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๑ 

 

มคอ.๓   รายละเอยีดของรายวชิา 

หมวดที ่๑ ขอ้มลูท ัว่ไป 

 

๑.  รหสัและชือ่รายวชิา    

ภาษาไทย วศคร ๑๐๒   การพัฒนาผลติภัณฑใ์หม ่

ภาษาองักฤษ EGID 102    New Product Development 

๒.  จ านวนหนว่ยกติ      ๓(๓-๐-๖)  หน่วยกติ    

(บรรยาย-ปฏบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง   ชม./สปัดาห)์      

      

๓.  หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา     

      ๓.๑ หลักสตูร      หลกัสตูรระดับปรญิญาตรทีกุหลักสตูร (ยกเวน้หลกัสตูรนานาชาต)ิ   

      ๓.๒ ประเภทของรายวชิา   หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป/วชิาเลอืกเสร ี

 

๔.  อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา  และอาจารยผ์ูส้อน 

๔.๑  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา     รศ.ดร.ปัณรส ีฤทธปิระวตั ิ

 สถานทีต่ดิตอ่  : หอ้ง ๖๓๕๗ ภาควชิาวศิวกรรมชวีการแพทย ์คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร.๐๒ ๘๘๙๒๑๓๘ ตอ่ ๖๓๕๑-๒ e-mail: panrasee.rit@mahidol.ac.th 

๔.๒  อาจารยผ์ูส้อน  

รศ.ดร.ปัณรส ีฤทธปิระวัต ิ
สถานทีต่ดิตอ่ : หอ้ง ๖๓๕๗ ภาควชิาวศิวกรรมชวีการแพทย ์คณะวศิวกรรมศาสตร ์

โทร.๐๒ ๘๘๙๒๑๓๘ ตอ่ ๖๓๕๑-๒ e-mail: panrasee.rit@mahidol.ac.th 
ผศ. ดร.สรุพงษ์ เลศิสทิธชิยั 
สถานทีต่ดิตอ่ : สาขาวชิาศกึษาทัว่ไป คณะศลิปศาสตร ์

โทร. ๐๒ ๔๔๑ ๔๔๐๑  e-mail: : surapong.ler@mahidol.ac.th 
ดร.ภมูพิร ธรรมสถติยเ์ดช 
สถานทีต่ดิตอ่ : วทิยาลัยการจัดการ มหาวทิยาลัยมหดิล  

โทร.๐๒ ๒๐ ๖๒๐๐๐  e-mail: poomporn.tha@mahidol.ac.th 
ดร.เพยีงเพ็ญ วงศน์ภาพรรณ 
สถานทีต่ดิตอ่ : สถาบนับรหิารจัดการเทคโนโลยแีละนวตักรรม มหาวทิยาลัยมหดิล  

โทร.๐๒ ๘๔๙ ๖๐๕๐  e-mail: piengpen.won@mahidol.ac.th 
ดร.พัฒนาช พัฒนะศร ี
สถานทีต่ดิตอ่ : หอ้ง ๕๑๒ ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร ์

โทร.๐๒ ๘๘๙ ๒๑๓๘ ตอ่ ๖๕๐๑-๓ e-mail: phattanard.pha@mahidol.ac.th 

   ๕.  ภาคการศกึษา / ช ัน้ปีทีเ่รยีน   

๕.๑ ภาคการศกึษาที ่  ภาคการศกึษาที ่๑ / ชัน้ปีที ่๒ ขึน้ไป  
๕.๒ จ านวนผูเ้รยีนทีรั่บได ้  ประมาณ............................คน 

๖.  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมากอ่น (Pre-requisite)    ไมม่ ี

mailto:gamolpornsonsri@yahoo.com
mailto:gamolpornsonsri@yahoo.com
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๒ 

 

๗.  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisites) ไมม่ ี 

๘.  สถานทีเ่รยีน      คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหดิล 

๙.  วนัทีจ่ดัท าหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาคร ัง้ลา่สดุ 

วันที ่ ๑๙ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 

       

 

 

หมวดที ่๒ จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค ์

๑. จดุมุง่หมายของรายวชิา (Course Goals)   

๑.๑. เพือ่พัฒนาทกัษะในการท างาน (Work Readiness Skill) ของนักศกึษา เพือ่ใหเ้ป็นผูท้ีม่คีณุคา่ มี
ประโยชนต์อ่องคก์ร (Employability) ทีนั่กศกึษาเขา้รว่มท างานหลังจากส าเร็จการศกึษา 

๑.๒. เพือ่พัฒนาทศันคตขิองความเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial mindset) เพือ่ใหนั้กศกึษาม ี
Growth mindset และมคีวามมุง่มัน่ในใชค้วามรูแ้ละทกัษะในการสรา้งคณุคา่และประโยชนใ์หแ้ก่
ผูอ้ ืน่  

๑.๓. เพือ่สรา้งความรูแ้ละความเขา้ใจในการพัฒนาผลติภณัฑใ์หมซ่ ึง่เป็นหนึง่ในปัจจัยในการพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไทย          

จดุมุง่หมายของรายวชิา: อธบิายจากมมุมองความตัง้ใจของผูส้อนรายวชิาในภาพกวา้งวา่ จากหลักการ ความรู ้

ทักษะ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขาวชิา ผูรั้บผดิชอบรายวชิามจีดุมุง่หมายจะพัฒนาทักษะใดใหผู้เ้รยีนสามารถน าไปใช ้

ประโยชนใ์นการเรยีนหรอืการท างานในอนาคต  

       ทีม่คีวามสอดคลอ้งกบั MU-GE Module LOs  

       เพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีณุลกัษณะบณัฑติมหาวทิยาลัยมหดิล MU-Graduate Attributes 

๒. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา  

๒.๑ วตัถปุระสงคข์องรายวชิา (Course Objectives) 

        รายวชิานีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามสามารถดังนี ้
๒.๑.๑. เขา้ใจถงึกระบวนการ เครือ่งมอื และเทคนคิทีใ่ชใ้นการพัฒนาผลติภณัฑใ์หม ่ซึง่เป็นเครือ่งมอืทีส่ าคญั

ในการท างานเพือ่พฒันานวตักรรมทางดา้นผลติภณัฑ ์หรอืการใหบ้รกิาร  
๒.๑.๒. พัฒนาทักษะสหวทิยาการ (Interdisciplinary skills) ความสามารถในการวางแผน การบรหิาร การ

พัฒนาแนวคดิในการออกแบบและการพัฒนาผลติภณัฑใ์หมเ่พือ่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูม้ี
ศักยภาพในการใช ้(Potential users) หรอืผูบ้รโิภค 

๒.๑.๓. เขา้ใจและตระหนักรูถ้งึผลกระทบของการออกแบบผลติภณัฑใ์หมต่อ่สิง่แวดลอ้ม สงัคม และหลัก
จรยิธรรม 

วัตถปุระสงคข์องรายวชิา: อธบิายในรายละเอยีดเกีย่วกบั ความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะ และความสามารถของ

ผูเ้รยีน ทีร่ายวชิาตอ้งการพัฒนาใหเ้กดิขึน้ เมือ่นักศกึษาประสบความส าเร็จจากการเรยีนรูใ้นรายวชิา  ซึง่อธบิาย

จากมมุมองของผูรั้บผดิชอบในการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิา  
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๓ 

 

๒.๒ ผลลพัธก์ารเรยีนรูร้ะดบัรายวชิา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมือ่ส ิน้สดุการเรยีนการสอนแลว้ นักศกึษาทีส่ าเร็จการศกึษาในรายวชิา สามารถ  (CLOs)   

CLO1  อธบิายถงึหลกัการในการออกแบบแนวคดิผลติภณัฑ ์(Product Concept) ทีต่อบสนองตอ่
ความตอ้งการของภาพในการใช ้(Potential users) หรอืผูบ้รโิภค    

CLO2 แสดงการใชก้ระบวนการ เครือ่งมอื และเทคนคิส าหรับการพัฒนาผลติภณัฑใ์หมใ่นการ
ออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑต์น้แบบทีต่อบสนองตอ่ความตอ้งการของผูม้ศีกัยภาพในการ
ใชใ้นโครงงานพัฒนาผลติภณัฑข์องรายวชิา  

 CLO3  สือ่สารและท างานรว่มกบัทมี โดยมคีวามรับผดิชอบและเคารพบทบาทของผูร้ว่มกลุม่ ในการ

พัฒนาตน้แบบในโครงงานพฒันาผลติภณัฑข์องรายวชิา  

CLO4   อธบิายถงึหลกัการของการคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญาทีม่คีวามส าคญัในการพัฒนานวัตกรรม 

CLO5   อภปิรายถงึผลกระทบของการออกแบบผลติภณัฑใ์หมต่อ่สิง่แวดลอ้ม สงัคม และหลกัจรยิธรรม 
จากกรณีศกึษาและโครงงานพัฒนาผลติภณัฑข์องรายวชิา 

หมายเหต ุ:   
ก.  “ผลลัพธก์ารเรยีนรูท้ีค่าดหวังระดับรายวชิา CLOs”: แปลงวตัถปุระสงคข์องรายวชิา ใหเ้ป็นความรู ้

ความสามารถ และทกัษะของผูเ้รยีน ทีส่ามารถวัดและประเมนิได ้เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ นักศกึษาทีไ่ดรั้บ
ประสบการณ์การเรยีนรูแ้ละผา่นเกณฑก์ารประเมนิผลของรายวชิา ไดบ้รรลวุัตถปุระสงคใ์นขอ้ ๒.๑ และ
มสีมรรถนะตามมาตรฐานทีร่ายวชิาก าหนดไว ้

ข. CLO ทีด่ ีควรมโีครงสรา้ง 3 ประการ ดังนี:้  
1. action verb ระบคุวามสามารถหรอืทักษะทีนั่กศกึษาจะตอ้งแสดงสมรรถนะใหส้งัเกตหรอืวดัได ้
2. learning content ความรูท้ีร่ายวชิาตอ้งการใหนั้กศกึษาไดรั้บ และจะน าไปใชป้ระโยชนต์อ่ยอด
ส าหรับการเรยีนรูใ้นรายวชิาอืน่ๆ ของหลกัสตูร หรอืการท างานในอนาคต 
3. criteria or standard เกณฑห์รอืมาตรฐานของระดับความสามารถ ทีร่ายวชิาก าหนดส าหรับการ
ตัดสนิผลวา่นักศกึษาไดบ้รรลผุลส าเร็จการศกึษาในรายวชิา 

ค. ในหนึง่ CLO อาจประกอบดว้ย learning domain มากกวา่ 1 domain  
ง. จ านวนของ CLOs ทีเ่หมาะสมในแตล่ะรายวชิา ประมาณ 4-8 CLOs  
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๔ 

 

หมวดที ่๓ ลกัษณะและการด าเนนิการ 

 

๑. ค าอธบิายรายวชิา  (Course Description)      ควรจะสะทอ้นวตัถปุระสงคร์ายวชิา 

พืน้ฐานการออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ ์แนวคดิของการจัดการกระบวนการ การพัฒนาดา้นการบรกิาร 
โครงสรา้งการจดัการนวัตกรรม การระบคุวามตอ้งการของลกูคา้ การพัฒนาและเลอืกแนวคดิ การทดสอบ
แนวคดิ การออกแบบอตุสาหกรรม การออกแบบเพือ่การผลติ สทิธบิตัรและการคุม้ครอง การจดัการโครงการ 
กรณีศกึษาดา้นการพัฒนาผลติภณัฑ ์การคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญา จรยิธรรมและการออกแบบผลติภณัฑ์
เพือ่สิง่แวดลอ้ม 

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 

๒. จ านวนช ัว่โมงทีใ่ชต้อ่ภาคการศกึษา 

บรรยาย 

(ชัว่โมง) 

การฝึกปฏบิตั ิ

(ชัว่โมง) 

การศกึษาดว้ยตนเอง 

(ชัว่โมง) 

๔๕ ชัว่โมง 

(๓ ชัว่โมง / สปัดาห)์    
- ๙๐ ชัว่โมง 

(๖ ชัว่โมง / สปัดาห)์ 

  

๓.  จ านวนช ัว่โมงตอ่สปัดาหท์ีอ่าจารยใ์หค้ าปรกึษาและแนะน าทางวชิาการแกน่กัศกึษาเป็น

รายบคุคล  

๓.๑ อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/อาจารยผ์ูส้อนประจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้ าปรกึษาผา่นสือ่
สารสนเทศ 

๓.๒ อาจารยจ์ัดเวลาใหค้ าปรกึษาเป็นรายบคุคล หรอื รายกลุม่ตามความตอ้งการ ๑ ชัว่โมงตอ่สปัดาห ์
(ส าหรับรายทีต่อ้งการ) 

๓.๓ นักศกึษานัดวันเวลาลว่งหนา้แลว้มาพบตามเวลา 

ระบขุอ้มลู:  กระบวนการหรอืวธิกีาร ผูรั้บผดิชอบด าเนนิการ  

                และ เวลาทีจั่ดสรรใหส้ าหรับนักศกึษารายบคุคล 
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๕ 

 

หมวดที ่๔  การพฒันาผลการเรยีนรูท้ ีค่าดหวงัระดบัรายวชิาของนกัศกึษา 
 

 ๑. ความรู ้หรอืทกัษะทีร่ายวชิามุง่หวงัทีจ่ะพฒันานกัศกึษา (CLOs)  

เมือ่ส ิน้สดุการเรยีนการสอนแลว้ นักศกึษาทีส่ าเร็จการศกึษาในรายวชิา จะสามารถ     

CLO1  อธบิายถงึหลกัการในการออกแบบแนวคดิผลติภณัฑ ์(Product Concept) ทีต่อบสนองตอ่
ความตอ้งการของภาพในการใช ้(Potential users) หรอืผูบ้รโิภค    

CLO2 แสดงการใชก้ระบวนการ เครือ่งมอื และเทคนคิส าหรับการพัฒนาผลติภณัฑใ์หมใ่นการ
ออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑต์น้แบบทีต่อบสนองตอ่ความตอ้งการของผูม้ศีกัยภาพในการใช ้

ในโครงงานพัฒนาผลติภณัฑข์องรายวชิา  
 CLO3  สือ่สารและท างานรว่มกบัทมี โดยมคีวามรับผดิชอบและเคารพบทบาทของผูร้ว่มกลุม่ ในการ

พัฒนาตน้แบบในโครงงานพฒันาผลติภณัฑข์องรายวชิา  

CLO4   อธบิายถงึหลกัการของการคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญาทีม่คีวามส าคญัในการพัฒนานวัตกรรม 

CLO5   อภปิรายถงึผลกระทบของการออกแบบผลติภณัฑใ์หมต่อ่สิง่แวดลอ้ม สงัคม และหลกัจรยิธรรม 
จากกรณีศกึษาและโครงงานพัฒนาผลติภณัฑข์องรายวชิา 

๒. วธิกีารจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้เพือ่พฒันาความรู ้หรอื ทกัษะ ในขอ้ ๑   และการวดัผลลพัธ์

การเรยีนรูข้องรายวชิา 

ตารางแบบที ่๑   

 วศคร ๑๐๒ 
EGID 102    

วธิกีารจดัการสอน/ 

ประสบการณ์การเรยีนรู ้
วธิกีารวดัผลลพัธก์ารเรยีนรู ้

CLO1 บรรยาย  กรณีศกึษา  
มอบหมายงาน 
การทดลองสรา้งช ิน้งานตน้แบบ  
การน าเสนอโครงการ  

- การสอบปลายภาค 
- การประเมนิผลของงานทีไ่ดม้อบหมาย 
- การประเมนิการน าเสนอและผลงานของ
โครงงานกลุม่ 

CLO2 บรรยาย  
กรณีศกึษา  
การเรยีนรูจ้ากการใชโ้ครงการ (Pro-
ject-based learning)  

- การประเมนิการน าเสนอและผลงานของ
โครงงานกลุม่ 

- การประเมนิผลงานและแบบฝึกหดัทีไ่ดรั้บ
มอบหมาย 

CLO3 กรณีศกึษา  
อภปิรายกลุม่  
การเรยีนรูจ้ากการใชโ้ครงการ (Pro-
ject-based learning)  

- การประเมนิการน าเสนอและผลงานของ
โครงงานกลุม่ 

- การสงัเกตการอธบิายความคดิและการท างาน
รว่มกนัเป็นทมีในชัน้เรยีนของกลุม่นักศกึษา 

- การประเมนิตนเองในการท างานเป็นทมี 
- การประเมนิเพือ่นรว่มกลุม่ในการท างานเป็นทมี 

CLO4 บรรยาย 
กรณีศกึษา  
   
 

- การสอบปลายภาค 
- การสงัเกตการอธบิายความคดิในชัน้เรยีนของ
กลุม่นักศกึษา 

- การตอบค าถามของนักศกึษาในหอ้งเรยีน 

CLO5  บรรยาย  
อภปิรายกลุม่ 
การน าเสนอโครงการ 

- การสงัเกตการอธบิายความคดิในชัน้เรยีนของ
กลุม่นักศกึษา 

- การประเมนิการน าเสนอและผลงานของ
โครงงานกลุม่ 
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๖ 

 

ตารางแบบที ่๒   

 วศคร ๑๐๒ 
EGID 102    

วธิกีารจดัการสอน/ 

ประสบการณ์การเรยีนรู ้
วธิกีารวดัผลลพัธก์ารเรยีนรู ้
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CLO1 อธบิายถงึหลกัการในการออกแบบ

แนวคดิผลติภัณฑ ์(Product Concept) ที่

ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของภาพในการใช ้
(Potential users) หรอืผูบ้รโิภค    

/ /  / / / x x x x     

CLO2 แสดงการใชก้ระบวนการ เครือ่งมอื และ

เทคนคิส าหรับการพัฒนาผลติภัณฑใ์หมใ่นการ
ออกแบบและพัฒนาผลติภัณฑต์น้แบบที่

ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูม้ศีกัยภาพใน
การใชใ้นโครงงานพัฒนาผลติภัณฑข์องรายวชิา 

/ /   /   x x x     

CLO3  สือ่สารและท างานร่วมกับทมี โดยมคีวาม

รับผดิชอบและเคารพบทบาทของผูร้่วมกลุม่ ใน
การพัฒนาตน้แบบในโครงงานพัฒนาผลติภัณฑ์

ของรายวชิา 

 / /  /    x x x x x x 

CLO4 อธบิายถงึหลกัการของการคุม้ครอง 

ทรัพยส์นิทางปัญญาทีม่คีวามส าคญัในการ

พัฒนานวัตกรรม 

/ /     x    x    

CLO5 อภปิรายถงึผลกระทบของการออกแบบ
ผลติภัณฑใ์หมต่อ่สิง่แวดลอ้ม สงัคม และหลัก

จรยิธรรม จากกรณีศกึษาและโครงงานพัฒนา

ผลติภัณฑข์องรายวชิา 

/  /   /   x x x    
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๗ 

 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมนิผล 
๑. แผนการสอน  

สปัดาห์

ที ่
หวัขอ้เรือ่ง/รายละเอยีด 

จ านวน ชม. 
กจิกรรมการเรยีน 

การสอน/สือ่ทีใ่ช ้
ผูส้อน กจิกรรม  

ในช ัน้เรยีน 
ฝึก

ปฏบิตั ิ

๑ การแนะน าการพัฒนาผลติภัณฑใ์หม่ 
(Introduction to New Product Development ) 

๓ ๐ บรรยาย  รศ.ดร.ปัณรส ี 

๒ กรณีศกึษา: การมองเห็นโอกาสและการพัฒนา
ผลติภัณฑใ์หม ่  

(Case Study: Opportunity Identifications and 

New Product Development )  

๓ ๐ บรรยาย  
กรณีศกึษา 

รศ.ดร.ปัณรส ีและ
วทิยากรรับเชญิ 

๓ กรณีศกึษา: การวางแผนพัฒนาผลติภัณฑใ์หม ่

และกระบวนการพัฒนาผลติภัณฑใ์หม ่

(Case Study:  Product Planning and New 
Product Development Process) 

๓ ๐ บรรยาย  

กรณีศกึษา  

ดร.พัฒนาช  

และวทิยากรรับเชญิ 

๔ ความเขา้ใจลกูคา้และผูใ้ช ้ 
(Understanding Customers and User Needs)  

๓ ๐ บรรยาย   
กรณีศกึษา การ

มอบหมายงาน 

ดร.ภมูพิร  

๕  การบรหิารโครงการพัฒนา ผลติภัณฑใ์หม ่และ
การพัฒนาขอ้เสนอโครงการ 

(Project Management and Project Proposal 

Development) 

๓ ๐ บรรยาย  
กรณีศกึษาการ

มอบหมายงาน 

ดร.ภมูพิร  

๖ การพัฒนาแนวคดิ (Concept Development)  ๓ ๐ บรรยาย  

กรณีศกึษา  

มอบหมายงาน 

ผศ. ดร.สรุพงษ์    

๗ การออกแบบผลติภัณฑแ์ละบรกิาร 

(Product and Service Design) 

๓ ๐ บรรยาย  

มอบหมายงาน 

ผศ. ดร.สรุพงษ์   

และวทิยากรรับเชญิ 

๘ สถาปัตยกรรมผลติภัณฑ ์(Product Architecture ) ๓ ๐ บรรยาย  
มอบหมายงาน 

ผศ. ดร.สรุพงษ์    
และวทิยากรรับเชญิ 

๙ การน าเสนอขอ้เสนอโครงการ 

(Project Proposal Presentation)  

  การน าเสนอ 

การอภปิรายกลุม่ 

รศ.ดร.ปัณรส ี 

ผศ. ดร.สรุพงษ์    
ดร.ภมูพิร  

ดร.พัฒนาช  

๑๐ Prototyping  (การสรา้งตน้แบบ)  ๓ ๐ บรรยาย  

มอบหมายงาน 

ดร.พัฒนาช  

และวทิยากรรับเชญิ 

๑๑ การทดสอบแนวคดิ  (Concept Testing) ๓ ๐ บรรยาย  
มอบหมายงาน 

ดร.ภมูพิร  

๑๒ การออกแบบผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม และขอ้ก าหนด 

ของผลติภัณฑ(์Industrial Design and Product 
Specification) 

๓ ๐ บรรยาย  

มอบหมายงาน 

ผศ. ดร.สรุพงษ์    

และวทิยากรรับเชญิ 

๑๓ การออกแบบเพือ่การผลติ 

(Design for Manufacturing) 

๓ ๐ บรรยาย 

มอบหมายงาน 

ดร.พัฒนาช  

และวทิยากรรับเชญิ 

๑๔ จรยิธรรมและการออกแบบเพือ่สิง่แวดลอ้ม 

(Ethics and Design for the Environment) 

๓ ๐ บรรยายกรณีศกึษา 

อภปิรายกลุม่ 

ดร.พัฒนาช  

และวทิยากรรับเชญิ 

๑๕ การคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญา 
(Intellectual Property Protection) 

๓ ๐ บรรยาย  
กรณีศกึษา 

ดร.เพยีงเพ็ญ  
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๘ 

 

สปัดาห์

ที ่
หวัขอ้เรือ่ง/รายละเอยีด 

จ านวน ชม. กจิกรรมการเรยีน 

การสอน/สือ่ทีใ่ช ้ ผูส้อน กจิกรรม  
ในช ัน้เรยีน 

ฝึก
ปฏบิตั ิ

๑๖ การน าเสนอโครงการ  (Final Presentation)  ๓ ๐ การน าเสนอ รศ.ดร.ปัณรส ี 

ผศ. ดร.สรุพงษ์    
ดร.ภมูพิร  

ดร.พัฒนาช  

๑๗ สอบปลายภาค (Final Examination)                                   

 รวมจ านวนช ัว่โมง 

ตลอดภาคการศกึษา 

๔๕ ๐   

 
 
๒. แผนการประเมนิผลลพัธก์ารเรยีนรูท้ ีค่าดหวงัระดบัรายวชิา CLOs  

๒.๑ การวดัและประเมนิผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนรู ้

ก.  การประเมนิเพือ่พฒันาการเรยีนรู ้(Formative Assessment) 

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

…………………………………    ?? ไมม่ ี  ……………………………………………………………………… 

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

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

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

มอบหมายงาน: งานเดีย่ว งานกลุม่ งานโครงการ ตอนสปัดาห/์กจิกรรมไหนบา้ง 
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๙ 

 

ข.  การประเมนิเพือ่ตดัสนิผลการเรยีนรู ้(Summative Assessment) 

(๑) เครือ่งมอืและน ้าหนักในการวดัและประเมนิผล 

 
ผลลพัธ ์

การเรยีนรูฯ้ 
วธิกีารวดัผล 

น า้หนกัการประเมนิผล 

(รอ้ยละ) 

CLO1 อธบิายถงึหลักการในการออกแบบแนวคดิ
ผลติภัณฑ ์(Product Concept) ทีต่อบสนองตอ่

ความตอ้งการของภาพในการใช ้(Potential us-
ers) หรอืผูบ้รโิภค    

การสอบขอ้เขยีนปลายภาค 
[=? MCQ, essay, short an-
swer, or ??] 

10 
30 

ผลงานของนักศกึษารายบคุคล 10 

ผลงานโครงงานรายกลุม่ 
10 

น าเสนองานกลุม่ 
CLO2 แสดงการใชก้ระบวนการ เครือ่งมอื และ
เทคนคิส าหรับการพัฒนาผลติภัณฑใ์หมใ่นการ

ออกแบบและพัฒนาผลติภัณฑต์น้แบบทีต่อบสนอง
ตอ่ความตอ้งการของผูม้ศีักยภาพในการใชใ้น

โครงงานพัฒนาผลติภัณฑข์องรายวชิา  

ผลงานของนักศกึษารายบคุคล 5 30 

ผลงานโครงงานรายกลุม่ 25 

น าเสนองานกลุม่ 

CLO3 สือ่สารและท างานร่วมกับทมี โดยมคีวาม

รับผดิชอบและเคารพบทบาทของผูร้่วมกลุม่ ในการ

พัฒนาตน้แบบในโครงงานพัฒนาผลติภัณฑข์อง

รายวชิา  

ผลงานโครงงานรายกลุม่ 
10 15 

น าเสนองานกลุม่ 

การแสดงความคดิระหวา่งรว่ม
กจิกรรมในชัน้เรยีน 

5 

CLO4 อธบิายถงึหลกัการของการคุม้ครอง

ทรัพยส์นิทางปัญญาทีม่คีวามส าคญัในการพัฒนา

นวตักรรม 

การสอบขอ้เขยีนปลายภาค 
[=? MCQ, essay, short an-
swer, or ??] 

5 10 

การแสดงความคดิระหวา่งรว่ม
กจิกรรม 

5 

CLO5   อภปิรายถงึผลกระทบของการออกแบบ

ผลติภัณฑใ์หมต่อ่สิง่แวดลอ้ม สงัคม และหลัก

จรยิธรรม จากกรณีศกึษาและโครงงานพัฒนา
ผลติภัณฑข์องรายวชิา 

ผลงานโครงงานรายกลุม่ 
5 15 

น าเสนองานกลุม่ 

การแสดงความคดิระหวา่งรว่ม
กจิกรรมอภปิรายกลุม่ 

10 

รวม   100 
 

(๒)  การตดัสนิผล 

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

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

การตดัสนิผลผลการเรยีนรูใ้นรายวชิาศกึษาทัว่ไป  

             จะใหส้ญัญลักษณ์เป็น O, S, หรอื U 

             ตดัสนิใหผ้า่นเกณฑก์ารประเมนิ เมือ่ได ้S หรอื U 

 

 (๓) การสอบแกต้ัว (ถา้รายวชิาก าหนดใหม้กีารสอบแกต้ัว) 

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

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

การสอบแกต้วั  อธบิายถงึสถานการณ์ทีร่ายวชิาจะจัดใหนั้กศกึษาสอบแกต้วัได ้ 

                    และจะตัดสนิผลผลการสอบแกต้วัอยา่งไรบา้ง

คณุภาพผลงาน=? หรอื สือ่สารดว้ย 
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๑๐ 

 

๓.  การอทุธรณ์ของนกัศกึษา 

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

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

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

ระบขุอ้มลู:  วธิกีารหรอืชอ่งทางทีนั่กศกึษาจะขออทุธรณ์ตอ่รายวชิา  

                บคุลากรผูรั้บการอทุธรณ์ และ กระบวนการหรอืวธิจีัดการ    
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๑๑ 

 

หมวดที ่๖  ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 

๑. ต าราและเอกสารหลกั (Required Texts) 

๑) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒. เอกสารและขอ้มลูแนะน า (Suggested Materials) 

๑) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓.  ทรพัยากรอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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๑๒ 

 

หมวดที ่๗ การประเมนิและปรบัปรงุการด าเนนิการของรายวชิา 

๑.  กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา 

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

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

๒.  กลยทุธก์ารประเมนิการสอน  

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

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

๓.  การปรบัปรงุการสอน 

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

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

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาในรายวชิา 

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

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

อธบิายกระบวนการทีใ่ชใ้นการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู ้

ของรายวชิา  เชน่  ทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ การวเิคราะหข์อ้สอบ หรอืงานทีม่อบหมาย 

กระบวนการอาจจะตา่งกนัไปส าหรับรายวชิาทีแ่ตกตา่งกนั หรอืส าหรับผลลัพธก์ารเรยีนรูแ้ตล่ะดา้น 

๕.  การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา 

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

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

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

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

 

หมายเหต ุ

ก. ระบวุธิกีารทีจ่ะไดข้อ้มลู เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูน าเขา้ในการประเมนิประสทิธผิล-ประสทิธภิาพของรายวชิา 

    รวมถงึการประเมนิการสอน เชน่ ขอ้มลูจากผูส้งัเกตการณ์ หรอืทมีผูส้อน หรอืผลการเรยีนของนักศกึษา 

    เป็นตน้  และวธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูน าเขา้ทีไ่ดม้าเพือ่ประกอบการพจิารณาปรับปรงุการสอน และปรับปรงุ 

    ประสทิธผิล-ประสทิธภิาพของการจัดการรายวชิา 

ข. อธบิายกลไกและวธิกีารทีจ่ะปรับปรงุการสอน และปรับปรงุประสทิธผิล-ประสทิธภิาพของรายวชิา เชน่  

    การประชมุกรรมการบรหิารรายวชิาเพือ่ทบทวนและปรับปรงุ (ซึง่จะมรีายงานใน มคอ.๕ ทกุภาคการศกึษา)  

    การวจัิยในชัน้เรยีน การประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่พัฒนาการเรยีนการสอน เป็นตน้  
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๑๓ 

 

ภาคผนวก 

ความสอดคลอ้งระหวา่งรายวชิากบัหลกัสตูร 

ตารางที ่๑  ความสมัพันธร์ะหวา่งรายวชิา และ ผลลัพธก์ารเรยีนรูห้มวดวชิาศกึษาทัว่ไป (MU-GE Module LOs)  

 

EGID 102: CLOs MU-GE Module LOs 
MLO1 MLO2 MLO3 MLO4 MLO5 MLO6 MLO7 MLO8 MLO9 

CLO1 อธบิายถงึหลกัการในการออกแบบแนวคดิ

ผลติภัณฑ ์(Product Concept) ทีต่อบสนองตอ่
ความตอ้งการของผูม้ศีักยภาพในการใช ้(Poten-

tial users) หรอืผูบ้รโิภค   

 
1.1 

        

CLO2 แสดงการใชก้ระบวนการ เครือ่งมอื และ
เทคนคิทีใ่ชใ้นการพัฒนาผลติภัณฑใ์หม ่กบัการ

ออกแบบและพัฒนาผลติภัณฑต์น้แบบ  

 

 
1.3, 
1.4 

 
2.2, 
2.3 

 
3.1 

 
4.2, 
4.3 

     

CLO3 สือ่สารและท างานร่วมกับทมี โดยมคีวาม

รับผดิชอบและเคารพบทบาทของผูร้่วมกลุม่ ใน
การพัฒนาตน้แบบในโครงงานพัฒนาผลติภัณฑ์

ของรายวชิา  

        
8.1 

 
9.1, 

9.2 

CLO4  อธบิายถงึหลกัการของการคุม้ครอง
ทรัพยส์นิทางปัญญาทีม่คีวามส าคญัในการ

พัฒนานวัตกรรม  

      
6.1 

   

CLO5 อภปิรายถงึผลกระทบของการออกแบบ
ผลติภัณฑใ์หมต่อ่สิง่แวดลอ้ม สงัคม และหลัก

จรยิธรรม  
 

      
6.3 

 
7.1 

  

หมายเหต ุ:   

ก.   ควรระบไุดว้า่แตล่ะ CLO สอดคลอ้งกบั MU-GE LOs ในระดบั SubLOs ใดบา้ง เพือ่แสดงความเชือ่มโยง 

     ไดช้ดัเจน แสดงใน “ตารางที ่๑” 

ก. แสดงขอ้มลูค าอธบิาย MU-GE LOs - SubPLO หวัขอ้ทีร่ายวชิาอา้งองิถงึ  

      ใน “ ตารางที ่๓  LOs ทีร่ายวชิารับผดิชอบ” 
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๑๔ 

 

ตารางที ่๓  MU-GE LOs และ SubLOs ทีร่ายวชิารับผดิชอบ 

Competences MU-GE LOs SubLOs 
Critical thinking & 
Analysis: Use various 
sources and methods 
to collect and manage  
data & informations 
and make a logical 
judgement and deci-
sion to arrive at solu-
tion or problem solv-
ing relevant to real-

world issues/problems 

1. create & construct an argu-

ment effectively as well as iden-

tify, critique and evaluate the 
logic & validity of arguments  

1.1   identify concepts related to the context of learned is-

sues/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 is-

sues/problems 

1.4   synthesize information to arrive at logical reasoning 

2. select & use techniques and 

methods to solve open-ended, 
ill-defined and multistep prob-

lems 

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 
2.  Creativity & In-
novation: Shows 
capability to initiate 
alternative/ new ways 
of thinking, doing 
things or solving 
problems to improve 
his/her or team solu-
tions/results by  ap-
plying the evidence-
based process man-
agement concepts 

3.  acquire specific strategies & 
skills within a particular disci-

pline and adapt them to a new 

problem or situation 

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

 

4.  create a novel or unique 

ideas, question, format, or 
product 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   

3. Global perspec-
tives & Ethics: Ex-
press one’s own ide-
as, interact with 
oters, guide or lead 
team, as proper, as 
an ethically- engaged 
and responsible mem-
ber of the society 

6. act autonomously within con-

text 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 

6.3 exhibit characteristics of responsible citizenship 
7. apply ethical frameworks or 

principles and consider their 

implications in his/her decision-
making and interacting with 

others 

7.1 identify ethical issues and recognize different viewpoint 

and ideologies 

4. Communiction:  
communicate effec-
tively and confident-
ly using oral, visual, 
and written lan-
guage 

8.  use a variety of means/ 

technologies to communicate 
effectively and purposefully-  

e.g., share information/ 
knowledge, express ideas, 

demonstrate or create individu-

al & group product, etc.   

8.1 communicate/present ideas effectively both oral & writ-

ten forms, proper to a range of audience groups, such 
as verbal discussion with peers, project report.   

 

5. Collaboration 
and Working with 
team: collaborate 
and work effectively 
with team to arrive 
at team goals 

9.  collaborate and work effec-

tively 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 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 

 


