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คํานํา
เอกสารแบบ มคอ.3 รายวิชาการจัดการโครงการ (Project Management) รหัสวิชา 3662304
มุงเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด ความหมาย ความสัมพันธระหวางหลักการกับวงจร
โครงการ การริเริ่มและการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ การจัดเตรียมโครงการ การเขียนโครงการ
นํ าเสนอ เทคนิ ค การบริห ารและควบคุ ม โครงการ การกํ ากั บ ติ ดตาม การยุ ติ โครงการ และประเมิ น ผล
โครงการ
รายละเอียดรายวิชานี้มีความสําคัญตอผูเรียน ที่เนนทั้งการเรียนการสอนในและนอกหองเรียน
รวมทั้งการศึกษาคนควาดวยตนเอง เพื่อใหผูเรียนไดแนวทางในการจัดการเรียนรูทฤษฎีและกรณีศึกษาตาง
ๆ จากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม ๆ โดยใชทักษะการคนควา
เพิ่มเติมจากการเรียนภายในหอง ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากรายวิชานี้ไปประยุกตใชในอนาคตได
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชือ่ รายวิชา
รหัสวิชา 3662304 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การจัดการโครงการ
(ภาษาอังกฤษ) Project Management
2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หมวดวิชาเฉพาะ รายวิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผรู บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผสู อน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผศ. นารถอนงค กองสารศรี
อาจารยผูสอน ผศ. นารถอนงค กองสารศรี
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 /ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตอ งเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลาสุด
24 กรกฎาคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการจัดการโครงการ
1.2 เพื่อใหผูเรียนสามารถวิเคราะหระบบการดําเนินการ การจัดการโครงการ สภาวะแวดลอมของ
โครงการ ความเปนไปไดของโครงการ ปจจัยที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดทําโครงการ การจัดการโครงการ
การควบคุมโครงการ
1.3 เพื่อใหผูเรียนไดมีประสบการณฝกปฏิบัติเขียนโครงการอยางเปนขั้นตอน ตั้งแตการริเริ่มโครงการ
การวิ เคราะห ค วามเป น ไปได โครงการ การเขี ย นโครงการ การบริ ห ารและควบคุ ม โครงการ และการ
ประเมินผลโครงการ
1.4 เพื่ อ ให ผู เรี ย นสามารถนํ า หลั ก ของการจั ด โครงการไปประยุ ก ต ใช ในการปฏิ บั ติ งานได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
1.5 เพื่อใหผูเรียนสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทํางาน และเพื่อใหเกิดความรู ความ
เขาใจในการที่จะนําไปประกอบอาชีพ และนําไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อใหเนื้อหามีความทันสมัย และเหมาะสมตอกับสถานการณ และสภาพแวดลอมในปจจุบนั และ
นําไปประยุกตใชในการทํางานในองคกรธุรกิจเพื่อใชใหเกิดประโยชนไดจริง
2.2 เพื่อสรางสรรคกิจกรรมการเรียนที่สอดคลองกับเนื้อหารายวิชา และศักยภาพของผูเรียน รวมทั้ง
สรางความพึงพอใจตอผูเรียน และใหนักศึกษามีการใชเทคโนโลยีที่มากขึ้น
2.3. เพื่อปรับรูปแบบการนําเสนอวิธีสอน การจัดและประเมินผลใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู
ผลการเรียนรูที่ผูเรียนไดรับในแตละดานมี การนําภาษาอังกฤษมาใชในกระบวนการเรียนการสอนโดยให
สอดคลองกับแนวโนมดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความกาวหนา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิด ความหมาย ความสัมพันธระหวางหลักการกับวงจรโครงการ การริเริ่มและการวิเคราะห
ความเปนไปไดของโครงการ การจัดเตรียมโครงการ การเขียนโครงการ นําเสนอ เทคนิคการบริหารและ
ควบคุมโครงการ 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
ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
บรรยาย 45 ชั่วโมงตอ ตามความตองการของ ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
6 ชั่วโมงตอสัปดาห
ภาคการศึกษา
นักศึกษาเฉพาะรายเพื่อ
ภาคสนาม
ทบทวนความรูความ
เขาใจใหมคี วามชัดเจน
ยิ่งขึ้น
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
อาจารยผูสอนกําหนดวันและเวลาในการใหคําปรึกษา (Office hour) ที่หองพักอาจารย หลักสูตรการ
จัดการ สัปดาหละ 6 ชั่วโมงและประกาศใหผูเรียนทราบ นอกจากนี้ยังไดกําหนดชองทางใหนักศึกษาติดตอ
ผานทางโทรศัพทเคลื่อนที่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส ไลน และ Facebook (เฉพาะรายที่ตองการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ องพัฒนา
O 1.1.1 มีความซื่อสัตย สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ เขาใจผูอื่น เขาใจโลก และเคารพกฎ
ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเปนแบบอยางที่ดีได
1.1.2 มีจิตสํานึกที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
O 1.1.3 มีความรู ความเขาใจในคุณ คาแหงวิชาชีพ และมีทัศ นคติที่ดีตอวิชาชีพ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ
O 1.1.4 มีความพอเพียงในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การสรางภูมิคุมกัน
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 บรรยายใหความรูเชิงทฤษฎี
1.2.2 จัดกิจกรรมแบบผูเรียนมีสวนรวม (Active Learning)
1.2.3 จัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning)
โดยอาศั ยทั ก ษะและเทคนิ ค การสอนที่ ให นั กศึ ก ษาแสวงหาความรูด วยการพึ่ งพาและเกื้ อกู ล กั น มีก าร
ปรึกษาหารืออยางใกลชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย
1.2.4 การจัดกิจกรรมในรูปแบบโครงงาน (Project base Learning)
1.2.5 การจัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดการคนควาและใชสื่อเทคโนโลยีเชิงสัมมนา (Seminar)
1.2.6 จัดการเรียนการสอนโดยผูสอนกําหนดและมอบหมายงานใหนักศึกษารับผิดชอบเปนกลุม
โดยใหใชทักษะปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและทักษะการทํางานกลุมและการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสม
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมในเวลาการทํางาน เปนไปตามที่คาดหมายหรือไม
1.3.2 ประเมินผลจากพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน
1.3.3 สังเกตความรับผิดชอบที่มีตองานที่ไดรับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุม
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
 2.1.1 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรดานบริหารธุรกิจ
O 2.1.2 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรที่เกี่ยวของกับการจัดการ ทั้งทางดาน
สังคมศาสตรและวิทยาศาสตร
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 2.1.3 มีความรูกวางและเปนระบบเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานการ
จัดการ รวมทั้งมีความเขาใจอยางเทาทันในผลกระทบในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคม
โลก
 2.1.4 มีความรูและความเขาใจในดานการวางแผน การจัดโครงสรางองคการ การปฏิบัติการ
การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานใหสอดคลองกับสถานการณทาง
ธุรกิจ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 บรรยายหัวขอรายละเอียดตาง ๆ โดยใชสื่อ Power point ประกอบการบรรยาย
2.2.2 มอบหมายงานใหวิเคราะหและบูรณาการ หลักการใชและการฝกการเขียนโครงการ
2.2.3 ใหนักศึกษามีสวนรวมในการสอนดวยการจัดใหมีการตอบคําถามทายบทเรียนหรือออกมาทํา
กิจกรรมหนาชั้นเรียนที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรูและตามดวยตัวอยางในการศึกษา
2.2.4 แบงกลุมในการทํางาน การนําเสนอรายงาน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ทดสอบความรู ความเขาใจจากการทําแบบฝกหัดหลังเรียน
2.3.2 การนําเสนองานหนาชั้น การอภิปราย แสดงความคิดเห็น การมีสวนรวม การตอบคําถาม
2.3.3 การสอบกลางภาค และปลายภาค ดวยขอสอบทีม่ ีการทดสอบความรูและความเขาใจ
2.3.4 สั งเกตการณ ก ารแสดงออกด า นการทํ า งานกลุ ม ร ว มกั น ในชั้ น เรี ย น ผ า นแบบประเมิ น
พฤติกรรม
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
O 3.1.1 สามารถสืบคน ประมวลและประเมินขอมูลจากหลายแหลงไดดวยตนเอง มีความคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบ มีเหตุผล และคิดอยางสรางสรรคเพื่อใหไดสารสนเทศที่เปนประโยชนในการใชงาน
ตามสถานการณแวดลอมทางธุรกิจ
 3.1.2 สามารถประยุกตความรูทางการจัดการและดานอื่นที่สัมพันธกัน จากสาขาวิชาชีพที่
ศึกษาและประสบการณมาใชงานตามสถานการณทั่วไปไดอยางเหมาะสม
3.1.3 มีทักษะในการแกไขปญหาเฉพาะหนาในสถานการณตางๆ อยางสรางสรรค โดยคํานึงถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ และสามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง
ครบถวน
 3.1.4 สามารถคิดคนทางเลือก วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอยาง
รอบดาน มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคลองกับสถานการณทางธุรกิจ ทําใหเกิดการ
ไดเปรียบทางการแขงขันทางธุรกิจ
3.2 วิธีการสอน
จัดใหมีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน
ในแตละสัปดาห ดังนี้
3.2.1 ใชวิธีสอนแบบการเขียนโครงสรางความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยให
นักศึกษาแบงกลุมศึกษาประเด็นตาง ๆ ตามใบงานที่มอบหมายดวย การวิเคราะห การสังเคราะห การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และใหนักศึกษานําเสนอผลงานดวยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการ
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เรียนการสอนตาง ๆ พรอมทั้งใหนักศึกษาใชทักษะกระบวนการคิดดวยการเขียนแผนที่ความคิดลักษณะ
ตาง ๆ ตามที่กําหนดสงผูสอน หลังจากนั้นผูสอนอธิบายสรุป โดยใชสื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน (Power
Point)
3.2.2 ใชวิธีสอนแบบใหฝกและปฏิบัติ โดยผูสอนมอบหมายใหนักศึกษาไดกระทําซ้ําดวยการทํา
แบบฝกหัดทบทวนบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ไดเรียนมา โดยมีผูสอนคอย
ใหคําปรึกษาและตอบขอสงสัยทําใหเปนการเรียนรูจากประสบการณตรง ดวยการลงมือกระทําจริงทําใหเห็น
คุณ คาของสิ่งที่ เรียนรูและจดจําเขาใจสิ่งที่เรียนรูไดดี สามารถถายทอดหรือเชื่อมโยงการเรียนรูไปใชใน
สถานการณเดียวกันได
3.2.3 มอบหมายการทํางานกลุม (Project Work)
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 สังเกตการตอบคําถามและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
3.3.2 การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการการทดสอบความรูและ
ความเขาใจ
3.3.3 ประเมินรายงาน การนําเสนอผลงาน และการตอบคําถามของนักศึกษา
3.3.4 สังเกตการแสดงออกดานพฤติกรรมและการรวมกิจกรรมกลุม
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 4.1.1 สามารถแสดงความเปนกัลยาณมิตร ชวยเหลือผูอื่นและแสดงความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจในการกระทําของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคม
 4.1.2 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นอยางสรางสรรคในการพัฒ นาความรูและ
ความคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ
 4.1.3 สามารถทํางานรวมกับผูอื่น แสดงภาวะผูนํา ผูตามไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ
และมีทักษะการแกปญหากลุม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุม
4.2.2 ใชวิธีสอนแบบรวมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ใหนักศึกษาแสวงหาความรู
ดวยการพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออยางใกลชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย
4.2.3 ผู ส อนกํ าหนดและมอบหมายงานให นั ก ศึ ก ษารับ ผิ ด ชอบเป น กลุ ม ๆ โดยให ใช ทั ก ษะ
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและทักษะการทํางานกลุม
4.2.4 ความคิดวิเคราะห การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสม พรอมทั้ง
จัดทําสรุปเปนผลงานสงผูสอน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ความถูกตองของงาน
4.3.2 การตอบขอซักถามของผูสอน
4.3.3 สังเกตการณนําเสนอผลงาน
4.3.4 สังเกตพฤติกรรมดานการมีมนุษยสมั พันธที่ดีการแสดงออกในฐานะผูน ําและผูตาม
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 5.1.1 สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร สถิติ การวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชในการวิเคราะห
และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจําวัน
O 5.1.2 สามารถสื่ อ สารภาษาไทยและภาษาต า งประเทศที่ จํ า เป น ต อ การทํ า ธุ ร กิ จ ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
O 5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรางความเขาใจในรูปแบบการพูด การเขียนที่เหมาะสม
สําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันทั้งที่เปนขอมูลธุรกิจและขอมูลอื่น
 5.1.4 สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม มาใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อขอมูล
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานเปนกลุม เพื่อใหนักศึกษาศึกษาคนควาในการพัฒ นาความสามารถการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอรดวยตนเองจากเว็บไซตและจากเอกสารตางๆ
5.2.2 ผูสอนมอบหมายงานใหผูเรียน เนนการเรียนรูดวยตนเอง โดยใหศึกษาและคนควางานจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส เชน อินเทอรเน็ต
5.2.3 กําหนดใหมีการนําเสนอผลงาน หรืองานที่มอบหมายโดยใชสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมในการสื่อสารทั้งการพูด การฟง และการเขียน
5.3.2 ประเมินการใชวิธีการเทคนิคในการสื่อสารและการนําเสนอผลงาน
5.3.3 ประเมินผลจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และถูกตองในการนําเสนอผลงาน
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1. แผนการสอน

สัปดาหที่
1

2

3

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- แนะนํารายวิชา
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการ
โครงการ
- Learning Outcome
ผูเรียนไดรับความรูและเขาใจ
เกี่ยวกับโครงการ ใหแบงกลุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โครงการที่นักศึกษาสนใจและ
ออกมานําเสนอ
เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการ
- Learning Outcome
ผูเรียนไดรับความรูและเขาใจ
เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนโครงการ
ผูสอนใหนักศึกษาปฏิบัติกิจกรรม
กลุมชวยกันคิดหัวขอโครงการ
- ผูสอนอธิบายโดยการยกตัวอยาง
เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการ
(ตอ)

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
3
1. แนะนําวิธีการเรียนการสอน
2. ชี้แจงวัตถุประสงคและขอบเขตของ
เนื้อหา
3. บรรยายความรูพื้นฐาน
4. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน
พรอมยกตัวอยางประกอบ
5. ใหนักศึกษารวมแสดงความคิดเห็น เชน
การยกตัวอยาง การอภิปราย สรุปเนื้อหา
6. ทําแบบฝกหัดทายชั่วโมงเรียน
3
1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน
พรอมยกตัวอยางประกอบ
2. ใหนักศึกษาแบงกลุมศึกษารวมกัน และ
นําเสนอหนาชั้นเรียน
3. ทําแบบฝกหัดทายชั่วโมงเรียน

3

1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน
พรอมยกตัวอยางประกอบ

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการจัดการ
โครงการ
2. หนังสือ/Power
Point

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา (ระบุลาํ ดับ)
ขอ 1.1
1

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการจัดการ
โครงการ
2. หนังสือ/Power
Point

ขอ 2.1

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน

ขอ 1.1 และ 2.1
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สัปดาหที่

4

5

6

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- Learning Outcome
เรียนไดรับความรูและเขาใจ
เกี่ยวกับวิธีการเขียนโครงการ ให
นักศึกษานําเสนอหัวขอโครงการ
การบริหารโครงการ
- Learning Outcome
ผูเรียนไดรับความรูและเขาใจ
เกี่ยวกับการบริหารโครงการ ให
นักศึกษาอภิปราย

จํานวน
ชั่วโมง

การศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการ
- Learning Outcome
ผูเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับ
การศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการ ใหแบงกลุมออกมา
อภิปรายและนําเสนอความเปนไป
ไดของโครงการ
การวางแผนโครงการ
- Learning Outcome
ผูเรียนไดรับความรูและเขาใจ
เกี่ยวกับการวางแผนโครงการ ให

3

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

2. ใหนักศึกษาแบงกลุมศึกษารวมกัน และ วิชาการจัดการ
นําเสนอหนาชั้นเรียน
โครงการ
3. ทําแบบฝกหัดทายชั่วโมงเรียน
2. หนังสือ/Power
Point
1. เอกสาร
1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน
ประกอบการเรียน
พรอมยกตัวอยางประกอบ
2. ใหนักศึกษาแบงกลุมศึกษารวมกัน และ วิชาการจัดการ
นําเสนอหนาชั้นเรียน สรุปเนือ้ หาที่ไดรับ โครงการ
2. หนังสือ/Power
3. ทําแบบฝกหัดทายชั่วโมงเรียน
Point
1. เอกสาร
1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน
พรอมยกตัวอยางประกอบผูสอนใชคําถาม ประกอบการเรียน
วิชาการจัดการ
นําเพื่อใหนักศึกษาอธิบาย
2. ใหนักศึกษาแบงกลุมศึกษารวมกัน และ โครงการ
นําเสนอหนาชั้นเรียน สรุปเนือ้ หาที่ไดรับ 2. หนังสือ/Power
Point
3. แบบฝกหัดทายชั่วโมงเรียน
1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน
พรอมยกตัวอยางประกอบ
2. ใหนักศึกษาแบงกลุมศึกษารวมกัน และ
นําเสนอหนาชั้นเรียน สรุปเนือ้ หาที่ไดรับ

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการจัดการ
โครงการ

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา (ระบุลาํ ดับ)

ขอ 1.1

ขอ 2.1

ขอ 3.1 และ 4.1
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สัปดาหที่

7

8

9

10

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
แบงกลุมออกมานําเสนอแผน
โครงการ
การปฏิบัติโครงการ
- Learning Outcome
ผูเรียนไดรับความรูและเขาใจ
เกี่ยวกับ การดําเนินโครงการ
การปฏิบัติโครงการ (ตอ)
- Learning Outcome
ผูเรียนไดรับความรูและเขาใจ
เกี่ยวกับการดําเนินโครงการ ให
นักศึกษานําเสนอการดําเนิน
โครงการของแตละกลุม
การควบคุมโครงการ
- Learning Outcome
ผูเรียนไดรับความรูและเขาใจ
เกี่ยวกับการควบคุมโครงการพรอม
ทั้งออกมานําเสนอเกี่ยวกับการ
ควบคุมโครงการ
การติดตามและประเมินผล
โครงการ

จํานวน
ชั่วโมง

3

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
3. ทําแบบฝกหัดทายชั่วโมงเรียน

สื่อการสอน

2. หนังสือ/Power
Point
1. เอกสาร
1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน
ประกอบการเรียน
พรอมยกตัวอยางประกอบ
2. ใหนักศึกษาแบงกลุมศึกษารวมกัน และ วิชาการจัดการ
นําเสนอหนาชั้นเรียน สรุปเนือ้ หาที่ไดรับ โครงการ
2. หนังสือ/Power
3. แบบฝกหัดทายชั่วโมงเรียน
Point
1. เอกสาร
1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน
ประกอบการเรียน
พรอมยกตัวอยางประกอบ
วิชาการจัดการ
2. ใหนักศึกษาแบงกลุมศึกษารวมกัน
โครงการ
อภิปรายพรอมทั้งนําเสนอหนาชั้นเรียน
2. หนังสือ/Power
3. ทําแบบฝกหัดทายชั่วโมงเรียน
Point
1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน
1. เอกสาร
พรอมยกตัวอยางประกอบ
ประกอบการเรียน
2. ใหนักศึกษารวมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
วิชาการจัดการ
การควบคุมโครงการใหเปนไปตามแผน
โครงการ
และนําเสนอหนาชั้นเรียน
2. หนังสือ/Power
3. ทําแบบฝกหัดทายชั่วโมงเรียน
Point
1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน
1. เอกสาร
พรอมยกตัวอยางประกอบ
ประกอบการเรียน

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา (ระบุลาํ ดับ)
ขอ 3.1 และ 4.1

ขอ 1.1

ขอ 2.1

ขอ 2.1
12

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- Learning Outcome
ผูเรียนไดรับความรูและเขาใจ
เกี่ยวกับการติดตามโครงการ

จํานวน
ชั่วโมง

11

การติดตามและประเมินผล
โครงการ (ตอ)
- Learning Outcome
ผูเรียนไดรับความรูและเขาใจ
เกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ

3

1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน
พรอมยกตัวอยางประกอบ
2. ใหนักศึกษาแบงกลุมและรวมกัน
อภิปราย
3. ทําแบบฝกหัดทายชั่วโมงเรียน

12

Project Work
- Learning Outcome
ผูเรียนไดรับความรูและสามารถ
วางแผนโครงการ การปฏิบัติ
โครงการ นักศึกษาแบงกลุมออกมา
นําเสนอโครงการ
Project Work (ตอ)
- Learning Outcome
ผูเรียนไดรับความรูและสามารถ
วางแผนโครงการ การปฏิบัติ
โครงการ นักศึกษาแบงกลุมออกมา
นําเสนอโครงการ

3

1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน
พรอมยกตัวอยางประกอบ
2. ใหนักศึกษาแบงกลุมและรวมกัน
อภิปราย
3. ทําแบบฝกหัดทายชั่วโมงเรียน

3

1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน
พรอมยกตัวอยางประกอบ
2. ใหนักศึกษาแบงกลุมและรวมกัน
อภิปราย
3. ทําแบบฝกหัดทายชั่วโมงเรียน

13

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

2. ใหนักศึกษานําเสนอเกี่ยวกับการ
ติดตามโครงการ
3. ทําแบบฝกหัดทายชั่วโมงเรียน

วิชาการจัดการ
โครงการ
2. หนังสือ/Power
Point
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการจัดการ
โครงการ
2. หนังสือ/Power
Point
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการจัดการ
โครงการ
2. หนังสือ/Power
Point
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการจัดการ
โครงการ
2. หนังสือ/Power
Point

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา (ระบุลาํ ดับ)

ขอ 1.1 และ 2.1

ขอ 1.1

ขอ 1.1,2.1 และ 5.1

13

มคอ. 3
สัปดาหที่
14

15

หัวขอการสอน / Learning
จํานวน
Outcome
ชัว่ โมง
การปดโครงการ
3
- Learning Outcome
ผูเรียนไดรับความรูและเขาใจ
เกี่ยวกับการปดโครงการ ปญหา
และอุปสรรค นักศึกษาออกมา
นําเสนอปญหาและอุปสรรคของ
โครงการ
การปดโครงการ (ตอ)
3
- Learning Outcome
ผูเรียนไดรับความรูและเขาใจ
เกี่ยวกับเกี่ยวกับการปดโครงการ
ปญหาและอุปสรรค นักศึกษา
ออกมานําเสนอปญหาและอุปสรรค
ของโครงการ และรวมกันอภิปราย

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน
พรอมยกตัวอยางประกอบ
2. ใหนักศึกษารวมกันนําเสนอ
3. ทําแบบฝกหัดทายชั่วโมงเรียน

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการจัดการ
โครงการ
2. หนังสือ/Power
Point

1. นําเสนอรูปแบบสถานการณจําลอง
เกี่ยวกับการนําเสนอผลงาน /แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหวางกลุม
2. อาจารยผูสอนใหขอเสนอแนะ/
อภิปราย

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการจัดการ
โครงการ
2. หนังสือ/Power
Point

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา (ระบุลาํ ดับ)
ขอ 1.1,2.1 และ
5.1

ขอ 1.1 และ 2.1

14

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการเรียนรู
1

2

3

4

5

วิธีการประเมิน

1.1,1.2,1.3,1.4
2.1,2.2,2.3,2.4
3.3,3.4,4.2.4.3
5.1,5.4
1.1,2.1,2.2,2.3,2.4,3.1,
4.2,5.2,5.3

- สังเกตการมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรม( Class Attendant)และมี
ความประพฤติที่ดี
- บันทึกการเขาหองเรียนทุกครั้ง
- Assignments
- การเก็บคะแนนจากการ
ตรวจแบบฝกหัด และงานที่
มอบหมายในแตละครั้ง
(อาจารยเฉลยแบบฝกหัดใน
หองเรียน)
- มอบหมายงานตามกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะและฝกความรับผิดชอบ
1.1,1.2,1.3.1.4,1.5,1.7, -วิเคราะหกรณีศึกษา/อภิปรายและ
2.1,2.6,3.1
นําเสนอหนาชั้นเรียน
-การปฏิบัติกิจกรรมกลุม หรือ
กิจกรรมเดี่ยว
1.1,2.1,2.2,2.3,
-การจัดทําโครงการและการนําเสนอ
2.4,3.1,4.2,
งาน
5.2,5.3

ครั้งทีป่ ระเมิน สัดสวนของการ
ประเมินผล
1-14
10 %

1.1,1.2,1.3.1.4,1.5,1.7, - สอบปลายภาค
2.1,2.6,3.1
รวมทั้งสิน้

2-13

10 %

6

20%

6-12

20%

16

40%
100%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
สุทัศน รัตนเกือ้ กังวาน.(2556). การบริหารโครงการ เครื่องมือ และเทคนิคในการบริหารโครงการ. โรง
พิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
พิสณุ ฟองศรี. (2551). เทคนิควิธีประเมินโครงการ. กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ฐาปนา ฉิ่นไพศาลและอัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ. (2556).การบริหารโครงการและการศึกษาความเปนไปได.
กรุงเทพฯ : ธีระฟลม และไซเท็กซ จํากัด.
ณรงค นันทวรรณะ. (2547). การบริหารโครงการ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพฟสิกสเซ็นเตอร.
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ณัฏฐพันธ เขจรนันทน. (2546). การจัดการทรัพยากรมนุษย. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ไตรรัตน โภคพลากรณ .( 2551).เอกสารการสอนชุดวิชาการวางนโยบาย โครงการและการบริหาร
โครงการ. หนวยที่ 13. สาขาวิชารัฐศาสตร. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ปกรณ ปรี ย ากรณ . (2550). การบริ ห ารโครงการ แนวคิ ด และแนวทางในการสร า งความสํ า เร็ จ .
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพเสมาธรรม.
ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ. (2544). การวางแผนและการวิเคราะหโครงการ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนาระหวางผูสอนกับผูเรียน
1.2 แบบประเมินผูส อนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 ผลการวิเคราะหกรณีตัวอยาง
2.2 รายงานการคนควาตางๆ ที่มอบหมาย
2.3 การนําเสนอผลงาน และการตอบคําถามของนักศึกษา
2.4 ผลการสอบปลายภาค
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลการประเมินของภาคเรียนปจจุบันไปปรับปรุง มคอ.3 ของปการศึกษาถัดไปใหมีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
4.2 การพิจารณาขอสอบปลายภาคโดยคณะกรรมการระดับหลักสูตรที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
ที่เรียนในแตละภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงาน
รายวิชาโดยอาจารยผูสอนหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวน
เนื้อหาที่สอน กลยุทธที่ใชในการสอน และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาตอไป
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