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1

คํานํา
ดวยวิชาการจัดการโครงการ เปดสอนสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 ของหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขา
การบริการลูกคา โดยมีแนวคิด ความหมาย ความสัมพันธระหวางหลักการกับวงจร โครงการ การริ่เริ่มและการ
วิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ การจัดเตีรยมโครงการ การเขียนโครงการ นําเสนอ เทคนิคการบริหาร
และควบคุมโครงการ การกํากับติดตาม การยุติโครงการ และประเมินผลโครงการ

คณาจารยผูสอนวิชาการจัดการโครงการ
มีนาคม 2557
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1

หมวด 2
หมวด 3

หมวด 4

หมวด 5

หนา
ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จํานวนหนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
8. สถานที่เรียน
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก
นักศึกษาเปนรายบุคคล
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
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6
7

7

12

หมวด 6

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

16

หมวด 7

การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

16
3

1.
2.
3.
4.
5.

กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
กลยุทธการประเมินการสอน
การปรับปรุงการสอน
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ในมหาวิทยาลัย

1. รหัสและชื่อรายวิชา
3662304 การจัดการโครงการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
8. สถานที่เรียน
ในมหาวิทยาลัย
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
1 มีนาคม 2557
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เมื่อเรียนรายวิชานี้แลวผูเรียนจะไดรับความรูและทักษะ (ตามกรอบ NQF) ดังนี้
1.1 พุทธิพิสัย (ความรูที่ไดรับจากการเรียน)
1) มีความรู และเกิดทักษะการสื่อสาร การทํางานเปนทีม ทั้งดานทักษะการฟง การพูด การอาน
และการเขียน
2) สามารถใชกระบวนการคิดอยางเปนระบบ การคิดเชิงสังเคราะห การคิดเชิงวิเคราะห และการคิด
สรางสรรค ในการจัดการโครงการได
3) สามารถนํากระบวนการจัดการโครงการ ตั้งแต การริ่เริ่ม จัดเตรียม การเขียนโครงการ การ
นําเสนอ การบิรการติดตาม และการประเมินโครงการได
1.2 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจากการเรียน)
1) มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและมีจิตสาธารณะ
2) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
3) เปนพลเมืองที่ดีของสังคม
1.3 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช IT ที่ไดรับจากการเรียน)
1) สามารถสืบคนขอมูล วิเคราะหเพื่อนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
2) สามารถเลือกใชขอมูลและสารสนเทศเพื่อประยุกตใชในการดํารงชีวิตและแกไขปญหาของ
ตนเองไดอยางเหมาะสม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพิ่มการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูเพิ่มเติมใหกับผูเรียน
2.2 พัฒนาการเรียนการสอนใหเขากับผูเรียน
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิด ความหมาย ความสัมพันธระหวางหลักการกับวงจร โครงการ การริ่เริ่มและการวิเคราะห
ความเป นไปไดของโครงการ การจัดเตีร ยมโครงการ การเขีย นโครงการ นําเสนอ เทคนิคการบริหารและ
ควบคุมโครงการ การกํากับติดตาม การยุติโครงการ และประเมินผลโครงการ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
45 ชั่วโมง/ภาคเรียน

สอนเสริมตามความ
ตองการของผูเรียน

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
-

การศึกษาดวยตนเอง
6 ชั่วโมง/สัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
อาจารยผูสอนจัดเวลาใหคําปรึกษา และแนะนําทางวิชาการเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ
ของผูเรีย น โดยผูเ รียนสามารถนัดหมายกับอาจารยผูสอนในชวงเวลาที่อาจารยผูสอนไมมีภารกิจอื่นใดได
โดยตรง
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 ผูเรียนมีทัศนคติที่ดีในในการแสดงออกซึ่งความคิดของตน รูจักฟง และสื่อสารไดอยางดี
1.1.2 ผูเรียนตระหนักรูถึงผลดี ผลเสีย ของการคิด การกระทํา และการแสดงออก ในพฤติกรรม
รูปแบบตางๆ สามารถตัดสินใจ และเลือกแสดงออกพฤติกรรมตางๆไดอยางถูกตองเหมาะสม
1.1.3 ผูเรียนมีทัศนคติเชิงบวก ตอการพัฒนาตนเองเพื่อใหเปนที่ยอมรับของสังคม มีความ
กระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเองใหเปนบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความสุขในการดําเนินชีวิต
ในสังคม
(ของหลักสูตร)
1.ความซื่อสัตย สุจริต ไมเอารัดเอาเปรียบ และสามารถจัดการปญหาความขัดแยงระหวาง
ผลประโยชนที่ไดรับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.มีทัศนคติที่ดีตออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติ
ตนตอผูอื่นอยางสม่ําเสมอ
3.ความรับผิดชอบในหนาที่ เปนสมาชิกที่ดีและมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนามีภาวะผูนํา
และเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น
4.วินัยในการทํางาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
ใชวธิ ีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบรวมกัน ไดแก
- การบรรยาย (Lecture)
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-

ระดมสมอง (Brain Storming)
อภิปรายกลุม(Group Discussion)
การยกตัวอยางกรณีศึกษา (Case Study)
การศึกษาคนควาดวยตนเอง (Self Study)
การทําโครงการ (Project Based Learning)
ใหผูเรียนแกปญหาจากกรณีตัวอยาง (Problem Based Learning)

1.3 วิธีการประเมินผล
- การสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน
- การแสดงความคิดเห็น/การตอบคําถามของผูเรียน
- การรวมกิจกรรมและความกระตือรือรนในการเรียนรู
- ผลงานและรายงานของผูเรียน
- แบบประเมินผลการเรียนรู
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 ผูเรียนสามารถจัดทําโครงการได คือ การริ่เริ่มโครงการ เขียนโครงการ การนําเสนอโครงการ
การบริหารจัดการโครงการ การยุติโครงการ และการประเมินผลโครงการ
2.1.2 ผูเรียนรูวิธีการสื่อสารใหเหมาะสมกับโอกาส มีการไตรตรองอยางลึกซึ้ง มีความคิดเชิงวิเคราะห
มีทัศนคติเชิงบวก และรูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
(ของหลักสูตร)
1.มีความรูในสาขาวิชาการบริการลูกคาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางกวางขวางเปนระบบ
เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก
2.มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
3.มีความรูในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแกไขปญหาและตอยอดองคความรูในงาน
อาชีพ
2.2 วิธีการสอน
ใชวิธีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบรวมกัน ไดแก
- การบรรยาย (Lecture)
- ระดมสมอง (Brain Storming)
- อภิปรายกลุม(Group Discussion)
- การยกตัวอยางกรณีศึกษา (Case Study)
- การเขียนโครงการ
- เทคนิคการนําเสนอโครงการ
- การศึกษาคนควาดวยตนเอง (Self Study)
- การเรียนรูผานสื่อรายการโทรทัศน ทาง Internet broadcasting ของมหาวิทยาลัย
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- ใหผูเรียนแกปญหาจากกรณีตัวอยางที่ผูเรียนไดไปสํารวจพบดวยตนเอง (Problem
Based Learning)
2.3 วิธีการประเมินผล
- การสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน
- การแสดงความคิดเห็น/การตอบคําถามของผูเรียน
- การรวมกิจกรรมและความกระตือรือรนในการเรียนรู
- ผลงานการจัดโครงการของผูเรียน
- แบบประเมินผลการเรียนรู
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 ผูเรียนสามารถนําเสนอความคิด การแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณได
3.1.2 ผูเรียนสามารถนําความรูที่เรียนไปใชในการวิเคราะหปญหา ตลอดจนหาทางเลือกในการ
แกปญหา และตัดสินใจแกปญหาตางๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม
3.1.3 ผูเรียนมีพัฒนาการความคิดเชิงวิเคราะห
(ของหลักสูตร)
1.มีความสามารถประมวลและศึกษาขอมูลเพื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหาและความขัดแยง
รวมทั้งหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม ทั้งเชิงกวางและเชิงลึก
2.มีความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใชประโยชนในการฝกประสบการณ
ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม
3.มีความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนา
ทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล
3.2 วิธีการสอน
- การบรรยาย (Lecture)
- ระดมสมอง (Brain Storming)
- อภิปรายกลุม(Group Discussion)
- การยกตัวอยางกรณีศึกษา (Case Study)
- การศึกษาคนควาดวยตนเอง (Self Study)
- ใหผูเรียนแกปญหาจากกรณีตัวอยาง (Problem Based Learning)
- การแลกเปลี่ยนประสบการณปญหาและการแกปญหาระหวางผูเรียน (Show and
Share)
3.3 วิธีการประเมินผล
- การสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน
- การแสดงความคิดเห็น/การตอบคําถามของผูเรียน
- การรวมกิจกรรมและความกระตือรือรนในการเรียนรู
- ผลงานและรายงานของผูเรียน
- แบบประเมินผลการเรียนรู
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 ผูเรียนรูจักและเขาใจบทบาทของตน และนํามาปรับใชไดอยางเหมาะสม
(ของหลักสูตร)
1.มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และบทบาทของ
ตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงานและแกไขปญหากลุม
2.มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธและสามารถสรางสัมพันธภาพอันดีกับผูอื่น
และปรับตัวเชิงวิชาชีพได
3.มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเนื่องและตรงตาม
มาตรฐานสากล
4.2 วิธีการสอน
- การบรรยาย (Lecture)
- ระดมสมอง (Brain Storming)
- อภิปรายกลุม(Group Discussion)
- การยกตัวอยางกรณีศึกษา (Case Study)
- การศึกษาคนควาดวยตนเอง (Self Study)
- การทําโครงการ (Project Based Learning)
- ใหผูเรียนแกปญหาจากกรณีตัวอยาง (Problem Based Learning)
4.3 วิธีการประเมินผล
- ผลงานและรายงานของผูเรียน
- การแสดงความคิดเห็น/การตอบคําถามของผูเรียน
- การสั งเกตพฤติ ก รรมของผูเรีย นในการทํากิจ กรรมกลุม(การรว มกิ จ กรรมและความ
กระตือรือรน)
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ องพัฒนา
- ผูเรียนสามารถใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตในการสืบคนและจัดการขอมูลได
- ผูเรียนสามารถใชเทคนิค วิธีการเก็บขอมูล การอานขอมูลทางสถิติ มาประยุกตใชเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
(ของหลักสูตร)
1.มีความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการฟง การพูด การอาน การเขียน
และการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.มีความสามารถในการสื่อสารกับลูกคา หรือผูรับบริการไดอยางเหมาะสมตามสถานการณและ
วัฒนธรรม
3.มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร รูจักเลือกรูปแบบของการ
นําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่อง และผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
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4.มีความสามารถในการใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวลการแปล
ความหมาย และการวิเคราะหขอมูล
5.2 วิธีการสอน
- การบรรยายเรื่องเทคนิควิธีการทํางานและการนําเสนอ (Lecture)
- การยกตัวอยางกรณีศึกษา (Case Study)
- การสืบคนขอมูลดวยตนเอง (Self Study)
- การทําโครงการ (Project Based Learning)
- การทําโครงการกลุมที่ตองสืบคน จัดการและนําเสนอขอมูล
5.3 วิธีการประเมินผล
- การนําเสนอขอมูล
- ผลงานและรายงานของผูเรียน
- การแสดงความคิดเห็น/การตอบคําถามของผูเรียน
- แบบประเมินผลการเรียนรู
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
จน. กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ผูสอน
ที่
ชั่วโมง
1

แนะนํารายวิชา

2

บทที่ 1 หลักการเบื้องตนของการบริหาร 3
โครงการ
- คําจํากัดความของโครงการ
- คําจํากัดความของการบริหารโครงการ
- วงจรชีวิตของโครงการ
- กระบวนการของการบริหารโครงการ
บทที่ 2 การบริ ห ารการเชื่ อ มโยงของ 3
โครงการ
- Project Charter
- การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย
- บทบาทและอิทธิพลขององค กรที่มีตอ
โครงการ

3

3

1) อธิบายแนวการสอน/มคอ.3
2) อธิบายเกณฑการใหคะแนน
3) Power point
- ผูสอนแนะนําตัว
- กิ จ กรรม 1
“ละลาย
พฤติกรรม”
- กิ จ กรรม 2 “profile/eprofile”
- แบบฝกหัด
1) บรรยาย
2) Power point
3) กิจกรรม หรือแบบทดสอบ

อาจารย
ประจํา
วิชา

อาจารย
ประจํา
วิชา

1) บรรยาย
อาจารย
2) Power point
ประจํา
3) กิจกรรม หรือแบบทดสอบ
วิชา
4) มอบหมายกิจกรรมกลุม การเขียน
โครงการ และนําเสนอในสัปดาห
ที่ 7
11

สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

4

บทที่ 3 การบริหารขอบเขตของโครงการ
- การเริ่มตนโครงการ
- การวางแผนขอบเขต
- การนิยามขอบเขต
- เทคนิคที่ใชในการนิยามขอบเขต
- การตรวจสอบขอบเขต
- โครงรางของโครงการ
บทที่ 4 การบริหารเวลาของโครงการ
- การนิยามกิจกรรม
- การจัดลําดับกิจกรรม
- การประมาณทรัพยากรของกิจกรรม
- การประมาณระยะเวลาของกิจกรรม
- การพัฒนาตารางเวลา
- การควบคุมตารางเวลา
บทที่ 5 การบริหารทรัพยากรและตนทุน
ของโครงการ
- การวางแผนจัดการทรัพยากรของ
โครงการ
- การประมาณตนทุน
- การจัดทํางบประมาณตนทุนของ
โครงการ
- นําเสนอกิจกรรมกลุม
- ทบทวนบทที่ 1 - 5

5

6

7

จน. กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ชั่วโมง
3

1) บรรยาย
2) Power point
3) กิจกรรม หรือแบบทดสอบ

อาจารย
ประจํา
วิชา

3

1) บรรยาย
2) Power point
3) ยกตัวอยางกรณีศึกษา
4) กิจกรรม หรือแบบทดสอบ

อาจารย
ประจํา
วิชา

3

1) บรรยาย
2) Power point
3) ยกตัวอยางกรณีศึกษา

อาจารย
ประจํา
วิชา

3

1. รัปฟงการนําเสนอโครงการ
2. ใหขอ เสนอแนะเพื่อปรับปรุง

3

1. ควบคุมการสอบ

อาจารย
ประจํา
วิชา
อาจารย
ประจํา
วิชา
อาจารย
ประจํา
วิชา

8

สอบกลางภาค

9

บทที่ 6 การบริหารคุณภาพของโครงการ 3
- ระบบมาตรฐานคุณภาพ
- การบริหารคุณภาพโครงการ
- ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 21500
บทที่ 7 การบริหารทรัพยากรบุคคลของ 3
โครงการ
- กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

10

ผูสอน

1. บรรยาย
2. Power point
3. ยกตัวอยางกรณีศึกษา
4. กิจกรรม หรือแบบทดสอบ
1. บรรยาย
2. Power point
3. ยกตัวอยางกรณีศึกษา

อาจารย
ประจํา
วิชา
12

สัปดาห
ที่

11

หัวขอ/รายละเอียด

จน. กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ชั่วโมง

- เครื่องมือที่ใชในการบริหราทรัพยากร
บุคคล
- การจัดตั้งทีมงาน
- การพัฒนาทีมงาน
- การบริหารทีมงาน
บทที่ 8 การบริหารการติดตอสื่อสารของ 3
โครงการ

12

บทที่ 9 การบริ ห ารความเสี่ ย งของ 3
โครงการ

13

บทที่ 10 การตวรจติ ด ตามและการ 3
ควบคุมโครงการ

14

บทที่ 11 การปดโครงการ

3

15

การนําเสนอโครงการ

3

ผูสอน

กิจกรรม หรือแบบทดสอบ

1. บรรยาย
2. Power point
3. ยกตัวอยางกรณีศึกษา
กิจกรรม หรือแบบทดสอบ
1. บรรยาย
2. Power point
3. ยกตัวอยางกรณีศึกษา
กิจกรรม หรือแบบทดสอบ
1. บรรยาย
2. Power point
3. ยกตัวอยางกรณีศึกษา
กิจกรรม หรือแบบทดสอบ
1. บรรยาย
2. Power point
3. ยกตัวอยางกรณีศึกษา
กิจกรรม หรือแบบทดสอบ
1) ใหขอแนะนํา และใหคะแนน

อาจารย
ประจํา
วิชา
อาจารย
ประจํา
วิชา
อาจารย
ประจํา
วิชา
อาจารย
ประจํา
วิชา
อาจารย
ประจํา
วิชา
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
ที่
1

การจัดโครงการ

วิธีการประเมิน
1)
2)
3)

2

กิจกรรมในชั้นเรียน

3

การเขาชั้นเรียนและความประพฤติ

4

สอบปลายภาค

เขียนโครงการ
นําเสนอโครงการ

สัปดาหที่
ประเมิน
การ

1-15

35%

1-15

5%

การ

การมี
สวนรวมในโครงการ
4)
การ
ประเมินผลโครงการ
1)
การ
รวมกิจกรรมที่อาจารย
กําหนดใหทํา ครบ ถวน
สมบูรณ
1)

12-15

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล
30%

ความ
สม่ําเสมอในการเขาชั้น
เรียน
2)
มี
ความประพฤติดีในการ
เรียน
3)
ความ
กระตือรือรนในการทํา
กิจกรรม
1) คะแนนสอบ

ตามเกณฑ
30%
ของ
มหาวิทยาลัย
หมายเหตุ : ผูสอนจะเก็บผลงานของนักศึกษาไวเปนเวลา 1 ภาคเรียน นักศึกษาสามารถติดตอสอบถามขอ
สงสัยเรื่องการประเมินผลการเรียน การใหคะแนนผลงานและกิจกรรมที่ไดรับ ไดทันทีภายในระยะเวลาภายใน
1 ภาคเรียน
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
- สุทัศน รัตนเกื้อกังวาน.การบริหารโครงการ: เครื่องมือ และเทคนิคในการบริหารโครงการ,
กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2556
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
- หนังสือที่ใหความรูเกี่ยวกับการจัดการโครงการ
- นงลักษณ สินสืบผล, 2542. การพัฒนาบุคคลและการฝกอบรม. กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏธนบุรี.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
Website ตาง ๆ เชน http://e-learning.dusit.ac.th
http://www.train355311.freehomepage.com/lesson4/made-project.htm#ขั้นตอนการ
จัดทําโครงการ
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินผลงานจากการนําเสนอ และ กิจกรรม
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ผลความพึงพอใจของผูเรียน
3. การปรับปรุงการสอน
ปรับปรุงทุก 1 ปการศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
พิจารณาจากผลการเรียนรูของผูเรียน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ทบทวนทุก 1 ปการศึกษา
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