รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 1/2560

รหัสวิชา 3662304 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การจัดการโครงการ
(ภาษาอังกฤษ) Project Management

อาจารยผูสอน
ดร.จิรัสย ศิรศิริรัศม

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

คํานํา
รายละเอียดรายวิชา 3662304 การจัดการโครงการ มุงเนนใหผูเรียนมีองคความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับความหมาย แนวคิด การวางแผนและการตั้งเปาหมาย รวมถึงการวิเคราะหสภาพแวดลอม
และการจัดการทรัพยากรในการบริหารโครงการ ซึ่งครอบคลุมการวิเคราะหความเปนไปไดและความเสี่ยง
ของโครงการ การจัดเตรียมโครงการ การเขียนโครงการ นําเสนอเทคนิคการจัดการและควบคุมโครงการ
การกํากับติดตาม การยุติโครงการ และประเมินผลโครงการ โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน เนนทั้ง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการศึกษาคนควาดวยตนเอง เพื่อใหผูเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญของการ
จัดการโครงการ และสามารถประยุกตใชความรูและทักษะที่ไดจากรายวิชา ไปพัฒนาตอยอดองคความรูที่มี
สวนเกี่ยวของกับการจัดการโครงการได

อาจารยผูสอนวิชาการจัดการโครงการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริการลูกคา
28 กรกฎาคม 2560
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หนา
ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

4
4
5
5
9
19
19
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3662304 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การจัดการโครงการ
(ภาษาอังกฤษ) Project management
2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริการลูกคา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ดร.จิรัสย ศิรศิริรัศม
อาจารยผูสอน
ดร.จิรัสย ศิรศิริรัศม
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 / ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
28 กรกฎาคม 2560

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เมื่อเรียนรายวิชานี้แลวผูเรียนจะไดรับความรูและทักษะ (ตามกรอบ NQF) ดังนี้
1. เพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด ความหมาย ความสัมพันธระหวางหลักการกับวงจร
โครงการ การริ่เริ่มและการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการได
2. เพื่อใหผูเรียนสามารถเขาใจการจัดเตีรยมโครงการ การเขียนโครงการ นําเสนอ เทคนิคการ
บริหารและควบคุมโครงการได
3. เพื่อใหผูเรียนสามารถวิเคราะหและการกํากับติดตาม การยุติโครงการ และประเมินผลโครงการ
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ได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหเนื้อหาสาระมีความทันสมัยและเหมาะสมตอการนําไปประยุกตใชในการทํางาน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิด ความหมาย ความสัมพันธระหวางหลักการกับวงจร โครงการ การริ่เริ่มและการ
วิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ การจัดเตีรยมโครงการ การเขียนโครงการ นําเสนอ เทคนิคการบริหาร
และควบคุมโครงการ การกํากับติดตาม การยุติโครงการ และประเมินผลโครงการ
Concepts, definitions, relations between principles and the project cycle,
initiative and possibility analysis of the project, project preparation, project proposal
writing, project management and control technique, project monitoring, termination and
evaluation.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
45 ชั่วโมง

ไมมี

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- ใหคําปรึกษา e-mail, Facebook ประจํารายวิชา
- ใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการของผูเรียน
- มีจํานวน 6 ชั่วโมงตอสัปดาห ใชวิธีการสื่อสารกับนักศึกษาโดยแจงในชั้นเรียน กําหนด Office
hour ลวงหนา และติดปายประชาสัมพันธไวที่บอรดประจําหลักสูตร

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ทักษะทางดานคุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 1.ความซื่อสัตย สุจริต ไมเอารัดเอาเปรียบ และสามารถจัดการปญหาความขัดแยงระหวาง
ผลประโยชนที่ไดรับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 2.มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ตอ อาชี พ และแสดงออกซึ่ งคุ ณ ธรรมและจริย ธรรมในการปฏิ บั ติ งานและการ
ปฏิบัติตนตอผูอื่นอยางสม่ําเสมอ
 3.ความรับผิดชอบในหนาที่ เปนสมาชิกที่ดีและมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนามีภาวะ
ผูนํา และเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น
 4.วิ นั ย ในการทํ า งาน และปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บและข อ บั ง คั บ ขององค ก รและสั ง คม
ทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ มีทัศนคติที่ดีตออาชีพ
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1.2 วิธีการสอน
1. อธิบายใหเห็นถึงที่มาของตราสัญลักษณ เพื่อสรางความภาคภูมิใจในความเปนนักศึกษา และการ
เปนผูปฎิบัติตัวที่ดีตามระเบียบขอบังคับตางๆของมหาวิทยาลัย
2. สร า งความเข า ใจที่ ถู ก ต อ ง ของการปฏิ บั ติ ต นตามกฎระเบี ย บ และข อ บั ง คั บ ต า งๆของ
มหาวิทยาลัย
3. เน น การเข าชั้ น เรีย น ส งงาน ตรงตามเวลา ตลอดจนการแต งกายที่เป น ไปตามระเบีย บของ
มหาวิทยาลัย
4. เนนกระบวนการเรียนรู ที่เปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ใหความสําคัญในเรื่องของการ
ทําความเขาใจผูอื่น และการยอมรับในความคิดที่แตกตางกัน ภายใตการแสดงออกที่เหมาะสม
1.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมการเขาเรียน คุณภาพของการตอบคําถาม และการแสดงความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน
2. ประเมินจากพฤติกรรมการแตงกาย และความประพฤติของนักศึกษา
3. ประเมินจากความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
2. ดานความรู
2.1 ทักษะทางดานความรูที่ตองพัฒนา
 1.มีความรูในสาขาวิชาการบริการลูกคาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางกวางขวางเปนระบบ
เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก
 2.มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
 3.มีความรูในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแกไขปญหาและตอยอดองคความรูในงาน
อาชีพ
2.2 วิธีการสอน
การบรรยาย อภิปราย การวิเคราะหปญหา การใชกรณีศึกษา สถานการณจําลอง การฝกปฏิบัติ และ
การคนควา สํารวจขอมูลเพื่อนําเสนอและจัดทําโครงการ
2.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลจากการแสดงออกดานบุคลิกภาพ ดานทัศนคติและจิตบริการ
2. ประเมินผลจากการสอบภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติและจากงานที่มอบหมาย
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางดานปญญาที่ตองพัฒนา
1.มีความสามารถประมวลและศึกษาขอมูลเพื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหาและความขัดแยงรวมทั้งหา
แนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม ทั้งเชิงกวางและเชิงลึก
2.มีความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใชประโยชนในการฝกประสบการณ
ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม
3.มี ความสามารถประยุกตใช นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของเพื่อพัฒ นา
ทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผลวิธีการสอน
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3.2 วิธีการสอน
การบรรยาย อภิปราย การวิเคราะหปญหา การใชกรณีศึกษา สถานการณจําลอง การฝกปฏิบัติ และ
การคนควา สํารวจขอมูลเพื่อนําเสนอและจัดทําโครงการ
3.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมการแตงกายและการแสดงออกในชั้นเรียน
2. ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น ผานกิจกรรมในชั้นเรียน
3. ประเมินผลจากการแสดงออกดานบุคลิกภาพ ดานทัศนคติและจิตบริการ
4. ประเมินผลจากการสอบและประเมินผลจากงานที่มอบหมาย
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะทางดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1.มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และบทบาทของตนใน
กลุมงานไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงานและแกไขปญหากลุม
2.มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธและสามารถสรางสัมพันธภาพอันดีกับผูอื่น
และปรับตัวเชิงวิชาชีพได
 3.มี ค วามสามารถในการพั ฒ นาตนเอง และพั ฒ นาวิ ช าชี พ ให ทั น สมั ย อย างต อ เนื่ อ งและตรงตาม
มาตรฐานสากล
4.2 วิธีการสอน
1. อภิปรายกลุม
2. การมอบหมายใหทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่น
4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลจากพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน
2. ประเมินผลจากการสังเกตจากพฤติกรรมการทํางานเปนทีม
3. ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น ผานกิจกรรมในชั้นเรียน
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะทางดาน การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1.มีความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการฟง การพูด การอาน การเขียน
และการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.มีความสามารถในการสื่อสารกับลูกคา หรือผูรับบริการไดอยางเหมาะสมตามสถานการณและ
วัฒนธรรม
 3.มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร รูจักเลือกรูปแบบของการ
นําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่อง และผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
 4.มีความสามารถในการใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวลการแปล
ความหมาย และการวิเคราะหขอมูล 5.2 วิธีการสอน
1) การบรรยาย ฝ ก ปฏิ บั ติ ทั ก ษะการพู ด การแสดงบทบาทสมมุ ติ เรื่ อ งการสื่ อ สารกั บ ลู ก ค า ใน
สถานการณ
7

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
2) ฝกปฏิบัติ การสรางความประทับใจในการสื่อสารผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลงานผลงาน และการฝกปฏิบัติ

8

มคอ. 3

1. แผนการสอน

สัปดาหที่
1

2

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

หัวขอการสอน / Learning
จํานวน
Outcome
ชัว่ โมง
แนะนําเนื้อหาวิชา วัตถุประสงค
3
ของวิชา การจัดการเรียนการ
สอน และการประเมินผล
- หัวขอการสอน
บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
การจัดการโครงการ
- Learning Outcome
นักศึกษาจะไดภาพรวมและ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการ
จัดการโครงการ
- หัวขอการสอน
3
บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
การจัดการโครงการ และ
ความสัมพันธระหวางหลักการกับ
วงจรโครงการ
1.1 ความหมายของโครงการและ
การจัดการโครงการ
1.2 ความแตกตางของ
แผนงาน โครงการ และการ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.แนะนํ าเนื้ อ หาวิ ช า วั ต ถุ ป ระสงค ของ
วิ ช า การเรี ย นการสอน กิ จ กรรมในชั้ น
เรียน
2.ให นั ก ศึ ก ษ าท ด ส อ บ ค วาม รู ทั่ ว ไป
เกี่ยวกับการจัดการโครงการ (Pre-Test)
2.อาจารย ผู ส อนแจ ง รายละเอี ย ดของ
แผนการเรียนรูประจําวิชา
3. อาจารยผู ส อนมอบหมายให นั กศึ กษา
หาตัวอยางโครงการจริงมา 1 โครงการ

ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
โดยใหนักศึกษารวม
อภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู

1. อาจารยผูสอนบรรยายเนื้อหาบทที่ 1
2. อาจารย ผูส อนแจงผลลัพ ธการเรีย นรู
และกระบวนการเรียนรู
3. ให นั ก ศึ ก ษาวิ เ คราะห ลั ก ษณ ะของ
โครงการที่นํามา
4. ใหนักศึกษาแบงกลุมประมวลผลการ
วิเคราะหโครงการ
5. ใหนักศึกษานําเสนอผลการวิเคราะห
6. ให นั ก ศึ ก ษาร ว มกั น อภิ ป รายให ไ ด

ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
โดยใหนักศึกษารวม
อภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา (ระบุลําดับ)
ขอ. 1
ดร.จิรสั ย
ศิรศิริรัศม

ขอ. 1

ดร.จิรัสย
ศิรศิริรัศม

9

มคอ. 3
สัปดาหที่

3

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
บริหาร
1.3 แนวคิดและวงจรชีวิต
ของโครงการ
1.4 ขอไดเปรียบของการ
ดําเนินงานในรูปโครงการ
1.5 ความสัมพันธระหวาง
หลักการกับวงจรโครงการ
1.6 ขอจํากัดของรูป
โครงการ และประโยชนของการ
บริหารโครงการอยางมี
ประสิทธิภาพ
- Learning Outcome
นักศึกษาจะไดเรียนรูถึง
ความหมาย ความแตกตาง
รวมถึงขอไดเปรียบ ประโยชน
จากการบริหารโครงการ
- หัวขอการสอน
บทที่ 2 การตั้งเปาหมายของ
โครงการ
2.1 การหาโครงการ
2.2 การกําหนดโครงการ
2.3 การวิเคราะหความ

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ลักษณะของโครงการ

1.อาจารยผูสอนบรรยายเนื้อหาบทที่ 2
2.นักศึกษานําเสนอผลการศึกษาความ
ตองการในการจัดโครงการ

ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
โดยใหนักศึกษารวม
อภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา (ระบุลําดับ)

ขอ. 1

ดร.จิรัสย
ศิรศิริรัศม

10

มคอ. 3
สัปดาหที่

4

5

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
เปนไปไดของโครงการ รวมถึง
การวิเคราะหสภาพแวดลอมและ
การจัดการทรัพยากรในการ
บริหารโครงการ
- Learning Outcome
นักศึกษาจะสามารถวิเคราะห
และจัดสรรทรัพยากรในการ
บริหารโครงการได
- หัวขอการสอน
บทที่ 2 การตั้งเปาหมายของ
โครงการ
2.4 การเขียนโครงการ
2.5 การคัดเลือกโครงการ
- Learning Outcome
นักศึกษาจะสามารถเริ่มเขียน
โครงการได รวมถึงวิเคราะหและ
คัดเลือกโครงการที่ครบ
องคประกอบได
- หัวขอการสอน
บทที่ 3 การริเริ่มและการ
วิเคราะหความเปนไปไดของ
โครงการ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา (ระบุลําดับ)

3

1.อาจารยผูสอนบรรยายเนื้อหาบทที่ 2
2. นักศึกษาคนควา สรุป ยกตัวอยาง
ที่ดี ที่ตองปรับปรุงของหัวขอในโครงการ
และประเมินโครงการตาง ๆ ของกลุม
เรียน
3. นั ก ศึ ก ษ านํ าเส น อ ผ ล ก ารศึ ก ษ า
วิเคราะหและประเมินหัวขอโครงการ
4. นักศึกษาอภิปราย ซักถาม และสรุปผล
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงโครงการ

ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
โดยใหนักศึกษารวม
อภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู

ขอ. 2

ดร.จิรัสย
ศิรศิริรัศม

3

1. อาจารยผสู อนบรรยายเนื้อหาบทที่ 3
2. นักศึกษาเริ่มเขียนแผนงานโครงการ
3. นักศึกษานําเสนอแผนงานของโครงการ
เพื่อรับขอเสนอแนะนํามาสูก ารปรับปรุง

ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
โดยใหนักศึกษารวม
อภิปรายประเด็น

ขอ. 2

ดร.จิรัสย
ศิรศิริรัศม
11

มคอ. 3
สัปดาหที่

6

7

หัวขอการสอน / Learning
จํานวน
Outcome
ชัว่ โมง
3.1 ความหมายและ
ความสําคัญของการริเริ่มและการ
วิเคราะหความเปนไปไดของ
โครงการ
3.2 ขั้นตอนการวางแผน
โครงการ
- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถระบุขั้นตอน
การวางแผนโครงการไดตามที่
กําหนด
- หัวขอการสอน
3
บทที่ 3 การวางแผนโครงการ
3.3 เทคนิคการวางแผนโครงการ
3.4 การจัดการความเสี่ยงของ
โครงการ
- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถนําเทคนิคของ
การวางแผนโครงการมา
ประยุกตใชควบคูกับการจัดการ
ความเสี่ยงของโครงการได
- หัวขอการสอน
3
บทที่ 4 การจัดลําดับงานใน

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน
สําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา (ระบุลําดับ)

1. อาจารยผูสอนบรรยายเนื้อหาบทที่ 3
2. นั ก ศึ ก ษานํ า เทคนิ ค การวางแผนงาน
โครงการมาประยุกตใช
3. นักศึกษาฝกวิเคราะหการจัดการความ
เสี่ยงของโครงการ

ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
โดยใหนักศึกษารวม
อภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู

ขอ. 2

ดร.จิรัสย
ศิรศิริรัศม

1. อาจารยผูสอนบรรยายเนื้อหาบทที่ 4
2. นักศึกษาจัดทําลําดับงานของโครงการ

ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย

ขอ. 2

ดร.จิรัสย
ศิรศิริรัศม
12

มคอ. 3
สัปดาหที่

8

9

หัวขอการสอน / Learning
จํานวน
Outcome
ชัว่ โมง
โครงการ และการควบคุม
โครงการ
4.1 Gantt Chart
4.2 การตรวจสอบและ
ประเมินผลโครงการ (PERT)
4.3 สายงานวิกฤต (CPM)
4.4 การกําหนดงบประมาณ
โครงการ
- Learning Outcome
นักศึกษาจะสามารถกําหนด
วิเคราะห ตรวจสอบ สายวิกฤติ
และงบประมาณในการ
ดําเนินการได
นําเสนอโครงการที่ปรับแกไขแลว
3
/ สอบเก็บคะแนนกลางภาค
- Learning Outcome
นักศึกษาไดพัฒนาโครงการที่
เขียนขึ้น
บทที่ 5 การดําเนินงาน
3
การกํากับติดตามและควบคุม
โครงการ
5.1 ความหมายและ

กิจกรรมการเรียนการสอน
และงบประมาณ
3. นักศึกษาเสนอลําดับงานของ
โครงการและงบประมาณ

สื่อการสอน
โดยใหนักศึกษารวม
อภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา (ระบุลําดับ)

นําเสนอโครงการที่ปรับแกไขแลว / สอบ อภิปรายประเด็น
เก็บคะแนนกลางภาค
สําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู

ขอ. 2

ดร.จิรัสย
ศิรศิริรัศม

1. อาจารยผูสอนบรรยายเนื้อหาบทที่ 5
2. นักศึกษาจัดทําเครื่องมือในการติดตาม
และควบคุมโครงการ

ขอ. 3

ดร.จิรัสย
ศิรศิริรัศม

ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
โดยใหนักศึกษารวม
อภิปรายประเด็น

13

มคอ. 3
สัปดาหที่

10

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ความสําคัญของการติดตาม
และควบคุม
5.2 กระบวนการกํากับติดตาม
และควบคุมโครงการ
5.3 ปจจัยที่ใชในการควบคุม
โครงการ
5.4 เครื่องมือที่ใชในการ
ควบคุมโครงการ
5.5 ปญหาความขัดแยงและ
การแกไข
- Learning Outcome
นักศึกษาจะสามารถติดตาม
ควบคุม และแกปญหาความ
ขัดแยงในการจัดการโครงการได
บทที่ 6 การประเมินและ
การยุติโครงการ
6.1 ความหมายและ
ความสําคัญของการ
ประเมินผลโครงการ
6.2 ขั้นตอนการประเมิน
โครงการ
6.3 รูปแบบการประเมินผล

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1. อาจารยผูสอนบรรยายเนื้อหาบทที่ 6
2. นักศึกษาจัดทําแบบประเมินโครงการ
3. นักศึกษานําเสนอเครื่องมือติดตามและ
ควบคุมโครงการ และแบบประเมิน
โครงการ

สื่อการสอน
สําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู

ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
โดยใหนักศึกษารวม
อภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา (ระบุลําดับ)

ขอ. 3

ดร.จิรัสย
ศิรศิริรัศม

14

มคอ. 3
สัปดาหที่

11

12

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
โครงการ
- Learning Outcome
นักศึกษาจะสามารถติดตาม
ควบคุม และแกปญหาความ
ขัดแยงในการจัดการโครงการได
บทที่ 6 การประเมินและ
การยุติโครงการ
6.4 ความหมายและ
ความสําคัญของการยุติ
โครงการ
6.5 กระบวนการยุติโครงการ
6.6 รายงานโครงการ
- Learning Outcome
นักศึกษาจะสามารถให
ความหมายของการยุติโครงการ
และสามารถรายงานโครงการได
บทที่ 7 ภาวะผูนํา : การเปนผู
จัดการโครงการ
- Learning Outcome
นักศึกษาจะสามารถอธิบาย
คุณลักษณะของการเปนผูจัดการ
โครงการได

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา (ระบุลําดับ)

3

1. อาจารยผูสอนบรรยายเนื้อหาบทที่ 6
2. นักศึกษาจัดทําแบบประเมินโครงการ
3. นักศึกษานําเสนอเครื่องมือติดตามและ
ควบคุมโครงการ และแบบประเมิน
โครงการ

ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
โดยใหนักศึกษารวม
อภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู

ขอ. 3

ดร.จิรัสย
ศิรศิริรัศม

3

1. อาจารยผูสอนบรรยายเนื้อหาบทที่ 7
2. นักศึกษาแบงกลุม คนควาคุณลักษณะ
ของการเปนผูจัดการโครงการที่ดีได พรอม
ยกตัวอยางประกอบในการนําเสนอ

ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
โดยใหนักศึกษารวม
อภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู

ขอ. 3

ดร.จิรัสย
ศิรศิริรัศม
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา (ระบุลําดับ)

13

บทที่ 8 การจัดการทีมงาน
โครงการ
- Learning Outcome
นักศึกษาจะสามารถอธิบายการ
จัดการทีมงานโครงการ และการ
บริหารทีมงานได

3

1. อาจารยผูสอนบรรยายเนื้อหาบทที่ 8
2. นักศึกษาแบงกลุม คนควาคุณลักษณะ
ของการบริห ารที ม งาน และการจํ าแนก
ลักษณะของพนักงานได

ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
โดยใหนักศึกษารวม
อภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู

ขอ. 3

ดร.จิรัสย
ศิรศิริรัศม

14

บทที่ 9 พันธมิตร และจริยธรรม
ในการดําเนินโครงการ
- Learning Outcome
นักศึกษาจะสามารถนําเทคนิดใน
การจัดการพันธมิตร และการใช
จริยธรรมทางธุรกิจมาดําเนินใน
โครงการได
นําเสนอการดําเนินงานโครงการ

3

1. อาจารยผูสอนบรรยายเนื้อหาบทที่ 9
2. นักศึกษาแบงกลุม คนควาคุณลักษณะ
ของการเขารวมเปนพันธมิตรในการดําเนิน
โครงการ และคุณลักษณะของจรรยบรรณ
ที่พึงปรฏบัติในการดําเนินโครงการพรอม
นําเสนอ

ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
โดยใหนักศึกษารวม
อภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู

ขอ. 3

ดร.จิรัสย
ศิรศิริรัศม

3

แบงกลุมการนําเสนอตามที่อาจารยผูสอน ใชสื่อ PowerPoint
กํ าหนดในครั้งแรกของการจั ด การเรีย น ประกอบการบรรยาย
การสอน
โดยใหนักศึกษารวม
อภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู

ขอ. 3

ดร.จิรัสย
ศิรศิริรัศม

15

16

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

16

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา (ระบุลําดับ)

การจัดสอบปลายภาค

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห จํานวน 15 สัปดาห

17

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

1

1.1 1.3 1.4

2

1.1 13 1.4
2.1 2.2 2.3
3.1 3.2 3.3
4.1 4.2 4.3
5.1 5.2 5.3
2.1 2.2 2.3
3.1 3.2 3.3
4.1 4.2 4.3
5.1 5.2 5.3
1.1 13 1.4
2.1 2.2 2.3
3.1 3.2 3.3
4.1 4.2 4.3
5.1 5.2 5.3
1.1 13 1.4
2.1 2.2 2.3
3.1 3.2 3.3
4.1 4.2 4.3
5.1 5.2 5.3

3

4

5

3. การประเมิน
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมที่ 5

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ประเมิน

ทัศนคติตอรายวิชา
คุณธรรมจริยธรรม
ความรับผิดชอบและ
วินัยในการเรียน
การทํากิจกรรมในชั้น
เรียนและผลงานที่
ไดรับมอบหมาย

1-15

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล
รอยละ 5

1-15

รอยละ 20

การนําเสนอการจัดทํา
โครงการ

15

รอยละ 30

การจัดสอบกลางภาค

8

รอยละ 15

การจัดสอบปลายภาค

16

รอยละ 30

ทัศนคติตอรายวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบและวินัยในการเรียน
งานที่มอบหมายในชั้นเรียน และผลงานที่ไดรับมอบหมาย
การนําเสนอการจัดทําโครงการ
การสอบกลางภาค
การจัดสอบปลายภาค

5 คะแนน
20 คะแนน
30 คะแนน
15 คะแนน
30 คะแนน
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
สุทัศน รัตนเกื้อกังวาน. (2556). การบริหารโครงการ: เครื่องมือ และเทคนิคในการบริหารโครงการ,
กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2556
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
นงลักษณ สินสืบผล .(2542). การพัฒนาบุคคลและการฝกอบรม. กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏธนบุรี.
หนังสือที่ใหความรูเกี่ยวกับการจัดการโครงการ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ฐาปนา ฉิ่นไพศาล. (2543). การบริหารโครงการและการศึกษาความเปนไปได Project management
and Feasibility study. กรุงเทพฯ: บริษัท ธีระฟลมและไซเท็กซ จํากัด.
มยุรี อนุมานราชธน. (2551). การบริหารโครงการ Project management. ปทุมธานี: บริษัทดูมายเบส.
วิสูตร จิระดําเกิง. 2548. การบริหารโครงการ: แนวทางปฏิบัติจริง Project Management. กรุงเทพฯ.
วรรณกวี. วิสูตร จิระดําเกิง. (2548). การบริหารโครงการสําหรับผูบริหาร Project management for
Executives. กรุงเทพฯ.
วรรณกวี วีรวุธ มาฆะศิรานนท. (2548). คูมือวิธีบริหารโครงการธุรกิจ Business project management.
กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอรเน็ท.
สุพาดา สิริกุตตา. (2543). การวางแผนและการบริหารโครงการ Planning and project management.
กรุงเทพฯ: Diamond in Business World.
สุวัฒน พัฒนไพบูลย. (2533). บริหารโครงการ Project management. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- นักศึกษาประเมินการเรียนรูและผลงานของตนเองจากรายวิชาที่เรียน

2. กลยุทธการประเมินการสอน
- การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยผูสอน
- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
- จัดประชุมอาจารยผูสอนและอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา โดยนําผลการประเมินจากขอ 1 และขอ 2
มาปรับปรุงรายวิชา รวมกันกําหนดกลยุทธ วิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน ตลอดจนสรุป
ปญหา อุปสรรคและแนวทางการแกไขรวมกัน

19

มคอ. 3
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา โดยอาจารยผูสอนและ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปหรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
- พัฒนาสื่อการสอนใหมีความทันสมัยในทุกปการศึกษา
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