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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
2073505 การบริหารจัดการโครงการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
Project Management for Event and Exhibition
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยรตนนภดล สมิตินันทน
4.2 อาจารยผูสอน 1) อาจารยรตนนภดล สมิตินันทน ตอนเรียน UA
2) อาจารย ดร.นรินทร สรวิทยศิรกุล ตอนเรียน UA
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 พุทธิพิสัย (ความรูที่ไดรับจากการเรียน)
เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย หลักการ แนวคิด ความสําคัญของ การจัดทํา
โครงการ ขั้นตอนการวางแผนการทํางาน และการบริหารโครงการ สามารถวิเคราะหระบบการดําเนินการ การ
บริหารโครงการ สภาวะแวดลอมตางๆ เพื่อใหปฏิบัติโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพโดยใช กระบวนการ PDCA
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะที่ไดรับจากการเรียน)
1. เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการออกแบบโดยเฉพาะดานงานจัดแสดง และ
นิทรรศการ
2. เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในการวิเคราะหระบบการดําเนินการ การบริหารโครงการ สภาวะแวดลอมของ
โครงการ ความเปนไปไดของโครงการ งบประมาณ ปจจัยที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดทําโครงการ
3. เพื่อใหนักศึกษาสามารถปฏิบัติการกําหนดโครงการและวางแผนการบริหารงานบุคคล
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจากการเรียน)
เพื่อใหนักศึกษามีทัศนคติที่ดีตออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนตอ
ผูอื่นอยางสม่ําเสมอ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับกิจกรรมใหเหมาะสมกับสภาวะสิ่งแวดลอมปจจุบันใหมีความทันสมัยตลอด
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการ โครงสรางการจัดการและกลยุทธในการบริหารงานโครงการทางดานการจัดแสดง และนิทรรศการ
เทคนิคการจัดแสดงและการนําเสนอ ทั้งรูปแบบของการจัดการและการสรางสรรคแนวคิด ในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งานแสดงและนิทรรศการประเภทตางๆ ฝกปฏิบัติการกําหนดโครงการและวางแผน การบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การควบคุมดูแลโครงการ มาตรการความปลอดภัยตางๆ การใชระบบสารสนเทศในการบริหาร รวมทั้งการ
ประเมินและตรวจสอบผลงาน
Study the principles and the design project management of a design organization. Principles of
organizational strategies, technical management, campaigns for promotion and advertisements. Know
how to propose a project and plan for the human resources management and budget administration;
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to monitor the project, its security measures, information system for management, as well as to
evaluate and verify the work output.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยายการฝก

สอนเสริม

ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

45 ชั่วโมง

ไมมี

ไมมี

90 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
3.3.1 นักศึกษานัดวันเวลาลวงหนา หรือมาพบอาจารยประจํารายวิชาเปนรายบุคคล หรือกลุม ตามเวลานัดหมาย
ดวยวิธีการสื่อสารและชองทางการสื่อสาร เชน ไลน โทรศัพท หรือมาพบดวยตนเองที่หองพักอาจารย เปนตน
3.3.2 อาจารยผูสอนกําหนดวันเวลาใหคําปรึกษาแกนักศึกษาที่สนใจและตองการขอรับคําปรึกษา (Office hour)
หรือหลังเลิกเรียนในรายวิชา (เฉพาะรายที่ตองการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
1.1.2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
1.1.3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอ
ขัดแยงและลําดับความสําคัญ
1.1.4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี ของความเปนมนุษย
1.1.5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคการและสังคม
1.1.6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคการและสังคม
1.1.7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบี ยบวินัย โดยเนน การตรงตอเวลา การแตงกายความรับ ผิดชอบตอตนเอง และผูอื่น
ความเสียสละเวลาสวนตัวเพื่องานสวนรวม รูจักหนาที่การทํางานเปนกลุม ทั้งในภาวะผูนําและ ภาวะผูตาม มีความ
ซื่อสัตย โดยสอดแทรกในรายวิชาเรียนทุกรายวิชาและนอกเวลาเรียน
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานและการเขารวมกิจกรรม
2) ประเมินจากการดําเนินกิจกรรม ทั้งหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกที่หลักสูตร มอบหมาย
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3) ประเมิน ตามกรอบ Competency ของหลักสูตรโดยอาจารยผูสอนมีสวนรวมในการประเมิน ทุกรายวิชา
มอบรางวัลสําหรับนักศึกษาที่ไดผลการประเมินมากที่สุดในแตละชั้นปทุกภาคเรียน

2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
2.1.2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการในออกแบบนิทรรศการและงานแสดง รวมทั้ง
ประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
2.1.3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ในการออกแบบนิทรรศการและงานแสดงในรูปแบบตางๆได
2.1.4) สามารถเรียนรูสิ่งใหม ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการออกแบบ
2.1.5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางการออกแบบอยางตอเนื่อง
2.1.6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม ๆ
2.1.7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตการออกแบบนิทรรศการและงานแสดง ที่ใชงานได
จริง
2.1.8) สามารถบูรณาการความรูที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 วิธีการสอน
ใชวิธีการสอนในหลากหลาย เนนใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ทั้งในรูปแบบการสืบคน การศึกษาดูงานนอก
สถานที่ การฝ กปฏิ บั ติงานจริง โดยมี อาจารย ห รือผูเชี่ย วชาญที่มีป ระสบการณ ตรงมา เปน วิทยากรพิเศษ เปน ผูดูแล
สอดคลองกับเนื้อหารายวิชา
2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆ โดย
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
5) ประเมินจากการฝกประสบการณ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
3.1.2) สามารถสืบคนความรูดานการออกแบบและธุรกิจการออกแบบเพื่อใชในการแกไข
ปญหาอยางสรางสรรค
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3.1.3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
3.1.4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับงานออกแบบนิทรรศการและงานแสดงได
อยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
ใชกรณีศึกษาทําในรูปแบบ PDCA โดยการประยุกตใชศาสตรทางดานการออกแบบนิทรรศการและ การจัดแสดงใน
การทํางานรวมกับผูอื่น มีการแบงหนาที่การทํางาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แกปญหาเฉพาะหนา มีการอภิปรายกลุม
และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดใชความรูเพื่อการปฏิบัติงานจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางป ญญา จากการใชกรณี ศึก ษาในการปฏิบัติงานจริง ใน
รูปแบบ PDCA โดยใหผูที่เขารวมงานประเมินความพึงพอใจ และทําการอภิปรายกลุมเพื่อสรุปผล การดําเนินงาน
วิเคราะหปญหาและหาแนวทางการแกปญหาเพื่องานครั้งตอไป


4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย และภาษาตางประเทศ
อยางมีประสิทธิภาพ
4.1.2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาในสถานการณตางๆ ในกลุมทั้ง
บทบาทผูนํา หรือบทบาทของผูรวมทีม
4.1.3) สามารถใชความรูในศาสตร มาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.1.4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
4.1.5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม
รวมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
4.1.6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหทํางานเปนกลุม มีการประสานงานกับผูอื่นหรือคนควาหาขอมูลจาก
แหลงขอมูลอื่นๆ รวมถึงการหาขอมูลจากการสัมภาษณ บุคคลหรือผูมีประสบการณ โดยมีความคาดหวังใหนผลการ
เรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคล และความสามารถในการรับผิดชอบดังนี้
1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดอยางดี
2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดอยางดี
4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและบุคคลทั่วไป
5) มีภาวะผูนํา
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4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียนและสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลที่ดําเนินกิจกรรม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับการออกแบบ
5.1.2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ ประยุกต
ตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
5.1.3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนออยาง
เหมาะสม
5.1.4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
ในการเรียนการสอนดานการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จําเปนตองมีการเขียนแบบ การออกแบบ
คํานวณตัวเลขเพื่อหาขนาดสัดสวน เพื่อนําแบบไปผลิตเปนชิ้นงานหรือผลงานจริง สวนการนําเสนอแบบจําเปนตองมีการ
ออกแบบและนําเสนอแบบผานระบบสารสนเทศ ทําใหนักศึกษาสามารถใชทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.3 วิธีการประเมินผล
1) การประเมิ น จากผลงานการออกแบบ และการนํ าเสนอผานระบบสารสนเทศ ที่ มีค วามถู ก ตอ งและมี
ประสิทธิภาพ
2) การประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลตางๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆ ที่มี
การนําเสนอตอชั้นเรียน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดา
หที่
หัวขอเรื่อง
1

- ลักษณะรายวิชา
- วัตถุประสงครายวิชา
- แนวการสอนและภาพรวม ของเนื้อหาที่
สอนในแตละสัปดาห
- การวัดและการประเมินผล

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่
อาจารยผูสอน
ใช

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.รตนนภดล
ผูส อนแนะนํ าตนเอง และพู ด คุ ย สมิตินันทน
ทําความรูจักเพื่อใหนักศึกษาผอน
คลาย และเสริมสรางความสัมพันธ
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สัปดา
หที่

หัวขอเรื่อง

จํานวน
ชั่วโมง

- ขอตกลงในการเรียน และการเขาชั้น
เรียน
- ความสําคัญของการศึกษา การบริหาร
โครงการ
- สื่อการเรียนรูเพิ่มเติม

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่
อาจารยผูสอน
ใช
ผูสอนบรรยายดวย PPT พรอมทั้ง
อภิปรายรวมกับผูเรียน ดังนี้
- แนะนําลักษณะรายวิชา
- แนะนําวัตถุประสงค
รายวิชา
- อธิบายแนวการสอน และ
ภาพรวมของเนื้อหาที่สอนในแตละ
สัปดาห
- ทําความเขาใจเรื่องการ
วัดและ
การประเมินผล
- กําหนดขอตกลงในการ
เรียน
และการเขาชั้นเรียนรวมกัน
- อธิบายความสําคัญของ
การศึกษาการบริหารโครงการ
- แนะนําสื่อการเรียนรู
เพิ่มเติมที่
นักศึกษาเขาถึงได
สื่อการเรียน
- เอกสารบรรยาย power point

2

บทที่ 1 ความหมายและความสําคัญ ของ
การจัดการโครงการออกแบบ ศึกษาเพื่อให
เขาใจความหมายและ
ความสําคัญของการจัดการโครงการ
ออกแบบ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.รตนนภดล
- ผู ส อนบรรยายด ว ย PPT ถาม สมิตินันทน
ตอบและอภิปรายรวมกับผูเรียน
- แบงกลุม วิเคราะหความสํ าเร็จ
ใน การ บ ริ ห ารโครงการ จาก
กรณีศึกษาที่ไดคนหามา
สื่อการเรียน
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สัปดา
หที่

3

4

5-6

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่
อาจารยผูสอน
ใช

บทที่ 2
การบริหารทรัพยากรมนุษย
- ความหมายของการบริหาร ทรัพยากร
มนุษย
- วัตถุประสงคของการบริหาร ทรัพยากร
มนุษย
- ความสําคัญของการบริหาร ทรัพยากร
มนุษย
- แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย
บทที่ 2
- กระบวนการบริหาร ทรัพยากรมนุษย
- การออกแบบงาน
- การวางแผนทรัยากรมนุษย
- ทักษะ ความรู ความสามารถ
- รูปแบบการบริหารจัดการ

3

- เอกสารบรรยาย power point
- กรณีศึกษาการจัดงาน
นิทรรศการและการจัดแสดง ตาม
สถานการณปจจุบัน
กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.รตนนภดล
- ผู ส อนบรรยายด ว ย PPT ถาม สมิตินันทน
ตอบและอภิปรายรวมกับผูเรียน
สื่อการเรียน
- เอกสารบรรยาย power point

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.รตนนภดล
- ผู ส อนบรรยายด ว ย PPT ถาม สมิตินันทน
ตอบและอภิปรายรวมกับผูเรียน
- ให นั ก ศึ ก ษาแบ ง กลุ ม จํ า ลอง
เห ตุ ก ารณ ส ถ าก ารณ ก ารจั ด
โครงการงการออกแบบ โดยให
นั ก ศึ ก ษาแบ งหน าที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ตามความถนัดของแตละคน พรอม
ออกมารายงานหนาชั้นเรียน
สื่อการเรียน
- เอกสารบรรยาย power point

บทที่ 3
ภาวะผูนํา
- ความหมายของผูนํา ภาวะผูนําและ
ความสัมพันธระหวางผูนํากับองคกร
- การนํา
- รูปแบบภาวะผูนํา

6

กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.รตนนภดล
- ผู ส อนบรรยายด ว ย PPT ถาม สมิตินันทน
ตอบและอภิปรายรวมกับผูเรียน
- ทดสอบภาวะผูนํา
สื่อการเรียน
- เอกสารบรรยาย power point

หัวขอเรื่อง
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สัปดา
หที่

7-8

หัวขอเรื่อง
- พฤติกรรมของมนุษย
- การพัฒนาทีมงาน
บทที่ 3
งบประมานและประเภทของงบประมาณ

จํานวน
ชั่วโมง

- แบบทดสอบภาวะผูนํา
6

9-10 - การเขียนหนังสือ
- ทักษะการเจรจาตอรอง
- การทําแบบประเมิน

6

11-14 การจัดทําโครงการออกแบบนิทรรศการ
และการจัดแสดง

27

15

ประเมินผลและตรวจสอบผลการ
ดําเนินงาน

16

สอบปลายภาค

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่
อาจารยผูสอน
ใช

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
- ผู ส อนบรรยายด ว ย PPT ถาม
ตอบและอภิปรายรวมกับผูเรียน
สื่อการเรียน
- เอกสารบรรยาย power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ผู ส อนบรรยายด ว ย PPT ถาม
ตอบและอภิปรายรวมกับผูเรียน
- นั กศึ กษาเขีย นหนั งสือขอความ
อนุ เ คราะห ใ นสถานการณ ต า งๆ
เปนรายบุคคล
สื่อการเรียน
- เอกสารบรรยาย power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ผูสอนควบคุมดูแลใหคําปรึกษา
ในการจั ดโครงการ ถามตอบและ
อภิปรายรวมกับผูเรียน
- นักศึกษาดําเนินการจัดโครง การ
ตามแผนที่กําหนด
-ร า ย งา น ค ว า ม คื บ ห น า ก า ร
ดํ า เนิ น งาน ตามหน า ที่ ที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย
กิจกรรมการเรียนการสอน
- นักศึกษาสรุปผลการดําเนินตาม
ห น าที่ ที่ ได รั บ มอบ ห มายเป น
รายบุคคล รายงานหนาชั้นเรียน

อ.รตนนภดล
สมิตินันทน

อ.รตนนภดล
สมิตินันทน

อ.รตนนภดล
สมิตินันทน

อ.รตนนภดล
สมิตินันทน
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกร
ผลการ
รมที่
เรียนรู

1

1.1.1,1.1.2, 1.1.5

2

1.1.2,1.1.4,1.1.7,2.1.1,2.1.2,2.1.3,2.1.4,
2.1.7,2.1.8,3.1.1,3.1.2,3.1.3,3.1.4,4.1.4,
4.1.5,5.1.2,5.1.3,5.1.4
2.1.3,2.1.4,2.1.5,2.1.8,3.1.1,3.1.4,4.1.3,
4.1.4,4.1.6

3

4

1.1.2,2.1.1,2.1.2,2.1.4,3.1.1,3.1.2,3.1.3,
3.1.4

วิธีการประเมิน

สัปดา สัดสวน
หที่ ของการ
ประเ ประเมิน
มิน
ผล
สังเกตพฤติกรรมการมีสวน (คะแนนการมี 1 - 10 %
สวนรวมกิจกรรมในชั้นเรียนและ
15
บุคลิกภาพ)
ประเมินผลงานจากเนื้อหา รูปแบบ การ 2 -14 20 %
เขียนรายงาน การนําเสนอผลงาน
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงาน
สังเกตพฤติกรรม การมีสวนรวม
8 - 30 %
ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย
14
(งานในชั้นเรียน)
สอบปลายภาค
16 40 %

การประเมินผล
ประเมินผลการเรียนรูโดยใชคะแนนอิงเกณฑของมหาวิทยาลัย ในสัดสวน คะแนนเก็บ (60) : สอบปลายภาค (40)
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
1 วิสูตร จิระดําเกิง. (2555). การบริหารโครงการ แนวทางปฏิบัติจริง 3rd Edition. จังหวัดปทุมธานี: สํานักพิมพวรรณกวี
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
1 วิสูตร จิระดําเกิง. (2555). การบริหารโครงการ แนวทางปฏิบัติจริง 3rd Edition. จังหวัดปทุมธานี: สํานักพิมพวรรณกวี
3.เอกสารและขอมูลแนะนํา
1 วิสูตร จิระดําเกิง. (2555). การบริหารโครงการ แนวทางปฏิบัติจริง 3rd Edition. จังหวัดปทุมธานี: สํานักพิมพวรรณกวี
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หมวดที่ 7 การประเมิน และการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนของอาจารยเปนรายบุคคลผานระบบออนไลน ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- สังเกตการมีสว นรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยผูสอนรวมกันระดมสมองกําหนดกลยุทธวิธีการสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา แลวจัดทํา มคอ.5 รายงานรายวิชาทุกภาคการศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 อาจารยผูสอนศึกษาเครื่องมือ เลือกเครื่องมือ และรายวิชาที่จะนํามาใชในการทวนสอบ เชน คะแนนผลการ
สอบ หรือ คะแนนดานอื่น ๆ ที่กําหนดไวในเกณฑผลการเรียนรูของรายวิชาพรอมหลักฐานที่แสดงออกมาของคะแนนแต
ละสวนกับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
4.2 อาจารยผูสอนดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูของรายวิชา
4.3 อาจารยผูสอนประมวลผลและเขียนรายงานผลการทวนสอบ
4.4 อาจารยผูสอนนําเสนอรายงานที่จัดทําขึ้นเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพรอมทั้ง
แนวทางการปรับปรุง และรายงานในผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) เพื่อใชประกอบการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรูของนักศึกษา

4 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยผูสอนสรางระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาโดยพิจารณาจากผล
การประเมินการสอนโดยนักศึกษา การรายงานรายวิชาโดยอาจารยผูสอนหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาภายใน
หลักสูตร และนําเขาที่ประชุมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตรโดยผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย
ผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอน ผลการประชุมการทบทวนผลสัมฤทธิ์ และกลยุทธการสอนที่ใช เพื่อสรุป
วางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป

13

