รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 1/2561

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

อาจารย์ผู้สอน
ดร.จิรัสย์ ศิรศิริรัศม์
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คานา
รายละเอียดรายวิชา 3662304 การจัดการโครงการ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี องค์ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความหมาย แนวคิด การวางแผนและการตั้งเป้าหมาย รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
และการจัดการทรัพยากรในการบริหารโครงการ ซึ่งครอบคลุมการวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความเสี่ยง
ของโครงการ การจัดเตรียมโครงการ การเขียนโครงการ นาเสนอเทคนิคการจัดการและควบคุมโครงการ
การกากับติดตาม การยุติโครงการ และประเมินผลโครงการ โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นทั้ง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการ
จัดการโครงการ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่ได้จากรายวิชา ไปพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการโครงการได้

อาจารย์ผู้สอนวิชาการจัดการโครงการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริการลูกค้า
25 กรกฎาคม 2561
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

4
4
5
5
9
19
19
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3662304 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การจัดการโครงการ
(ภาษาอังกฤษ) Project management
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริการลูกค้า หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ดร.จิรัสย์ ศิรศิริรัศม์
อาจารย์ผู้สอน
ดร.จิรัสย์ ศิรศิริรัศม์
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5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2561 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
25 กรกฎาคม 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เมื่อเรียนรายวิชานี้แล้วผู้เรียนจะได้รับความรู้และทักษะ (ตามกรอบ NQF) ดังนี้
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการกับวงจร
โครงการ การริ่เริ่มและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจการจัดเตีรยมโครงการ การเขียนโครงการ นาเสนอ เทคนิคการ
บริหารและควบคุมโครงการได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และการกากับติดตาม การยุติโครงการ และประเมินผลโครงการ
ได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้เนื้อหาสาระมีความทันสมัยและเหมาะสมต่อการนาไปประยุกต์ใช้ในการทางาน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
แนวคิด ความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการกับวงจร โครงการ การริ่เริ่ มและการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดเตีรยมโครงการ การเขียนโครงการ นาเสนอ เทคนิคการบริหาร
และควบคุมโครงการ การกากับติดตาม การยุติโครงการ และประเมินผลโครงการ
Concepts, definitions, relations between principles and the project cycle,
initiative and possibility analysis of the project, project preparation, project proposal
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writing, project management and control technique, project monitoring, termination and
evaluation.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
45 ชั่วโมง

ไม่มี

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมง

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- ให้คาปรึกษา e-mail, Facebook ประจารายวิชา
- ให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการของผู้เรียน
- มีจานวน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ใช้วิธีการสื่อสารกับนักศึกษาโดยแจ้งในชั้นเรียน กาหนด Office
hour ล่วงหน้า และติดป้ายประชาสัมพันธ์ไว้ที่บอร์ดประจาหลักสูตร

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ทักษะทางด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.ความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบ และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 2.มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ
 3.ความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนามีภาวะ
ผู้นา และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น

4.วิ นั ย ในการท างาน และปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ ขององค์ ก รและสั ง คม
ทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ
1.2 วิธีการสอน
1. อธิบายให้เห็นถึงที่มาของตราสัญลักษณ์ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษา และการ
เป็นผู้ปฎิบัติตัวที่ดีตามระเบียบข้อบังคับต่างๆของมหาวิทยาลัย
2. สร้ า งความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ ง ของการปฏิ บั ติ ต นตามกฎระเบี ย บ และข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆของ
มหาวิทยาลัย
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3. เน้น การเข้าชั้นเรีย น ส่งงาน ตรงตามเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
4. เน้นกระบวนการเรียนรู้ ที่เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ให้ความสาคัญในเรื่องของการ
ทาความเข้าใจผู้อื่น และการยอมรับในความคิดที่แตกต่างกัน ภายใต้การแสดงออกที่เหมาะสม
1.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน คุณภาพของการตอบคาถาม และการแสดงความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน
2. ประเมินจากพฤติกรรมการแต่งกาย และความประพฤติของนักศึกษา
3. ประเมินจากความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
2. ด้านความรู้
2.1 ทักษะทางด้านความรู้ที่ต้องพัฒนา
 1.มีความรู้ในสาขาวิชาการบริการลูกค้าทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวางเป็นระบบ
เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
 2.มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3.มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงาน
อาชีพ
2.2 วิธีการสอน
การบรรยาย อภิปราย การวิเคราะห์ปัญหา การใช้กรณีศึกษา สถานการณ์จาลอง การฝึกปฏิบัติ และ
การค้นคว้า สารวจข้อมูลเพื่อนาเสนอและจัดทาโครงการ
2.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลจากการแสดงออกด้านบุคลิกภาพ ด้านทัศนคติและจิตบริการ
2. ประเมินผลจากการสอบภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติและจากงานที่มอบหมาย
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางด้านปัญญาที่ต้องพัฒนา
1.มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความขัดแย้งรวมทั้งหา
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
2.มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
3.มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา
ทักษะการทางานให้เกิดประสิทธิผลวิธีการสอน
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3.2 วิธีการสอน
การบรรยาย อภิปราย การวิเคราะห์ปัญหา การใช้กรณีศึกษา สถานการณ์จาลอง การฝึกปฏิบัติ และ
การค้นคว้า สารวจข้อมูลเพื่อนาเสนอและจัดทาโครงการ
3.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมการแต่งกายและการแสดงออกในชั้นเรียน
2. ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น ผ่านกิจกรรมในชั้นเรียน
3. ประเมินผลจากการแสดงออกด้านบุคลิกภาพ ด้านทัศนคติและจิตบริการ
4. ประเมินผลจากการสอบและประเมินผลจากงานที่มอบหมาย
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1.มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนใน
กลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม
2.มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น
และปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
 3.มี ค วามสามารถในการพั ฒ นาตนเอง และพั ฒนาวิ ช าชี พให้ ทั น สมั ย อย่า งต่ อเนื่ องและตรงตาม
มาตรฐานสากล
4.2 วิธีการสอน
1. อภิปรายกลุ่ม
2. การมอบหมายให้ทางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น
4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลจากพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน
2. ประเมินผลจากการสังเกตจากพฤติกรรมการทางานเป็นทีม
3. ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น ผ่านกิจกรรมในชั้นเรียน
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะทางด้าน การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1.มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.มีความสามารถในการสื่อสารกับลูกค้า หรือผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และ
วัฒนธรรม

8

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

นาเสนอที่เหมาะสมสาหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4.มีความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลการแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูล 5.2 วิธีการสอน
1) การบรรยาย ฝึ ก ปฏิ บั ติ ทั ก ษะการพู ด การแสดงบทบาทสมมุ ติ เรื่ อ งการสื่ อ สารกั บ ลู ก ค้ า ใน
สถานการณ์
2) ฝึกปฏิบัติ การสร้างความประทับใจในการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลงานผลงาน และการฝึกปฏิบัติ

9

มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่
1

2

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
แนะนาเนื้อหาวิชา วัตถุประสงค์
ของวิชา การจัดการเรียนการ
สอน และการประเมินผล พร้อม
มอบหมายงานเพื่อกิจกรรมการ
จัดทาโครงการของแต่ละกลุ่ม
- หัวข้อการสอน
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การจัดการโครงการ
- Learning Outcome
นักศึกษาจะได้ภาพรวมและ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
จัดการโครงการ
- หัวข้อการสอน
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การจัดการโครงการ และ

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
3
1.แนะน าเนื้ อหาวิช า วัต ถุ ประสงค์ข อง
วิ ช า การเรี ย นการสอน กิ จ กรรมในชั้ น
เรียน
2.ให้ นั กศึ กษ า ท ดส อบ คว าม รู้ ทั่ ว ไ ป
เกี่ยวกับการจัดการโครงการ (Pre-Test)
2.อาจารย์ ผู้ ส อนแจ้ ง รายละเอี ย ดของ
แผนการเรียนรู้ประจาวิชา
3. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษา
หาตัวอย่างโครงการจริงมา 1 โครงการ

3

สือ่ การสอน
ใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
โดยให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็น
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที่ 1 ใช้สื่อ PowerPoint
2. อาจารย์ ผู้ ส อนแจ้งผลลั พธ์การเรียนรู้ ประกอบการบรรยาย
และกระบวนการเรียนรู้
โดยให้นักศึกษาร่วม

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา (ระบุลาดับ)
ข้อ. 1
ดร.จิรสั ย์
ศิรศิริรัศม์

ข้อ. 1

ดร.จิรัสย์
ศิรศิริรัศม์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
จานวน
Outcome
ชัว่ โมง
ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการกับ
วงจรโครงการ
1.1 ความหมายของโครงการและ
การจัดการโครงการ
1.2 ความแตกต่างของ
แผนงาน โครงการ และการ
บริหาร
1.3 แนวคิดและวงจรชีวิต
ของโครงการ
1.4 ข้อได้เปรียบของการ
ดาเนินงานในรูปโครงการ
1.5 ความสัมพันธ์ระหว่าง
หลักการกับวงจรโครงการ
1.6 ข้อจากัดของรูป
โครงการ และประโยชน์ของการ
บริหารโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- Learning Outcome

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา (ระบุลาดับ)

3. ให้ นั ก ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ลั ก ษณะของ อภิปรายประเด็น
โครงการที่นามา
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
4. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มประมวลผลการ
สาระการเรียนรู้
วิเคราะห์โครงการ
5. ให้นักศึกษานาเสนอผลการวิเคราะห์
6. ให้ นั ก ศึ ก ษาร่ ว มกั น อภิ ป รายให้ ไ ด้
ลักษณะของโครงการ
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

3

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
นักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึง
ความหมาย ความแตกต่าง
รวมถึงข้อได้เปรียบ ประโยชน์
จากการบริหารโครงการ
- หัวข้อการสอน
บทที่ 2 การตั้งเป้าหมายของ
โครงการ
2.1 การหาโครงการ
2.2 การกาหนดโครงการ
2.3 การวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของโครงการ รวมถึง
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ
การจัดการทรัพยากรในการ
บริหารโครงการ
- Learning Outcome
นักศึกษาจะสามารถวิเคราะห์
และจัดสรรทรัพยากรในการ
บริหารโครงการได้

จานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

1.อาจารย์ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที่ 2
2.นักศึกษานาเสนอผลการศึกษาความ
ต้องการในการจัดโครงการ

สือ่ การสอน

ใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
โดยให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็น
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา (ระบุลาดับ)

ข้อ. 1

ดร.จิรัสย์
ศิรศิริรัศม์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่
4

5

หัวข้อการสอน / Learning
จานวน
Outcome
ชัว่ โมง
- หัวข้อการสอน
3
บทที่ 2 การตั้งเป้าหมายของ
โครงการ
2.4 การเขียนโครงการ
2.5 การคัดเลือกโครงการ
- Learning Outcome
นักศึกษาจะสามารถเริ่มเขียน
โครงการได้ รวมถึงวิเคราะห์และ
คัดเลือกโครงการที่ครบ
องค์ประกอบได้
- หัวข้อการสอน
3
บทที่ 3 การริเริ่มและการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
โครงการ
3.1 ความหมายและ
ความสาคัญของการริเริ่มและการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
โครงการ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

1.อาจารย์ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที่ 2
2. นักศึกษาค้นคว้า สรุป ยกตัวอย่าง
ที่ดี ที่ต้องปรับปรุงของหัวข้อในโครงการ
และประเมินโครงการต่าง ๆ ของกลุ่ม
เรียน
3.
นั ก ศึ ก ษาน าเสนอผลการศึ ก ษา
วิเคราะห์และประเมินหัวข้อโครงการ
4. นักศึกษาอภิปราย ซักถาม และสรุปผล
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงโครงการ

ใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
โดยให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็น
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที่ 3
2. นักศึกษาเริ่มเขียนแผนงานโครงการ
3. นักศึกษานาเสนอแผนงานของโครงการ
เพื่อรับข้อเสนอแนะนามาสู่การปรับปรุง

ใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
โดยให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็น
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา (ระบุลาดับ)
ข้อ. 2
ดร.จิรสั ย์
ศิรศิริรัศม์

ข้อ. 2

ดร.จิรัสย์
ศิรศิริรัศม์

13

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

6

7

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
3.2 ขั้นตอนการวางแผน
โครงการ
- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถระบุขั้นตอน
การวางแผนโครงการได้ตามที่
กาหนด
- หัวข้อการสอน
บทที่ 3 การวางแผนโครงการ
3.3 เทคนิคการวางแผนโครงการ
3.4 การจัดการความเสี่ยงของ
โครงการ
- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถนาเทคนิคของ
การวางแผนโครงการมา
ประยุกต์ใช้ควบคู่กับการจัดการ
ความเสี่ยงของโครงการได้
- หัวข้อการสอน
บทที่ 4 การจัดลาดับงานใน

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา (ระบุลาดับ)

3

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที่ 3
2. นั ก ศึ ก ษาน าเทคนิ ค การวางแผนงาน
โครงการมาประยุกต์ใช้
3. นักศึกษาฝึกวิเคราะห์การจัดการความ
เสี่ยงของโครงการ

ใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
โดยให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็น
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้

ข้อ. 2

ดร.จิรัสย์
ศิรศิริรัศม์

3

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที่ 4
2. นักศึกษาจัดทาลาดับงานของโครงการ

ใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย

ข้อ. 2

ดร.จิรัสย์
ศิรศิริรัศม์
14

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

8

หัวข้อการสอน / Learning
จานวน
Outcome
ชัว่ โมง
โครงการ และการควบคุม
โครงการ
4.1 Gantt Chart
4.2 การตรวจสอบและ
ประเมินผลโครงการ (PERT)
4.3 สายงานวิกฤต (CPM)
4.4 การกาหนดงบประมาณ
โครงการ
- Learning Outcome
นักศึกษาจะสามารถกาหนด
วิเคราะห์ ตรวจสอบ สายวิกฤติ
และงบประมาณในการ
ดาเนินการได้
นาเสนอโครงการที่ปรับแก้ไขแล้ว
3
/ สอบเก็บคะแนนกลางภาค
- Learning Outcome
นักศึกษาได้พัฒนาโครงการที่
เขียนขึ้น

กิจกรรมการเรียนการสอน
และงบประมาณ
3. นักศึกษาเสนอลาดับงานของ
โครงการและงบประมาณ

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา (ระบุลาดับ)

โดยให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็น
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้

นาเสนอโครงการที่ปรับแก้ไขแล้ว / สอบ อภิปรายประเด็น
เก็บคะแนนกลางภาค
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้

ข้อ. 2

ดร.จิรัสย์
ศิรศิริรัศม์

15

มคอ. 3
สัปดาห์ที่
9

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
บทที่ 5 การดาเนินงาน
การกากับติดตามและควบคุม
โครงการ
5.1 ความหมายและ
ความสาคัญของการติดตาม
และควบคุม
5.2 กระบวนการกากับติดตาม
และควบคุมโครงการ
5.3 ปัจจัยที่ใช้ในการควบคุม
โครงการ
5.4 เครื่องมือที่ใช้ในการ
ควบคุมโครงการ
5.5 ปัญหาความขัดแย้งและ
การแก้ไข
- Learning Outcome
นักศึกษาจะสามารถติดตาม
ควบคุม และแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งในการจัดการโครงการได้

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
3
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที่ 5
2. นักศึกษาจัดทาเครื่องมือในการติดตาม
และควบคุมโครงการ

สือ่ การสอน
ใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
โดยให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็น
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา (ระบุลาดับ)
ข้อ. 3
ดร.จิรสั ย์
ศิรศิริรัศม์

16

มคอ. 3
สัปดาห์ที่
10

11

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
บทที่ 6 การประเมินและ
การยุติโครงการ
6.1 ความหมายและ
ความสาคัญของการ
ประเมินผลโครงการ
6.2 ขั้นตอนการประเมิน
โครงการ
6.3 รูปแบบการประเมินผล
โครงการ
- Learning Outcome
นักศึกษาจะสามารถติดตาม
ควบคุม และแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งในการจัดการโครงการได้
บทที่ 6 การประเมินและ
การยุติโครงการ
6.4 ความหมายและ
ความสาคัญของการยุติ
โครงการ

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
3
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที่ 6
2. นักศึกษาจัดทาแบบประเมินโครงการ
3. นักศึกษานาเสนอเครื่องมือติดตามและ
ควบคุมโครงการ และแบบประเมิน
โครงการ

3

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที่ 6
2. นักศึกษาจัดทาแบบประเมินโครงการ
3. นักศึกษานาเสนอเครื่องมือติดตามและ
ควบคุมโครงการ และแบบประเมิน
โครงการ

สือ่ การสอน
ใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
โดยให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็น
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้

ใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
โดยให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็น
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา (ระบุลาดับ)
ข้อ. 3
ดร.จิรสั ย์
ศิรศิริรัศม์

ข้อ. 3

ดร.จิรัสย์
ศิรศิริรัศม์

17

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

12

13

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
6.5 กระบวนการยุติโครงการ
6.6 รายงานโครงการ
- Learning Outcome
นักศึกษาจะสามารถให้
ความหมายของการยุติโครงการ
และสามารถรายงานโครงการได้
บทที่ 7 ภาวะผูนา : การเปนผู
จัดการโครงการ
- Learning Outcome
นักศึกษาจะสามารถอธิบาย
คุณลักษณะของการเป็นผู้จัดการ
โครงการได้

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา (ระบุลาดับ)

3

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที่ 7
2. นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ค้นคว้าคุณลักษณะ
ของการเป็นผู้จัดการโครงการที่ดีได้ พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบในการนาเสนอ

ใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
โดยให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็น
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้

ข้อ. 3

ดร.จิรัสย์
ศิรศิริรัศม์

บทที่ 8 การจัดการทีมงาน
โครงการ
- Learning Outcome
นักศึกษาจะสามารถอธิบายการ
จัดการทีมงานโครงการ และการ
บริหารทีมงานได้

3

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที่ 8
2. นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ค้นคว้าคุณลักษณะ
ของการบริห ารที มงาน และการจาแนก
ลักษณะของพนักงานได้

ใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
โดยให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็น
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้

ข้อ. 3

ดร.จิรัสย์
ศิรศิริรัศม์

สาระการเรียนรู้

18

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

14

15

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

บทที่ 9 พันธมิตร และจริยธรรม
ในการดาเนินโครงการ
- Learning Outcome
นักศึกษาจะสามารถนาเทคนิดใน
การจัดการพันธมิตร และการใช้
จริยธรรมทางธุรกิจมาดาเนินใน
โครงการได้
นาเสนอการดาเนินงานโครงการ

16

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา (ระบุลาดับ)

3

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที่ 9
2. นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ค้นคว้าคุณลักษณะ
ของการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในการดาเนิน
โครงการ และคุณลักษณะของจรรยบรรณ
ที่พึงปรฏบัติในการดาเนินโครงการพร้อม
นาเสนอ

ใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
โดยให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็น
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้

ข้อ. 3

ดร.จิรัสย์
ศิรศิริรัศม์

3

แบ่งกลุ่มการนาเสนอตามที่อาจารย์ผู้สอน ใช้สื่อ PowerPoint
กาหนดในครั้ ง แรกของการจั ด การเรี ย น ประกอบการบรรยาย
การสอน
โดยให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็น
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
การจัดสอบปลายภาค

ข้อ. 3

ดร.จิรัสย์
ศิรศิริรัศม์

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์
19

มคอ. 3

20

มคอ. 3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

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

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

ทัศนคติต่อรายวิชา
คุณธรรมจริยธรรม
ความรับผิดชอบและ
วินัยในการเรียน
การทากิจกรรมในชั้น
เรียนและผลงานที่
ได้รับมอบหมาย

1-15

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล
ร้อยละ 5

1-15

ร้อยละ 20

การนาเสนอการจัดทา
โครงการ

15

ร้อยละ 30

การจัดสอบกลางภาค

8

ร้อยละ 15

การจัดสอบปลายภาค

16

ร้อยละ 30

ทัศนคติต่อรายวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบและวินัยในการเรียน 5 คะแนน
งานที่มอบหมายในชั้นเรียน และผลงานที่ได้รับมอบหมาย
20 คะแนน
21

มคอ. 3

กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมที่ 5

การนาเสนอการจัดทาโครงการ
การสอบกลางภาค
การจัดสอบปลายภาค

30 คะแนน
15 คะแนน
30 คะแนน
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน. (2556). การบริหารโครงการ: เครื่องมือ และเทคนิคในการบริหารโครงการ,
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
นงลักษณ์ สินสืบผล .(2542). การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม. กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏธนบุรี.
หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการโครงการ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
ฐาปนา ฉิ่นไพศาล. (2543). การบริหารโครงการและการศึกษาความเป็นไปได้ Project management
and Feasibility study. กรุงเทพฯ: บริษัท ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์ จากัด.
มยุรี อนุมานราชธน. (2551). การบริหารโครงการ Project management. ปทุมธานี: บริษัทดูมายเบส.
วิสูตร จิระดาเกิง. 2548. การบริหารโครงการ: แนวทางปฏิบัติจริง Project Management. กรุงเทพฯ.
วรรณกวี. วิสูตร จิระดาเกิง. (2548). การบริหารโครงการสาหรับผู้บริหาร Project management for
Executives. กรุงเทพฯ.
วรรณกวี วีรวุธ มาฆะศิรานนท์. (2548). คู่มือวิธีบริหารโครงการธุรกิจ Business project management.
กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท.
สุพาดา สิริกุตตา. (2543). การวางแผนและการบริหารโครงการ Planning and project management.
กรุงเทพฯ: Diamond in Business World.
สุวัฒน์ พัฒนไพบูลย์. (2533). บริหารโครงการ Project management. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- นักศึกษาประเมินการเรียนรู้และผลงานของตนเองจากรายวิชาที่เรียน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน
- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
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- จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา โดยนาผลการประเมินจากข้อ 1 และข้อ 2
มาปรับปรุงรายวิชา ร่วมกันกาหนดกลยุทธ์ วิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน ตลอดจนสรุป
ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขร่วมกัน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา โดยอาจารย์ผู้สอนและ
คณะกรรมการประจาหลักสูตร
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปีหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- พัฒนาสื่อการสอนให้มีความทันสมัยในทุกปีการศึกษา
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