รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรการจั
รการจัดการบั
การบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
ประจําภาคเรียนที่ 2/256
/2561

รหัสวิชา 3662307
3662307

ชือ่ รายวิชา (ภาษาไทย) การจัดการโครงการ
(ภาษาอั
(ภาษาอังกฤษ)
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อาจารย์ผสู้ อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฐ ชวนชม

มคอ. 3

คํานํา
มคอ.3 นี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับอาจารย์ผู้สอนที่ดําเนินการสอน ในรายวิชาการจัดการ
โครงการ รหัสวิชา 3662307 โดย มคอ.3 ได้แบ่งหมวดที่เกี่ยวข้องกับการสอนไว้ 7 หมวด ดังต่อไปนี้ หมวด
1 ข้อมูลทั่วไป หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ หมวด 4 การ
พั ฒนาผลการเรี ย นรู้ ของนั ก ศึ ก ษา หมวด 5 แผนการสอนและการประเมิ น ผล หมวด 6 ทรัพ ยากร
ประกอบการเรียนการสอน และหมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา โดยในการ
จัดทํา มคอ.3 นี้คํานึงถึงหัวข้อการสอนและ Learning Outcome ที่มีความสอดคล้องกับคําอธิบายรายวิชา
รวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วย
ผู้จัดทําหวังว่า มคอ.3 ที่จัดทําขึ้นจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่นําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อปรับปรุงให้ มคอ.3 ฉบับนี้มีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น และขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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สารบัญ
หมวด
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หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึ
ดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
รหัสวิชา 3662307 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การจัดการโครงการ
(ภาษาอังกฤษ) Project Management
2. จํานวนหน่วยกิต
3(2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
การจัดการบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ รายวิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฐ ชวนชม
อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฐ ชวนชม
5. ภาคการศึกษา/
ษา/ชัน้ ปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre(Pre-requisite) (ถ้
(ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co(Co-requisites) (ถ้
(ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
19 พฤศจิกายน 2561

หมวดที่ 2 จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุง่ หมายของรายวิชา
1.1 เพื่ อพั ฒนาผู้เรี ยนให้ มี ความรู้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกั บ ความหมายและความสํ า คั ญ ของการจั ดการ
โครงการ
1.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายกับโครงการ กระบวนการหรือวงจร
โครงการ การริเริ่มและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการการจัดเตรียมโครงการ การเขียนโครงการ
และการนําเสนอ
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารโครงการ การควบคุม โครงการและ
การกํากับติดตามการยุติโครงการ และประเมินผลโครงการ
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1.4 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ และบูรณาการเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียน การดําเนินชีวิต และ
การทํางานต่อไปในอนาคต
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/
นา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่ อให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การจั ด การโครงการที่ มี ค วามทั น สมั ย เหมาะสมกั บ
สภาวการณ์ปัจจุบัน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสํ า คั ญ ของการจั ด การโครงการ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งนโยบายกั บ โครงการ
กระบวนการหรือวงจรโครงการ การริเริ่ มและการวิ เคราะห์ค วามเป็นไปได้ของโครงการ การจัดเตรีย ม
โครงการ การเขียนโครงการและการนําเสนอ เทคนิคการบริหารโครงการ การควบคุม โครงการและการ
กํากับติดตาม การยุติโครงการ และประเมินผลโครงการ
Meanings and significance of project management, relationship between policy and
project, procedure or project cycle, the initiation and analysis of possibility in project, the
preparation of project, the writing in project and presentation, technique in project
management, control of project and follow up, the termination of project and evaluation
of project
2. จํานวนชัว่ โมงที่ใช้ตอ่ ภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
บรรยาย 30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

ปฏิบตั /ิ งาน
ภาคสนาม/
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ปฏิบัติ 30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมงต่อต่อภาค
การศึกษา

3. จํานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทอี่ าจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
อาจารย์ผสู้ อนกําหนดวันและเวลาในการให้คําปรึกษา (Office Hour) ที่ห้องพักอาจารย์ หลักสูตรการ
จัดการ สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมงและประกาศให้ผู้เรียนทราบ นอกจากนี้ยังได้กําหนดช่องทางให้นักศึกษาติดต่อ
ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไลน์ และ Facebook

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
O 1.1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ เข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก และเคารพกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีได้
 1.1.2 มีจิตสํานึกที่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
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O 1.1.3 มีความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ
O 1.1.4 มีความพอเพียงในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การสร้างภูมิคุ้มกัน
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 บรรยายให้ความรู้เชิงทฤษฎี
1.2.2 จัดกิจกรรมแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม (Active Learning)
1.2.3 จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
โดยอาศั ย ทั ก ษะและเทคนิ คการสอนที่ ให้ นัก ศึก ษาแสวงหาความรู้ ด้ว ยการพึ่ง พาและเกื้อกู ล กั น มี ก าร
ปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย
1.2.4 การจัดกิจกรรมในรูปแบบโครงงาน (Project base Learning)
1.2.5 การจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการค้นคว้าและใช้สื่อเทคโนโลยีเชิงสัมมนา (Seminar)
1.2.6 จัดการเรียนการสอนโดยผู้สอนกําหนดและมอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม
โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการทํางานกลุ่มและการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสม
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมในเวลาการทํางาน เป็นไปตามที่คาดหมายหรือไม่
1.3.2 ประเมินผลจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน
1.3.3 สังเกตความรับผิดชอบที่มีต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
O 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ด้านการจัดการ
O 2.1.2 มีความรู้กว้างและเป็นระบบเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการ
จัดการ รวมทั้งมีความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคม
โลก
 2.1.3 มีความรู้และความเข้าใจในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ
การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ โดยใช้สื่อ Power point ประกอบการบรรยาย
2.2.2 มอบหมายงานให้วิเคราะห์และบูรณาการ หลักการใช้และการฝึกการเขียนโครงการ
2.2.3 ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอนด้วยการจัดให้มีการตอบคําถามท้ายบทเรียนหรือออกมาทํา
กิจกรรมหน้าชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้และตามด้วยตัวอย่างในการศึกษา
2.2.4 แบ่งกลุ่มในการทํางาน การนําเสนอรายงาน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ทดสอบความรู้ ความเข้าใจจากการทําแบบฝึกหัดหลังเรียน
2.3.2 การนําเสนองานหน้าชั้น การอภิปราย แสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วม การตอบคําถาม
2.3. สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่มีการทดสอบความรู้และความเข้าใจ
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2.3.4 สั ง เกตการณ์ ก ารแสดงออกด้ า นการทํ า งานกลุ่ ม ร่ ว มกั น ในชั้ น เรี ย น ผ่ า นแบบประเมิ น
พฤติกรรม
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
O 3.1.1 สามารถสืบค้น ประมวลและประเมินข้อมูลจากหลายแหล่งได้ด้วยตนเอง มีความคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21
O 3.1.2 สามารถประยุกต์ความรู้ทางการจัดการและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษา
และประสบการณ์มาใช้งานตามสถานการณ์ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม
3.1.3 มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
และสามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
O 3.1.4 สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
3.2 วิธีการสอน
จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน
ในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้
3.2.1 ใช้วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้างความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้
นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาประเด็นต่าง ๆ ตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และให้นักศึกษานําเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการ
เรียนการสอนต่าง ๆ พร้อมทั้งให้นักศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดลักษณะ
ต่าง ๆ ตามที่กําหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุป โดยใช้สื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน (Power
Point)
3.2.2 ใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาได้กระทําซ้ําด้วยการทํา
แบบฝึกหัดทบทวนบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนคอย
ให้คําปรึกษาและตอบข้อสงสัยทําให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระทําจริงทําให้เห็น
คุณค่าของสิ่งที่เรียนรู้และจดจําเข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ได้ดี สามารถถ่ายทอดหรือเชื่อมโยงการเรียนรู้ไปใช้ใน
สถานการณ์เดียวกันได้
3.2.3 มอบหมายการทํางานกลุ่ม (Project Work)
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 สังเกตการตอบคําถามและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
3.3.2 การสอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการการทดสอบความรู้และความเข้าใจ
3.3.3 ประเมินรายงาน การนําเสนอผลงาน และการตอบคําถามของนักศึกษา
3.3.4 สังเกตการแสดงออกด้านพฤติกรรมและการร่วมกิจกรรมกลุ่ม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 สามารถแสดงความเป็นกัลยาณมิตร ช่วยเหลือผู้อื่นและแสดงความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจในการกระทําของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
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O 4.1.2 สามารถแสดงความคิ ดริ เริ่ มและความเห็น อย่า งสร้า งสรรค์ในการพั ฒนาความรู้แ ละ
ความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4.1.3 สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น แสดงภาวะผู้นํา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
และมีทักษะการแก้ปัญหากลุ่ม
O 4.1.4 มีความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
ตระหนักและเข้าใจในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่รวมทั้งเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม และ
สามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
4.2.2 ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษาแสวงหาความรู้
ด้วยการพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย
4.2.3 ผู้ส อนกําหนดและมอบหมายงานให้นัก ศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม ๆ โดยให้ใช้ทักษะ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการทํางานกลุ่ม
4.2.4 ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสม พร้อมทั้ง
จัดทําสรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ความถูกต้องของงาน
4.3.2 การตอบข้อซักถามของผู้สอน
4.3.3 สังเกตการณ์นําเสนอผลงาน
4.3.4 สังเกตพฤติกรรมด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีการแสดงออกในฐานะผู้นําและผู้ตาม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์
และตัดสินใจในการดําเนินชีวิต
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จําเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
O 5.1.3 สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่ เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลที่
แตกต่างกันทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น
 5.1.4 สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปล
ความหมาย และการสื่อข้อมูล
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานเป็นกลุ่ม เพื่อให้ นักศึกษาศึกษาค้ นคว้าในการพัฒนาความสามารถการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองจากเว็บไซต์และจากเอกสารต่างๆ
5.2.2 ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต
5.2.3 กําหนดให้มีการนําเสนอผลงาน หรืองานที่มอบหมายโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง และการเขียน
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5.3.2 ประเมินการใช้วิธีการเทคนิคในการสื่อสารและการนําเสนอผลงาน
5.3.3 ประเมินผลจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และถูกต้องในการนําเสนอผลงาน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
Outcome
1
- แนะนํารายวิชา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงการ ให้แบ่งกลุ่ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โครงการที่นักศึกษาสนใจและ
ออกมานําเสนอ
2

3

- หัวข้อการสอน
เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการ
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนโครงการ
ผู้สอนให้นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรม
กลุ่มช่วยกันคิดหัวข้อโครงการ
- ผู้สอนอธิบายโดยการยกตัวอย่าง
- หัวข้อการสอน
เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการ

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชัว่ โมง
4
1. แนะนําวิธีการเรียนการสอน
2. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของ
เนื้อหา
3. บรรยายความรู้พื้นฐาน
4. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
5. ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น
เช่น การยกตัวอย่าง การอภิปราย สรุป
เนื้อหา
6. ทําแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน
4
1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาร่วมกัน และ
นําเสนอหน้าชั้นเรียน
3. ทําแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน

4

1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

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

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา
ข้อ 1.1

ผูส้ อน
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.จิรัฐ
ชวนชม

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

ข้อ 1.1, 1.2

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.จิรัฐ
ชวนชม

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน

ข้อ 1.1, 1.2

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
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สัปดาห์ที่

4

5

6

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
Outcome
(ต่อ)
- Learning Outcome
เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการเขียนโครงการ ให้
นักศึกษานําเสนอหัวข้อโครงการ
- หัวข้อการสอน
การบริหารโครงการ
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารโครงการ ให้
นักศึกษาอภิปราย
- หัวข้อการสอน
การศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ ให้แบ่งกลุ่มออกมา
อภิปรายและนําเสนอความเป็นไป
ได้ของโครงการ
- หัวข้อการสอน
การวางแผนโครงการ

จํานวน
ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา

2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาร่วมกัน และ วิชาการจัดการ
นําเสนอหน้าชั้นเรียน
โครงการ
3. ทําแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน
2. หนังสือ/Power
Point
4

4

4

1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาร่วมกัน และ
นําเสนอหน้าชั้นเรียน สรุปเนือ้ หาที่ได้รับ
3. ทําแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการจัดการ
โครงการ
2. หนังสือ/Power
Point
1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน
1. เอกสาร
พร้อมยกตัวอย่างประกอบผู้สอนใช้คําถาม ประกอบการเรียน
นําเพื่อให้นักศึกษาอธิบาย
วิชาการจัดการ
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาร่วมกัน และ โครงการ
นําเสนอหน้าชั้นเรียน สรุปเนือ้ หาที่ได้รับ 2. หนังสือ/Power
3. แบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน
Point

1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน

ผูส้ อน
ดร.จิรัฐ
ชวนชม

ข้อ 1.3

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.จิรัฐ
ชวนชม

ข้อ 1.2, 1.3

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.จิรัฐ
ชวนชม

ข้อ 1.2, 1.3, 1.4

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
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หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
Outcome
- Learning
Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการวางแผนโครงการ ให้
แบ่งกลุ่มออกมานําเสนอแผน
โครงการ
- หัวข้อการสอน
การปฏิบัติโครงการ
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับ การดําเนินโครงการ

จํานวน
ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

4

1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาร่วมกัน และ
นําเสนอหน้าชั้นเรียน สรุปเนือ้ หาที่ได้รับ
3. แบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน

- หัวข้อการสอน
การปฏิบัติโครงการ (ต่อ)
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการดําเนินโครงการ ให้
นักศึกษานําเสนอการดําเนิน
โครงการของแต่ละกลุ่ม
- หัวข้อการสอน
การควบคุมโครงการ
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ

4

1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาร่วมกัน
อภิปรายพร้อมทั้งนําเสนอหน้าชั้นเรียน
3. ทําแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน

4

1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2. ให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
การควบคุมโครงการให้เป็นไปตามแผน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา

2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาร่วมกัน และ วิชาการจัดการ
นําเสนอหน้าชั้นเรียน สรุปเนือ้ หาที่ได้รับ โครงการ
3. ทําแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน
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

ผูส้ อน
ดร.จิรัฐ
ชวนชม

ข้อ 1.2, 1.3, 1.4

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.จิรัฐ
ชวนชม

ข้อ 1.2, 1.3, 1.4

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.จิรัฐ
ชวนชม

ข้อ 1.3

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.จิรัฐ
ชวนชม
12

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

10

11

12

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
Outcome
เกี่ยวกับการควบคุมโครงการพร้อม
ทั้งออกมานําเสนอเกี่ยวกับการ
ควบคุมโครงการ
- หัวข้อการสอน
การติดตามและประเมินผล
โครงการ
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการติดตามโครงการ
- หัวข้อการสอน
การติดตามและประเมินผล
โครงการ (ต่อ)
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ
- หัวข้อการสอน
Project Work
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้และสามารถ
วางแผนโครงการ การปฏิบัติ
โครงการ นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกมา
นําเสนอโครงการ

จํานวน
ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

และนําเสนอหน้าชั้นเรียน
3. ทําแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน

2. หนังสือ/Power
Point

4

1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2. ให้นักศึกษานําเสนอเกี่ยวกับการ
ติดตามโครงการ
3. ทําแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน

4

1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มและร่วมกัน
อภิปราย
3. ทําแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน

4

1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มและร่วมกัน
อภิปราย
3. ทําแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน

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

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา

ผูส้ อน

ข้อ 1.3

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.จิรัฐ
ชวนชม

ข้อ 1.3

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.จิรัฐ
ชวนชม

ข้อ 1.2, 1.3, 1.4

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.จิรัฐ
ชวนชม

13

มคอ. 3
สัปดาห์ที่
13

14

15

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
Outcome
- หัวข้อการสอน
Project Work (ต่อ)
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้และสามารถ
วางแผนโครงการ การปฏิบัติ
โครงการ นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกมา
นําเสนอโครงการ
- หัวข้อการสอน
การปิดโครงการ
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการปิดโครงการ ปัญหา
และอุปสรรค นักศึกษาออกมา
นําเสนอปัญหาและอุปสรรคของ
โครงการ
- หัวข้อการสอน
การปิดโครงการ (ต่อ)
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับเกี่ยวกับการปิดโครงการ
ปัญหาและอุปสรรค นักศึกษา
ออกมานําเสนอปัญหาและ

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชัว่ โมง
4
1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มและร่วมกัน
อภิปราย
3. ทําแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน

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

สอดคล้องกับ
ผูส้ อน
จุดมุง่ หมายรายวิชา
ข้อ 1.2, 1.3, 1.4 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.จิรัฐ
ชวนชม

4

1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2. ให้นักศึกษาร่วมกันนําเสนอ
3. ทําแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน

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

ข้อ 1.2, 1.3, 1.4

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.จิรัฐ
ชวนชม

4

1. นําเสนอรูปแบบสถานการณ์จําลอง
เกี่ยวกับการนําเสนอผลงาน /แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างกลุ่ม
2. อาจารย์ผู้สอนให้ข้อเสนอแนะ/
อภิปราย

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

ข้อ 1.2, 1.3, 1.4

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.จิรัฐ
ชวนชม

14

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

16

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
Outcome
อุปสรรคของโครงการ และร่วมกัน
อภิปราย

จํานวน
ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา

ผูส้ อน

สอบปลายภาค

15

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการเรียนรู้
1

2

3

4

5

1.1.2, 1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 2.1.1, 2.1.2,
2.1.3, 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4, 4.1.1,
4.1.2, 4.1.3, 4.1.4,
5.1.1, 5.1.2, 5.1.4
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
3.1.4, 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4, 5.1.1,
5.1.2, 5.1.4

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
3.1.4, 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4, 5.1.1,
5.1.2, 5.1.4
1.1.2, 1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 2.1.1, 2.1.2,
2.1.3, 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4, 4.1.1,
4.1.2, 4.1.3, 4.1.4,
5.1.1, 5.1.2, 5.1.4
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
3.1.4,

วิธกี ารประเมิน

ครัง้ ทีป่ ระเมิน

- สังเกตการมีส่วนร่วมในการทํา
กิจกรรม (Class Attendant) และมี
ความประพฤติที่ดี
- บันทึกการเข้าห้องเรียนทุกครั้ง

1-14

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10 %

- Assignments
- การเก็บคะแนนจากการ
ตรวจแบบฝึกหัด และงานที่
มอบหมายในแต่ละครั้ง
(อาจารย์เฉลยแบบฝึกหัดใน
ห้องเรียน)
- มอบหมายงานตามกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะและฝึกความรับผิดชอบ
-วิเคราะห์กรณีศึกษา/อภิปรายและ
นําเสนอหน้าชั้นเรียน
-การปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มหรือ
กิจกรรมเดี่ยว

2-14

10 %

2-14

20%

-การจัดทําโครงการและการนําเสนอ
งาน

15

20%

- สอบปลายภาค

16

40%

รวมทั้งสิน้

100%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
นารถอนงค์ กองสารศรี. (2561). การจัดการโครงการ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
16

มคอ. 3
ฐาปนา ฉิ่นไพศาลและอัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ. (2556). การบริหารโครงการและการศึกษาความเป็นไป
ได้. กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์.
ณรงค์ นันทวรรณะ. (2547). การบริหารโครงการ. กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์.
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. (2546). การจัดการทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.( 2551).เอกสารการสอนชุดวิชาการวางนโยบาย โครงการและการบริหาร
โครงการ. หน่วยที่ 13. สาขาวิชารัฐศาสตร์. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ปกรณ์ ปรี ย ากรณ์ . (2550). การบริ หารโครงการ แนวคิด และแนวทางในการสร้ า งความสํา เร็ จ .
กรุงเทพฯ: เสมาธรรม.
ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ. (2544). การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลการวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง
2.2 รายงานการค้นคว้าต่างๆ ที่มอบหมาย
2.3 การนําเสนอผลงาน และการตอบคําถามของนักศึกษา
2.4 ผลการสอบปลายภาค
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลการประเมินของภาคเรียนปัจจุบันไปปรับปรุง มคอ.3 ของปีการศึกษาถัดไปให้มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
4.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
4.2 การพิจารณาข้อสอบปลายภาคโดยคณะกรรมการระดับหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
ที่เรียนในแต่ละภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงาน
รายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอนหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวน
เนื้อหาที่สอน กลยุทธ์ที่ใช้ในการสอน และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
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