศึกษาทั่วไป
่ รายวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ชือ
รหัสวิชา
วศคร ๑๐๒

ระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชา ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

๗. รายวิชาทีต
่ อ
้ งเรียนพร้อมก ัน (Co-requisites) ไม่ม ี
๘. สถานทีเ่ รียน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๙. ว ันทีจ
่ ัดทาหรือปร ับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครงล่
ั้ าสุด
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หมวดที่ ๒ จุดมุง
่ หมายและว ัตถุประสงค์
๑. จุดมุง
่ หมายของรายวิชา (Course Goals)
๑.๑. เพือ
่ พัฒนาทักษะในการทางาน (Work Readiness Skill) ของนักศึกษา เพือ
่ ให ้เป็ นผู ้ทีม
่ ค
ี ณ
ุ ค่า มี
ประโยชน์ตอ
่ องค์กร (Employability) ทีน
่ ักศึกษาเข ้าร่วมทางานหลังจากสาเร็จการศึกษา
๑.๒. เพือ
่ พัฒนาทัศนคติของความเป็ นผู ้ประกอบการ (Entrepreneurial mindset) เพือ
่ ให ้นักศึกษามี
Growth mindset และมีความมุง่ มัน
่ ในใช ้ความรู ้และทักษะในการสร ้างคุณค่าและประโยชน์ให ้แก่
ผู ้อืน
่
๑.๓. เพือ
่ สร ้างความรู ้และความเข ้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ซงึ่ เป็ นหนึง่ ในปั จจัยในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

จุดมุง่ หมายของรายวิชา: อธิบายจากมุมมองความตัง้ ใจของผู ้สอนรายวิชาในภาพกว ้างว่า จากหลักการ ความรู ้
ทักษะ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสาขาวิชา ผู ้รับผิดชอบรายวิชามีจด
ุ มุง่ หมายจะพัฒนาทักษะใดให ้ผู ้เรียนสามารถนาไปใช ้
ประโยชน์ในการเรียนหรือการทางานในอนาคต
ทีม
่ ค
ี วามสอดคล ้องกับ MU-GE Module LOs
เพือ
่ ให ้ผู ้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล MU-Graduate Attributes
๒. ว ัตถุประสงค์ในการพ ัฒนา/ปร ับปรุงรายวิชา

๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวิชา (Course Objectives)
รายวิชานีม
้ วี ต
ั ถุประสงค์เพือ
่ ให ้นักศึกษามีความรู ้ความสามารถดังนี้
๒.๑.๑. เข ้าใจถึงกระบวนการ เครือ
่ งมือ และเทคนิคทีใ่ ช ้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึง่ เป็ นเครือ
่ งมือทีส
่ าคัญ
ในการทางานเพือ
่ พัฒนานวัตกรรมทางด ้านผลิตภัณฑ์ หรือการให ้บริการ
๒.๑.๒. พัฒนาทักษะสหวิทยาการ (Interdisciplinary skills) ความสามารถในการวางแผน การบริหาร การ
พัฒนาแนวคิดในการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพือ
่ ตอบสนองต่อความต ้องการของผู ้มี
ศักยภาพในการใช ้ (Potential users) หรือผู ้บริโภค
๒.๑.๓. เข ้าใจและตระหนักรู ้ถึงผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ตอ
่ สิง่ แวดล ้อม สังคม และหลัก
จริยธรรม

วัตถุประสงค์ของรายวิชา: อธิบายในรายละเอียดเกีย
่ วกับ ความรู ้ ความเข ้าใจ ทักษะ และความสามารถของ
ผู ้เรียน ทีร่ ายวิชาต ้องการพัฒนาให ้เกิดขึน
้ เมือ
่ นักศึกษาประสบความสาเร็จจากการเรียนรู ้ในรายวิชา ซึง่ อธิบาย
จากมุมมองของผู ้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา

๒

รายวิชาศึกษาทั่วไป
่ รายวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ชือ
รหัสวิชา
วศคร ๑๐๒

ระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชา ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

๒.๒ ผลลัพธ์การเรียนรู ้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs)
้ สุดการเรียนการสอนแล ้ว นักศึกษาทีส
เมือ
่ สิน
่ าเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ (CLOs)
CLO1 อธิบายถึงหลักการในการออกแบบแนวคิดผลิตภัณฑ์ (Product Concept) ทีต
่ อบสนองต่อ
้
ความต ้องการของภาพในการใช (Potential users) หรือผู ้บริโภค
CLO2 แสดงการใช ้กระบวนการ เครือ
่ งมือ และเทคนิคสาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในการ
ั ยภาพในการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต ้นแบบทีต
่ อบสนองต่อความต ้องการของผู ้มีศก
้ในโครงงานพั
ใช
ฒนาผลิตภัณฑ์ของรายวิชา
่ สารและทางานร่วมกับทีม โดยมีความรับผิดชอบและเคารพบทบาทของผู ้ร่วมกลุม
CLO3 สือ
่ ในการ
พัฒนาต ้นแบบในโครงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ของรายวิชา
ิ ทางปั ญญาทีม
CLO4 อธิบายถึงหลักการของการคุ ้มครองทรัพย์สน
่ ค
ี วามสาคัญในการพัฒนานวัตกรรม
CLO5 อภิปรายถึงผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ตอ
่ สิง่ แวดล ้อม สังคม และหลักจริยธรรม
ึ
จากกรณีศกษาและโครงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ของรายวิชา

หมายเหตุ :
ก. “ผลลัพธ์การเรียนรู ้ทีค
่ าดหวังระดับรายวิชา CLOs”: แปลงวัตถุประสงค์ของรายวิชา ให ้เป็ นความรู ้
ความสามารถ และทักษะของผู ้เรียน ทีส
่ ามารถวัดและประเมินได ้ เพือ
่ ให ้มัน
่ ใจว่า นักศึกษาทีไ่ ด ้รับ
ประสบการณ์การเรียนรู ้และผ่านเกณฑ์การประเมินผลของรายวิชา ได ้บรรลุวัตถุประสงค์ในข ้อ ๒.๑ และ
มีสมรรถนะตามมาตรฐานทีร่ ายวิชากาหนดไว ้
ข. CLO ทีด
่ ี ควรมีโครงสร ้าง 3 ประการ ดังนี:้
1. action verb ระบุความสามารถหรือทักษะทีน
่ ักศึกษาจะต ้องแสดงสมรรถนะให ้สังเกตหรือวัดได ้
2. learning content ความรู ้ทีร่ ายวิชาต ้องการให ้นักศึกษาได ้รับ และจะนาไปใช ้ประโยชน์ตอ
่ ยอด
สาหรับการเรียนรู ้ในรายวิชาอืน
่ ๆ ของหลักสูตร หรือการทางานในอนาคต
3. criteria or standard เกณฑ์หรือมาตรฐานของระดับความสามารถ ทีร่ ายวิชากาหนดสาหรับการ
ตัดสินผลว่านักศึกษาได ้บรรลุผลสาเร็จการศึกษาในรายวิชา
ค. ในหนึง่ CLO อาจประกอบด ้วย learning domain มากกว่า 1 domain
ง. จานวนของ CLOs ทีเ่ หมาะสมในแต่ละรายวิชา ประมาณ 4-8 CLOs

๓

รายวิชาศึกษาทั่วไป
่ รายวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ชือ
รหัสวิชา
วศคร ๑๐๒

ระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชา ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

หมวดที่ ๓ ล ักษณะและการดาเนินการ
๑. คาอธิบายรายวิชา (Course Description)

ควรจะสะท ้อนวัตถุประสงค์รายวิชา

พืน
้ ฐานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ แนวคิดของการจัดการกระบวนการ การพัฒนาด ้านการบริการ
โครงสร ้างการจัดการนวัตกรรม การระบุความต ้องการของลูกค ้า การพัฒนาและเลือกแนวคิด การทดสอบ
แนวคิด การออกแบบอุตสาหกรรม การออกแบบเพือ
่ การผลิต สิทธิบต
ั รและการคุ ้มครอง การจัดการโครงการ
ึ ษาด ้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การคุ ้มครองทรัพย์สน
ิ ทางปั ญญา จริยธรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์
กรณีศก
เพือ
่ สิง่ แวดล ้อม
Fundamentals of design and product development; Process management concepts; Service
development; Innovation management structure; Customer need identification; Conceptual design
and selection; Concept testing; Industrial design; Design for production; Project management;
Case studies for product development; Ethics and design for environment
้ อ
ึ ษา
๒. จานวนชว่ ั โมงทีใ่ ชต
่ ภาคการศก
บรรยาย
(ชัว่ โมง)

การฝึ กปฏิบ ัติ
(ชัว่ โมง)

๔๕ ชัว่ โมง
(๓ ชัว่ โมง / สัปดาห์)

-

การศึกษาด้วยตนเอง
(ชัว่ โมง)

๙๐ ชัว่ โมง
(๖ ชัว่ โมง / สัปดาห์)

ั
ึ ษาเป็น
๓. จานวนชว่ ั โมงต่อสปดาห์
ทอ
ี่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่น ักศก
รายบุคคล
่
๓.๑ อาจารย์ผู ้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู ้สอนประจารายวิชา ประกาศเวลาให ้คาปรึกษาผ่านสือ
สารสนเทศ
๓.๒ อาจารย์จัดเวลาให ้คาปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรือ รายกลุม
่ ตามความต ้องการ ๑ ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
(สาหรับรายทีต
่ ้องการ)
๓.๓ นักศึกษานัดวันเวลาล่วงหน ้าแล ้วมาพบตามเวลา
ระบุข ้อมูล: กระบวนการหรือวิธก
ี าร ผู ้รับผิดชอบดาเนินการ
และ เวลาทีจ
่ ัดสรรให ้สาหรับนักศึกษารายบุคคล

๔

รายวิชาศึกษาทั่วไป
่ รายวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ชือ
รหัสวิชา
วศคร ๑๐๒

ระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชา ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

ึ ษา
หมวดที่ ๔ การพ ัฒนาผลการเรียนรูท
้ ค
ี่ าดหว ังระด ับรายวิชาของน ักศก
ึ ษา (CLOs)
๑. ความรู ้ หรือท ักษะทีร่ ายวิชามุง
่ หว ังทีจ
่ ะพ ัฒนาน ักศก
้ สุดการเรียนการสอนแล ้ว นักศึกษาทีส
เมือ
่ สิน
่ าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ
CLO1 อธิบายถึงหลักการในการออกแบบแนวคิดผลิตภัณฑ์ (Product Concept) ทีต
่ อบสนองต่อ
้
ความต ้องการของภาพในการใช (Potential users) หรือผู ้บริโภค
CLO2 แสดงการใช ้กระบวนการ เครือ
่ งมือ และเทคนิคสาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในการ
ั ยภาพในการใช ้
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต ้นแบบทีต
่ อบสนองต่อความต ้องการของผู ้มีศก
ในโครงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ของรายวิชา
่ สารและทางานร่วมกับทีม โดยมีความรับผิดชอบและเคารพบทบาทของผู ้ร่วมกลุม
CLO3 สือ
่ ในการ
พัฒนาต ้นแบบในโครงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ของรายวิชา
ิ ทางปั ญญาทีม
CLO4 อธิบายถึงหลักการของการคุ ้มครองทรัพย์สน
่ ค
ี วามสาคัญในการพัฒนานวัตกรรม
CLO5 อภิปรายถึงผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ตอ
่ สิง่ แวดล ้อม สังคม และหลักจริยธรรม
ึ
จากกรณีศกษาและโครงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ของรายวิชา
๒. วิธก
ี ารจ ัดประสบการณ์การเรียนรู ้ เพือ
่ พ ัฒนาความรู ้ หรือ ท ักษะ ในข้อ ๑ และการว ัดผลล ัพธ์
การเรียนรูข
้ องรายวิชา
ตารางแบบที่ ๑
วศคร ๑๐๒
วิธก
ี ารจ ัดการสอน/
ประสบการณ์
การเรียนรู ้
EGID 102
ึ ษา
บรรยาย กรณีศก
CLO1
มอบหมายงาน
้ งานต ้นแบบ
การทดลองสร ้างชิน
การนาเสนอโครงการ
CLO2

CLO3

วิธก
ี ารว ัดผลล ัพธ์การเรียนรู ้

- การสอบปลายภาค
- การประเมินผลของงานทีไ่ ด ้มอบหมาย
- การประเมินการนาเสนอและผลงานของ
โครงงานกลุม
่

บรรยาย
ึ ษา
กรณีศก
การเรียนรู ้จากการใช ้โครงการ (Project-based learning)
ึ ษา
กรณีศก
อภิปรายกลุม
่
การเรียนรู ้จากการใช ้โครงการ (Project-based learning)

CLO4

บรรยาย
ึ ษา
กรณีศก

CLO5

บรรยาย
อภิปรายกลุม
่
การนาเสนอโครงการ

- การประเมินการนาเสนอและผลงานของ
โครงงานกลุม
่
- การประเมินผลงานและแบบฝึ กหัดทีไ่ ด ้รับ
มอบหมาย
- การประเมินการนาเสนอและผลงานของ
โครงงานกลุม
่
- การสังเกตการอธิบายความคิดและการทางาน
้ เรียนของกลุม
ร่วมกันเป็ นทีมในชัน
่ นักศึกษา
- การประเมินตนเองในการทางานเป็ นทีม
- การประเมินเพือ
่ นร่วมกลุม
่ ในการทางานเป็ นทีม
- การสอบปลายภาค
้ เรียนของ
- การสังเกตการอธิบายความคิดในชัน
กลุม
่ นักศึกษา
- การตอบคาถามของนักศึกษาในห ้องเรียน
้ เรียนของ
- การสังเกตการอธิบายความคิดในชัน
กลุม
่ นักศึกษา
- การประเมินการนาเสนอและผลงานของ
โครงงานกลุม
่
๕

รายวิชาศึกษาทั่วไป
่ รายวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ชือ
รหัสวิชา
วศคร ๑๐๒

ระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชา ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

ตารางแบบที่ ๒
วิธก
ี ารจ ัดการสอน/
ประสบการณ์การเรียนรู ้

/

x

x

x

x

/

/

/

/

x

x

x

x

x

x

/

/

๖

การประเมินเพือ
่ นร่วมกลุม
่

การนาเสนอผลงานกลุม
่

/

การประเมินตนเอง

ผลงงานโครงการกลุม
่

/

สังเกตการทางานเป็ นทีม

ผลงงานรายบุคคล

อภิปรายกลุม
่

/

สังเกตการแสดงความคิด

/

การสอบปลายภาค

/

/

การนาเสนอโครงการ

CLO5 อภิปรายถึงผลกระทบของการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ตอ
่ สิง่ แวดล ้อม สังคม และหลัก
ึ ษาและโครงงานพัฒนา
จริยธรรม จากกรณีศก
ผลิตภัณฑ์ของรายวิชา

/

/

จัดทาโครงการงานกลุม
่
(Project-based learning)

/

มอบหมายงานรายบุคคล

CLO1 อธิบายถึงหลักการในการออกแบบ
แนวคิดผลิตภัณฑ์ (Product Concept) ที่
ตอบสนองต่อความต ้องการของภาพในการใช ้
(Potential users) หรือผู ้บริโภค
CLO2 แสดงการใช ้กระบวนการ เครือ
่ งมือ และ
เทคนิคสาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต ้นแบบที่
ั ยภาพใน
ตอบสนองต่อความต ้องการของผู ้มีศก
้ในโครงงานพั
การใช
ฒนาผลิตภัณฑ์ของรายวิชา
่ สารและทางานร่วมกับทีม โดยมีความ
CLO3 สือ
รับผิดชอบและเคารพบทบาทของผู ้ร่วมกลุม
่ ใน
การพัฒนาต ้นแบบในโครงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของรายวิชา
CLO4 อธิบายถึงหลักการของการคุ ้มครอง
ิ ทางปั ญญาทีม
ทรัพย์สน
่ ค
ี วามสาคัญในการ
พัฒนานวัตกรรม

ึ ษา
ก กรณีศก

บรรยาย

วศคร ๑๐๒
EGID 102

วิธก
ี ารว ัดผลล ัพธ์การเรียนรู ้

x

x

x

x

x

x

x

x

รายวิชาศึกษาทั่วไป
่ รายวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ชือ
รหัสวิชา
วศคร ๑๐๒

ระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชา ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่
๑
๒

๓

๔
๕

๖
๗
๘

ห ัวข้อเรือ
่ ง/รายละเอียด

จานวน ชม.
กิจกรรม
ฝึ ก
ั้ ยน ปฏิบ ัติ
ในชนเรี

๓

๐

บรรยาย

รศ.ดร.ปั ณรสี

๓

๐

บรรยาย
ึ ษา
กรณีศก

รศ.ดร.ปั ณรสี และ
วิทยากรรับเชิญ

๓

๐

บรรยาย
ึ ษา
กรณีศก

ดร.พัฒนาช
และวิทยากรรับเชิญ

๓

๐

ดร.ภูมพ
ิ ร

การบริหารโครงการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่ และ
การพัฒนาข ้อเสนอโครงการ
(Project Management and Project Proposal
Development)
การพัฒนาแนวคิด (Concept Development)

๓

๐

บรรยาย
ึ ษา การ
กรณีศก
มอบหมายงาน
บรรยาย
ึ ษาการ
กรณีศก
มอบหมายงาน

๓

๐

ผศ. ดร.สุรพงษ์

การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
(Product and Service Design)
สถาปั ตยกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Architecture )

๓

๐

๓

๐

บรรยาย
ึ ษา
กรณีศก
มอบหมายงาน
บรรยาย
มอบหมายงาน
บรรยาย
มอบหมายงาน
การนาเสนอ
การอภิปรายกลุม
่

การนาเสนอข ้อเสนอโครงการ
(Project Proposal Presentation)

๑๐

Prototyping (การสร ้างต ้นแบบ)

๓

๐

๑๑

การทดสอบแนวคิด (Concept Testing)

๓

๐

๑๒

การออกแบบผลิตภัณฑ์อต
ุ สาหกรรม และข ้อกาหนด
ของผลิตภัณฑ์(Industrial Design and Product
Specification)
การออกแบบเพือ
่ การผลิต
(Design for Manufacturing)
จริยธรรมและการออกแบบเพือ
่ สิง่ แวดล ้อม
(Ethics and Design for the Environment)
ิ ทางปั ญญา
การคุ ้มครองทรัพย์สน
(Intellectual Property Protection)

๓

๐

๓

๐

๓

๐

๓

๐

๑๔
๑๕

ผูส
้ อน

การแนะนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
(Introduction to New Product Development )
ึ ษา: การมองเห็นโอกาสและการพัฒนา
กรณีศก
ผลิตภัณฑ์ใหม่
(Case Study: Opportunity Identifications and
New Product Development )
ึ ษา: การวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
กรณีศก
และกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
(Case Study: Product Planning and New
Product Development Process)
ความเข ้าใจลูกค ้าและผู ้ใช ้
(Understanding Customers and User Needs)

๙

๑๓

กิจกรรมการเรียน
่ ทีใ่ ช ้
การสอน/สือ

๗

บรรยาย
มอบหมายงาน
บรรยาย
มอบหมายงาน
บรรยาย
มอบหมายงาน
บรรยาย
มอบหมายงาน
ึ ษา
บรรยายกรณีศก
อภิปรายกลุม
่
บรรยาย
ึ ษา
กรณีศก

ดร.ภูมพ
ิ ร

ผศ. ดร.สุรพงษ์
และวิทยากรรับเชิญ
ผศ. ดร.สุรพงษ์
และวิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.ปั ณรสี
ผศ. ดร.สุรพงษ์
ดร.ภูมพ
ิ ร
ดร.พัฒนาช
ดร.พัฒนาช
และวิทยากรรับเชิญ
ดร.ภูมพ
ิ ร
ผศ. ดร.สุรพงษ์
และวิทยากรรับเชิญ
ดร.พัฒนาช
และวิทยากรรับเชิญ
ดร.พัฒนาช
และวิทยากรรับเชิญ
ดร.เพียงเพ็ญ

รายวิชาศึกษาทั่วไป
่ รายวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ชือ
รหัสวิชา
วศคร ๑๐๒
สัปดาห์
ที่
๑๖

ห ัวข้อเรือ
่ ง/รายละเอียด
การนาเสนอโครงการ (Final Presentation)

ระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชา ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
จานวน ชม.
กิจกรรม
ฝึ ก
ั้ ยน ปฏิบ ัติ
ในชนเรี

๓

๐

กิจกรรมการเรียน
่ ทีใ่ ช ้
การสอน/สือ
การนาเสนอ

มอบหมายงาน: งานเดีย
่ ว งานกลุม
่ งานโครงการ ตอนสัปดาห์/กิจกรรมไหนบ ้าง
๑๗

สอบปลายภาค (Final Examination)
รวมจานวนชว่ ั โมง
ตลอดภาคการศึกษา

๔๕

ผูส
้ อน
รศ.ดร.ปั ณรสี
ผศ. ดร.สุรพงษ์
ดร.ภูมพ
ิ ร
ดร.พัฒนาช

๐

๒. แผนการประเมินผลล ัพธ์การเรียนรูท
้ ค
ี่ าดหว ังระด ับรายวิชา CLOs
ั
๒.๑ การว ัดและประเมินผลสมฤทธิ
ใ์ นการเรียนรู ้
ก. การประเมินเพือ
่ พ ัฒนาการเรียนรู ้ (Formative Assessment)
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… ?? ไม่ม ี ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

๘

รายวิชาศึกษาทั่วไป
่ รายวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ชือ
รหัสวิชา
วศคร ๑๐๒

ระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชา ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

ิ ผลการเรียนรู ้ (Summative Assessment)
ข. การประเมินเพือ
่ ต ัดสน
(๑) เครือ
่ งมือและน้ าหนักในการวัดและประเมินผล
ผลล ัพธ์
การเรียนรูฯ
้
CLO1 อธิบายถึงหลักการในการออกแบบแนวคิด
ผลิตภัณฑ์ (Product Concept) ทีต
่ อบสนองต่อ
ความต ้องการของภาพในการใช ้ (Potential users) หรือผู ้บริโภค
่ สารด ้วย
คุณภาพผลงาน=? หรือ สือ
CLO2 แสดงการใช ้กระบวนการ เครือ
่ งมือ และ
เทคนิคสาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต ้นแบบทีต
่ อบสนอง
ต่อความต ้องการของผู ้มีศักยภาพในการใช ้ใน
โครงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ของรายวิชา
่ สารและทางานร่วมกับทีม โดยมีความ
CLO3 สือ
รับผิดชอบและเคารพบทบาทของผู ้ร่วมกลุม
่ ในการ
พัฒนาต ้นแบบในโครงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
รายวิชา
CLO4 อธิบายถึงหลักการของการคุ ้มครอง
ิ ทางปั ญญาทีม
ทรัพย์สน
่ ค
ี วามสาคัญในการพัฒนา
นวัตกรรม

CLO5 อภิปรายถึงผลกระทบของการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ตอ
่ สิง่ แวดล ้อม สังคม และหลัก
ึ ษาและโครงงานพัฒนา
จริยธรรม จากกรณีศก
ผลิตภัณฑ์ของรายวิชา

วิธก
ี ารว ัดผล

การสอบข ้อเขียนปลายภาค
[=? MCQ, essay, short answer, or ??]
ผลงานของนักศึกษารายบุคคล
ผลงานโครงงานรายกลุม
่
นาเสนองานกลุม
่

นา้ หน ักการประเมินผล
(ร ้อยละ)

30

10
10
10

ผลงานของนักศึกษารายบุคคล

5

ผลงานโครงงานรายกลุม
่

25

30

นาเสนองานกลุม
่
ผลงานโครงงานรายกลุม
่
นาเสนองานกลุม
่
การแสดงความคิดระหว่างร่วม
้ เรียน
กิจกรรมในชัน
การสอบข ้อเขียนปลายภาค
[=? MCQ, essay, short answer, or ??]
การแสดงความคิดระหว่างร่วม
กิจกรรม
ผลงานโครงงานรายกลุม
่
นาเสนองานกลุม
่
การแสดงความคิดระหว่างร่วม
กิจกรรมอภิปรายกลุม
่

รวม

10

15

5
5

10

5
5

15

10
100

(๒) การตัดสินผล
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

การตัดสินผลผลการเรียนรู ้ในรายวิชาศึกษาทัว่ ไป
จะให ้สัญญลักษณ์เป็ น O, S, หรือ U
ตัดสินให ้ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมือ
่ ได ้ S หรือ U
(๓) การสอบแก ้ตัว (ถ ้ารายวิชากาหนดให ้มีการสอบแก ้ตัว)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
การสอบแก ้ตัว อธิบายถึงสถานการณ์ทรี่ ายวิชาจะจัดให ้นักศึกษาสอบแก ้ตัวได ้
และจะตัดสินผลผลการสอบแก ้ตัวอย่างไรบ ้าง
๙

รายวิชาศึกษาทั่วไป
่ รายวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ชือ
รหัสวิชา
วศคร ๑๐๒

ระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชา ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

ึ ษา
๓. การอุทธรณ์ของน ักศก
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
ระบุข ้อมูล: วิธก
ี ารหรือช่องทางทีน
่ ักศึกษาจะขออุทธรณ์ตอ
่ รายวิชา
บุคลากรผู ้รับการอุทธรณ์ และ กระบวนการหรือวิธจ
ี ัดการ

๑๐

รายวิชาศึกษาทั่วไป
่ รายวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ชือ
รหัสวิชา
วศคร ๑๐๒

ระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชา ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

หมวดที่ ๖ ทร ัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตาราและเอกสารหล ัก (Required Texts)
๑) …………………………………………………………………………………………………………………………
๒) …………………………………………………………………………………………………………………………
๓) …………………………………………………………………………………………………………………………
๔) …………………………………………………………………………………………………………………………

๒. เอกสารและข้อมูลแนะนา (Suggested Materials)
๑) …………………………………………………………………………………………………………………………
๒) …………………………………………………………………………………………………………………………
๓) …………………………………………………………………………………………………………………………
๔) …………………………………………………………………………………………………………………………

๓. ทร ัพยากรอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
…………………………………………………………………………………………………………………………

๑๑

รายวิชาศึกษาทั่วไป
่ รายวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ชือ
รหัสวิชา
วศคร ๑๐๒

ระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชา ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

หมวดที่ ๗ การประเมินและปร ับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
ิ ธิผลของรายวิชาโดยน ักศก
ึ ษา
๑. กลยุทธ์การประเมินประสท

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
๓. การปร ับปรุงการสอน

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
ั
ึ ษาในรายวิชา
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสมฤทธิ
ข
์ องน ักศก

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
อธิบายกระบวนการทีใ่ ช ้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข
์ องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้
ของรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข ้อสอบ การวิเคราะห์ข ้อสอบ หรืองานทีม
่ อบหมาย
กระบวนการอาจจะต่างกันไปสาหรับรายวิชาทีแ
่ ตกต่างกัน หรือสาหรับผลลัพธ์การเรียนรู ้แต่ละด ้าน
ิ ธิผลของรายวิชา
๕. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปร ับปรุงประสท

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

หมายเหตุ
ก. ระบุวธิ ก
ี ารทีจ
่ ะได ้ข ้อมูล เพือ
่ ใช ้เป็ นข ้อมูลนาเข ้าในการประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพของรายวิชา
รวมถึงการประเมินการสอน เช่น ข ้อมูลจากผู ้สังเกตการณ์ หรือทีมผู ้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา
เป็ นต ้น และวิธก
ี ารวิเคราะห์ข ้อมูลนาเข ้าทีไ่ ด ้มาเพือ
่ ประกอบการพิจารณาปรับปรุงการสอน และปรับปรุง
ประสิทธิผล-ประสิทธิภาพของการจัดการรายวิชา
ข. อธิบายกลไกและวิธก
ี ารทีจ
่ ะปรับปรุงการสอน และปรับปรุงประสิทธิผล-ประสิทธิภาพของรายวิชา เช่น
การประชุมกรรมการบริหารรายวิชาเพือ
่ ทบทวนและปรับปรุง (ซึง่ จะมีรายงานใน มคอ.๕ ทุกภาคการศึกษา)
้ เรียน การประชุมเชิงปฏิบต
การวิจัยในชัน
ั ก
ิ ารเพือ
่ พัฒนาการเรียนการสอน เป็ นต ้น

๑๒

รายวิชาศึกษาทั่วไป
่ รายวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ชือ
รหัสวิชา
วศคร ๑๐๒

ระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชา ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

ภาคผนวก
ความสอดคล้องระหว่างรายวิชาก ับหล ักสูตร
ตารางที่ ๑ ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู ้หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (MU-GE Module LOs)

EGID 102: CLOs
CLO1 อธิบายถึงหลักการในการออกแบบแนวคิด
ผลิตภัณฑ์ (Product Concept) ทีต
่ อบสนองต่อ
ความต ้องการของผู ้มีศักยภาพในการใช ้ (Potential users) หรือผู ้บริโภค
CLO2 แสดงการใช ้กระบวนการ เครือ
่ งมือ และ
เทคนิคทีใ่ ช ้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ กับการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต ้นแบบ

MU-GE Module LOs
MLO1 MLO2

MLO3

MLO4


3.1


4.2,
4.3

MLO5 MLO6 MLO7

MLO8

MLO9


8.1


9.1,
9.2


1.1


1.3,
1.4


2.2,
2.3

่ สารและทางานร่วมกับทีม โดยมีความ
CLO3 สือ
รับผิดชอบและเคารพบทบาทของผู ้ร่วมกลุม
่ ใน
การพัฒนาต ้นแบบในโครงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของรายวิชา
CLO4 อธิบายถึงหลักการของการคุ ้มครอง
ิ ทางปั ญญาทีม
ทรัพย์สน
่ ค
ี วามสาคัญในการ
พัฒนานวัตกรรม
CLO5 อภิปรายถึงผลกระทบของการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ตอ
่ สิง่ แวดล ้อม สังคม และหลัก
จริยธรรม


6.1

6.3


7.1

หมายเหตุ :
่ มโยง
ก. ควรระบุได ้ว่าแต่ละ CLO สอดคล ้องกับ MU-GE LOs ในระดับ SubLOs ใดบ ้าง เพือ
่ แสดงความเชือ
ได ้ชัดเจน แสดงใน “ตารางที่ ๑”
ก. แสดงข ้อมูลคาอธิบาย MU-GE LOs - SubPLO หัวข ้อทีร่ ายวิชาอ ้างอิงถึง
ใน “ ตารางที่ ๓ LOs ทีร่ ายวิชารับผิดชอบ”

๑๓

รายวิชาศึกษาทั่วไป
่ รายวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ชือ
รหัสวิชา
วศคร ๑๐๒

ระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชา ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

ตารางที่ ๓ MU-GE LOs และ SubLOs ทีร่ ายวิชารับผิดชอบ
Competences

MU-GE LOs

Critical thinking &
Analysis: Use various
sources and methods
to collect and manage
data & informations
and make a logical
judgement and decision to arrive at solution or problem solving relevant to realworld issues/problems

1. create & construct an argument effectively as well as identify, critique and evaluate the
logic & validity of arguments

2. select & use techniques and

methods to solve open-ended,
ill-defined and multistep problems
2. Creativity & In- 3. acquire specific strategies &
novation: Shows
skills within a particular discicapability to initiate
pline and adapt them to a new
alternative/ new ways problem or situation
of thinking, doing
4. create a novel or unique
things or solving
ideas, question, format, or
problems to improve
product within a particular
his/her or team soluframework
tions/results by applying the evidencebased process management concepts
3. Global perspectives & Ethics: Express one’s own ideas, interact with
oters, guide or lead
team, as proper, as
an ethically- engaged
and responsible member of the society
4. Communiction:
communicate effectively and confidently using oral, visual,
and written language
5. Collaboration
and Working with
team: collaborate
and work effectively
with team to arrive
at team goals

6. act autonomously within context of relationships to others,
law, rules, codes, and values
7. apply ethical frameworks or
principles and consider their
implications in his/her decisionmaking and interacting with
others
8. use a variety of means/
technologies to communicate
effectively and purposefullye.g., share information/
knowledge, express ideas,
demonstrate or create individual & group product, etc.
9. collaborate and work effectively as part of a student
group/team member to arrive
at the team shared-goals in
time

SubLOs
1.1 identify concepts related to the context of learned issues/topics
1.2 demonstrate ICT literacy: use appropriate technology to
find, evaluate, and ethically use information
1.3 collect, analyse, synthesize data, & evaluate information
and ideas from multiple sources relevant to issues/problems
1.4 synthesize information to arrive at logical reasoning
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
3.1 connect, synthesize and/or transform ideas or solutions
within a particular framework
4.2 articulate the rationale for & consequences of his/her
solution- identify opportunities & risk
4.3 implement innovation through process management
approach

6.1 demonstrate an understanding of the principles upon
which sustainable ecosystems and societies are built
6.3 exhibit characteristics of responsible citizenship
7.1 identify ethical issues and recognize different viewpoint
and ideologies

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

9.1 collaborate effectively with others as a responsible 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

๑๔

