แบบ มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสยาม

คณะ/ภาควิชา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาสาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้ างสรรค์
หมวดที่ 1 ลักษณะและข้ อมูลโดยทั่วไปของรายวิชา
1. รหัสและชื่อรายวิชา
193-301 การบริหารโครงงานทางด้ านดิจิทลั
Digital Project Management
2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต 3 (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้ างสรรค์
3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาเฉพาะ
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์ศรัญธร มัง่ มี
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ชันปี
้ ที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ห้ องปฎิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ 3 – 102 อาคาร 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
9. วันที่จัดทาหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั ง้ ล่ าสุด
10 สิงหาคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้ ความเข้ าใจ เกี่ยวกับ การจัดการโครงการด้ านคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบพื ้นฐาน
ที่สาคัญของการจัดการโครงการ การวิเคราะห์ถึงความเป็ นไปได้ และความเสี่ยง บทบาทสาคัญของผู้บริ หารในการ
จัดการและควบคุมโครงการ การใช้ เครื่ องมือและเทคนิคสาคัญๆ เข้ ามาช่วยในการบริ หารและควบคุม โครงการ
อย่างมีประสิทธิภาพ ปั จจัยต่างๆที่ส่งผลต่อความสาเร็ จหรื อความล้ มเหลวของโครงการด้ านคอมพิวเตอร์ การใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อช่วยในการจัดการโครงการ
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้พื ้นฐาน เป็ นการเตรี ยมความพร้ อมด้ านปั ญญาในการนาความรู้ ความเข้ าใจ ใน
การจัดการโครงการคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็ นพืน้ ฐานการเรี ยนในวิชาอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ อง ทัง้ นี ้ ควรมีการเปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างอ้ างอิง ให้ สอดคล้ องกับแนวโน้ มด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการโครงการให้ มีความก้ าวหน้ าไป
ตามยุคสมัย
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายและความสาคัญของการจัดการโครงการทางดิจิทลั การวิเคราะห์และประเมินความ
เป็ นไปได้ ของโครงการ การวางแผนโครงการ การกาหนดเวลาโครงการ การปฏิบตั โิ ครงการ บทบาทหน้ าที่ของ
ผู้บริหารในการจัดการและควบคุมโครงการ การแก้ ปัญหาการจัดการโครงการ การปิ ดโครงการ การใช้ โปรแกรม
สาเร็จรูปในการจัดการ และการนาเสนอโครงการ
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึ กปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน

บรรยาย 45 ชัว่ โมงต่อ
ภาคการศึกษา

การศึกษาด้ วยตนเอง

สอนเสริมตามความ
ไม่มีการฝึ กปฏิบตั งิ าน
การศึกษาด้ วยตนเอง 90
ต้ องการของนักศึกษาแต่ ภาคสนาม
ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา
ละกลุม่
3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ ีอาจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้ คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ของคณะ หรื อ Facebook
- อาจารย์จดั เวลาให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรื อ รายกลุม่ ตามความต้ องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
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1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1. มีภาวะความเป็ นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็ นทีมและแก้ ไขข้ อขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นได้
1.2 วิธีการสอน
1. เน้ นเรื่ องการแต่งกาย มี วินัย ตรงต่อเวลา ทางานที่ ได้ รับมอบหมายด้ วยตนเอง ส่งงานภายในเวลาที่
กาหนด และปฏิบตั ติ นเหมาะสม ถูกต้ อง ตามระเบียบข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย
2. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ตอ่ ตนเองและสังคม
ส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาเกิดจิตสานึกความซื่อสัตย์ โดยต้ องไม่กระทาการทุจริ ตในการสอบหรื อลอกการบ้ าน
ของผู้อื่น
1.3 วิธีการประเมินผล
3.

1. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้ อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
2. ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบและการลอกการบ้ านผู้อื่น
3.

ประเมิ น จากการตรงต่อ เวลาของนัก ศึก ษาในการเข้ า ชัน้ เรี ย น การส่ง งานตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย

2.ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ตี ้ องได้ รับ
1. สามารถนาความรู้ที่ได้ รับไปจัดทาโครงงานรายวิชา ที่สอดคล้ องกับระบบการทางานของหน่วยงานต่างๆ
ในภาคธุรกิจและตรงตามมาตรฐานสากล
2.2 วิธีการสอน
1. ใช้ การเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ โดยเน้ นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบตั กิ บั เครื่ องคอมพิวเตอร์
2. เน้ นการเรี ยนรู้ และการแก้ ปัญหาด้ วยโครงงานรายวิชา ที่สอดคล้ องกับระบบการทางานของหน่วยงาน
ต่างๆ ในภาคธุรกิจ โดยอาศัยความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีในปัจจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. เน้ นการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองจากสื่อการเรี ยนรู้ ตา่ งๆ

2.3 วิธีการประเมินผล
1. การทดสอบย่อย หรื อการทดสอบปฏิบตั ิ
2. การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
3. ประเมินจากรายงาน หรื อโครงงานรายวิชาที่นกั ศึกษาจัดทา
4. ประเมินจากการนาเสนอรายงาน และการซักถามของนักศึกษาในชันเรี
้ ยน
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5. สังเกตพฤติกรรมและประเมินความเข้ าใจในเนื ้อหาของนักศึกษาจากการถาม-ตอบของนักศึกษาในชัน้
เรี ยน

3.ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
1. สามารถสืบค้ นข้ อมูล รวบรวมความรู้ วิเคราะห์ปัญหาและความต้ องการได้
3.2 วิธีการสอน
1. มอบหมายงานหรื อกรณีศกึ ษาที่สง่ เสริมการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ ไขปัญหา
การศึกษาค้ นคว้ าการเขียนรายงานและการนาเสนอผลงาน
3.3 วิธีการประเมินผล
2.

1. ประเมินผลจากกรณีศกึ ษาและงานที่มอบหมาย
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1. ให้ ความร่วมมือที่ดีและช่วยเหลือในการแก้ ปัญหาสถานการณ์ตา่ งๆ ทังในบทบาทของผู
้
้ นาและผู้ตาม
2. มีการพัฒนาตนเองและเรี ยนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
1. จัดกิจกรรมแบบบุคคลและแบบกลุม่ เพื่อส่งเสริมให้ มีมนุษยสัมพันธ์ร่วมกัน
2. ปลูกฝั งนักศึกษาให้ เข้ าร่วมกิจกรรมของคณะ หรื อมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมการอยูร่ ่วมกันในสังคม
3. ใช้ วิธีการสอนแบบเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็น เคารพสิทธิ และรับฟั งความคิดเห็นขอผู้อื่น
4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลจากการนาเสนอผลงาน
2. สังเกตพฤติกรรมการเข้ าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1. สามารถใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเรี ยนรู้ ติดตามข้ อมูลข่าวสาร ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี
สาหรับงานออกแบบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 วิธีการสอน
1. ส่งเสริมให้ มีการตัดสินใจบนข้ อมูลเชิงตัวเลข
2. มอบหมายงานค้ นคว้ าองค์ความรู้จากแหล่งข้ อมูลต่างๆ และให้ นกั ศึกษานาเสนอหน้ าชัน้

5

3. การใช้ ศกั ยภาพทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอผลงานที่ได้ รับมอบหมาย
4. ส่งเสริ มการค้ นคว้ า เรี ยบเรี ยงข้ อมูลและนาเสนอให้ ผ้ ูอื่นเข้ าใจได้ ถูกต้ อง และให้ ความสาคัญ ในการ
อ้ างอิงแหล่งที่มาของข้ อมูล
4.3 วิธีการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้ านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็ นระยะ
2.

ประเมินจากผลงานและการนาเสนอผลงาน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
แนะนารายวิชา
1
บทที่ 1 ภาพรวมของการบริหาร
โครงการ
- โครงการคืออะไร
- การบริหารโครงการ
- ความเป็ นมา / วงจรชีวิตของ
โครงการ / ผู้จดั การโครงการ

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อที่ใช้
คาบ
กิจกรรมการสอน
3
 นาเข้ าสูก่ ระบวนการเรี ยน
- อธิบายเค้ าโครงการสอน และเกณฑ์การ
ประเมินผลการเรี ยน การเข้ าห้ องเรี ยน
 กระบวนการเรี ยน
- อธิบายความหมายของโครงการ การบริ หาร
โครงการ ความเป็ นมา วงจรชีวิตของโครงการ และ
คุณสมบัตขิ องผู้จดั การโครงการ พร้ อมยกตัวอย่าง
โดยใช้ สไลด์ประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 1
- ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการบริหารโครงการ
- ให้ นกั ศึกษาแบ่งกลุม่ กลุม่ ละ 3 คน ทารายงาน
กลุม่
- ให้ นกั ศึกษาทากรณีศกึ ษา
 สรุปกระบวนการเรี ยน
- นักศึกษาร่วมกันสรุปลักษณะของโครงการ และ
การบริ หารโครงการ
สื่อการสอน
- สไลด์ PowerPoint สัปดาห์ที่ 1
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สัปดาห์
ที่
2

หัวข้ อ/รายละเอียด

แนะนา Microsoft Project
2010

จานวน
คาบ
3

- คุณสมบัตทิ ี่สาคัญ
- การนาเข้ าสูโ่ ปรแกรม
และส่วนประกอบของโปรแกรม
Microsoft Project 2010

3

บทที่ 2 การกาหนดโครงการ
- แนวทางการเกิดโครงการ
- การกาหนดโครงการ
- การคัดเลือกโครงการหรื อ
แนวทาง
- แบบจาลองไม่ใช้ ตวั เลข
- แบบจาลองตัวเลข

3

กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อที่ใช้
- กรณีศกึ ษาที่ 1
กิจกรรมการสอน
 นาเข้ าสูก่ ระบวนการเรี ยน
- ให้ นกั ศึกษาทดลองใช้ โปรแกรม Microsoft Project
2010
 กระบวนการเรี ยน
- อธิบายคุณสมบัตทิ ี่สาคัญ และส่วนประกอบของ
โปรแกรม Microsoft Project 2010 โดยใช้ สไลด์
ประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 2
- ให้ นกั ศึกษาใช้ โปรแกรม Microsoft Project 2010
สร้ างโครงการตัวอย่าง 1 โครงการ
- ให้ นกั ศึกษาทาแบบฝึ กหัด
 สรุปกระบวนการเรี ยน
- นักศึกษาร่วมกันสรุปคุณสมบัตสิ าคัญ และ
ประโยชน์จากการใช้ โปรแกรม Microsoft Project
2010
สื่อการสอน
- สไลด์ PowerPoint สัปดาห์ที่ 2
- ใบงานใบที่ 1
กิจกรรมการสอน
 นาเข้ าสูก่ ระบวนการเรี ยน
- อธิบายทบทวนเกี่ยวกับภาพรวมของโครงการ
 กระบวนการเรี ยน
- อธิบายแนวทางการเกิดโครงการ การกาหนด
โครงการ การคัดเลือกโครงการหรื อแนวทาง โดย
ใช้ สไลด์ประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 3
- ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการกาหนดโครงการ
- ให้ นกั ศึกษาทาแบบฝึ กหัด
- ให้ นกั ศึกษาเสนอหัวข้ อโครงงานกลุม่
 สรุปกระบวนการเรี ยน
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สัปดาห์
ที่

4

หัวข้ อ/รายละเอียด

Microsoft Project 2010
การเปิ ดและเลือกใช้ มุมมอง
การสร้ างและทางานกับ
โครงการ
- การป้อนข้ อมูลลงในตารางงาน
ของโปรเจค
- ทาความรู้จกั กับ Task , การ
เปิ ดแฟ้มข้ อมูลโครงการ
- การกาหนด Task ให้ กบั
โครงการ , การแทรก Task เพิ่ม
เข้ าไปในโครงการ
- การลบ Task ออกจากโครงการ
, การย้ าย Task ในโครงการ
- การคัดลอก Task ในโครงการ ,
การออกแบบและแก้ ไขงานโดย
ใช้ เม้ าส์
- การเขียนโน้ ตงาน
- การเพิ่มคอลัมน์ข้อมูลให้ Task
Sheet , การซ่อนคอลัมน์ Task
Sheet
- การกาหนดจุดบ่งบอก
ความก้ าวหน้ าของงาน
การปรับแต่ งรายละเอียด
โครงการ
- การกาหนดข้ อมูลพื ้นฐานของ
โครงการ

จานวน
คาบ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อที่ใช้
- นักศึกษาร่วมกันสรุปวิธีการคัดเลือกโครงการหรื อ
แนวทาง
สื่อการสอน
- สไลด์ PowerPoint สัปดาห์ที่ 3
กิจกรรมการสอน
 นาเข้ าสูก่ ระบวนการเรี ยน
- อธิบายทบทวนคุณสมบัติที่สาคัญของ Microsoft
Project 2010
 กระบวนการเรี ยน
- อธิบายวิธีการจัดการกับ task การป้อนข้ อมูล การ
เขียนโน้ ตงาน การเพิ่มคอลัมน์ข้อมูล การกาหนด
จุดบ่งบอกความก้ าวหน้ าของงาน การปรับแต่ง
ปฏิทินของโครงการ การออกแบบงานประจา โดย
ใช้ สไลด์ประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 4
- ให้ นกั ศึกษาใช้ คาสัง่ งานในโปรแกรม Microsoft
Project 2010 เพื่อจัดการกับ task ในโครงการ
- ให้ นกั ศึกษาทาแบบฝึ กหัด
 สรุปกระบวนการเรี ยน
- นักศึกษาร่วมกันสรุปวิธีการจัดการ task ใน
โครงการ ตามที่ได้ ฝึกปฏิบตั ิมา
สื่อการสอน
- สไลด์ PowerPoint สัปดาห์ที่ 4
- ใบงานใบที่ 2
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สัปดาห์
ที่

5

6

หัวข้ อ/รายละเอียด
- การปรับแต่งปฏิทินของ
โครงการตามความต้ องการ
- การออกแบบงานที่ต้องทา
ประจา (Recurring Task)
บทที่ 3 แบบจาลองการ
ให้ ประโยชน์
- อัตราผลตอบแทนเงินทุน
- อัตราผลตอบแทนเงินทุน
สุทธิ
- อัตราผลตอบแทนเงินทุนรวม
- ระยะเวลาคืนทุน
- วิธีการหามูลค่าปัจจุบนั
- การหาอัตราส่วนปัจจุบนั
ผลประโยชน์ตอ่ รายจ่าย
- การหาอัตราผลตอบแทน
ภายใน
- การเลือกโครงการตาม
งบประมาณที่มีอยู่

Microsoft Project 2010
การเชื่อมต่ องาน (Link)
- วิธีการเชื่อมต่องาน , การ
ยกเลิกการเชื่อมต่องาน
งานย่ อยและการจัดการกับ
งานย่ อย
- งานหลัก และ งานย่อย
- การใส่งานหลักและงานย่อย
เข้ าไปในโครงการ

จานวน
คาบ

กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อที่ใช้

3

กิจกรรมการสอน
 นาเข้ าสูก่ ระบวนการเรี ยน
- อธิบายทบทวนเกี่ยวกับการกาหนดโครงการ
 กระบวนการเรี ยน
- อธิบายการใช้ แบบจาลองการให้ ประโยชน์ เพื่อ
คัดเลือกโครงการที่เหมาะสม จากการหาอัตราส่วน
ทางการเงิน เช่น อัตราผลตอบแทนเงินทุน
ระยะเวลาคืนทุน เป็ นต้ น โดยใช้ สไลด์
ประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 5
- ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการใช้ แบบจาลองการให้
ประโยชน์ในการตัดสินใจกาหนดโครงการ
- ให้ นกั ศึกษาทาแบบฝึ กหัด
 สรุปกระบวนการเรี ยน
- นักศึกษาร่วมกันสรุปวิธีการคานวณโดยใช้
แบบจาลองการให้ ประโยชน์
สื่อการสอน
- สไลด์ PowerPoint สัปดาห์ที่ 5
กิจกรรมการสอน
 นาเข้ าสูก่ ระบวนการเรี ยน
- อธิบายทบทวนคาสัง่ เกี่ยวกับการจัดการ task ใน
โครงการ
 กระบวนการเรี ยน
- อธิบายคาสัง่ สาหรับการเชื่อมต่องาน การสร้ าง
งานย่อย และการจัดการกับงานย่อย การกาหนด
ทรัพยากร การจัดสรรทรัพยากรให้ กบั งาน โดยใช้
สไลด์ประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 6

3

9

สัปดาห์
ที่

7

หัวข้ อ/รายละเอียด
- การแทรกงานย่อย , การแสดง
และซ่อนงานย่อย
- การใช้ Rollup View , การระบุ
หมายเลขย่อหน้ าให้ กบั งาน
- การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงงาน
ย่อยจาก Gantt Chart Bar
การจัดการกับทรัพยากร
- การกาหนดทรัพยากรให้ กบั
โครงการ , ขันตอนการ
้
ระบุ/
แทรก ทรัพยากรให้ กบั
โครงการ
- การกาหนดชื่อย่อและกลุม่
ของทรัพยากร
- การจัดสรรทรัพยากรให้ กบั
Task ของโครงการ
- การกาหนดวันเริ่มต้ นทางาน
ของทรัพยากร
- การระบุคา่ ใช้ จา่ ยต่างๆให้ กบั
ทรัพยากร , วิธีการชาระเงิน
- การใส่โน้ ตงานให้ ทรัพยากร
- การลบทรัพยากรออกจาก
Task , การลบทรัพยากรออก
จากโครงการ
บทที่ 4 การวางแผนโครงการ
- การวางแผนโครงการ
- โครงสร้ างรายการงาน
- การจัดองค์การโครงการ
- การจัดองค์การตามหน้ าที่
การทางาน
- การจัดองค์การประสาน

จานวน
คาบ

กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อที่ใช้
- ให้ นกั ศึกษาใช้ คาสัง่ งานในโปรแกรม Microsoft
Project 2010 เพื่อการเชื่อมต่องาน การจัดการ
งานย่อย การจัดสรรทรัพยากรให้ กบั งาน
- ให้ นกั ศึกษาทาแบบฝึ กหัด
 สรุปกระบวนการเรี ยน
- นักศึกษาร่วมกันสรุปวิธีการจัดการ task ใน
โครงการ ตามที่ได้ ฝึกปฏิบตั ิมา
สื่อการสอน
- สไลด์ PowerPoint สัปดาห์ที่ 6
- ใบงานใบที่ 3

3

กิจกรรมการสอน
 นาเข้ าสูก่ ระบวนการเรี ยน
- อธิบายทบทวนเกี่ยวกับแบบจาลองการให้
ประโยชน์ และความสาคัญของการวางแผน
โครงการ
 กระบวนการเรี ยน
- อธิบายการวางแผนโครงการ การจัดองค์การ

10

สัปดาห์
ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด
แบบอ่อน
- การจัดองค์การประสาน
แบบสมดุล
- การจัดองค์การประสาน
แบบแข็ง
- การจัดองค์การแบบโครงการ
- ผังแจกแจงความรับผิดชอบ
- โครงสร้ างของผังแจกแจง
ความรับผิดชอบ
- หลักการสร้ างผังแจกแจง
ความรับผิดชอบ
- อานาจและความรับผิดชอบ
- ข้ อกาหนดด้ านเทคนิค
- การกาหนดเวลาและ
ทรัพยากร

8
9

Microsoft Project 2010
การจัดการงานให้ ดีที่สดุ
- งานวิกฤต (Critical Task) และ
เส้ นทางวิกฤต (Critical Path)
- การกาหนดรูปแบบของงาน
วิกฤต
- การใช้ หน้ าต่าง Task Entry
จัดการกับงานวิกฤต
- การกาหนดและการจัดการ
เกี่ยวกับค่าใช้ จา่ ย
- การดูตารางค่าใช้ จา่ ยของงาน
- การดูตารางค่าใช้ จา่ ยของ
ทรัพยากร
- การดูตารางค่าใช้ จา่ ยของ

จานวน
คาบ

กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อที่ใช้
สาหรับการบริ หารโครงการ การแจกแจงความ
รับผิดชอบ การกาหนดเวลาและทรัพยากรให้ กบั
โครงการ โดยใช้ สไลด์ประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 7
- ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ และ
การจัดองค์การที่ต้องรับผิดชอบหน้ าที่ตา่ งๆ ใน
โครงการ
- ให้ นกั ศึกษาทาแบบฝึ กหัด
 สรุปกระบวนการเรี ยน
- นักศึกษาร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ
สื่อการสอน
- สไลด์ PowerPoint สัปดาห์ที่ 7

สอบกลางภาค
กิจกรรมการสอน
3
 นาเข้ าสูก่ ระบวนการเรี ยน
- อธิบายทบทวนคาสัง่ เกี่ยวกับการเชื่อมต่องาน การ
จัดการงานย่อย และการจัดการทรัพยากรใน
โครงการ
 กระบวนการเรี ยน
- อธิบายความหมายของงานวิกฤต เส้ นทางวิกฤต
การใช้ หน้ าต่าง Task Entry เพื่อจัดการกับงาน
วิกฤต การกาหนดและการจัดการเกี่ยวกับ
ค่าใช้ จา่ ยของทรัพยากร โดยใช้ สไลด์ประกอบการ
สอนสัปดาห์ที่ 9
- ให้ นกั ศึกษาใช้ คาสัง่ งานในโปรแกรม Microsoft
Project 2010 เพื่อจัดการกับงานวิกฤต และการ
กาหนดค่าใช้ จา่ ยของทรัพยากรในโครงการ

11

สัปดาห์
ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
คาบ

ทรัพยากรแต่ละกลุม่
- การดูกราฟค่าใช้ จา่ ยของ
ทรัพยากร
- การดูผลสรุปค่าใช้ จา่ ยโดยรวม
ของโครงการ
บทที่ 5 การกาหนดเวลา
โครงการ
- การสร้ างแผนกาหนดเวลา
แบบ Gantt chart
- หลักการสร้ างแผน
กาหนดเวลาแบบ Gantt chart
- การกาหนดงบประมาณ
โครงการ
- การกาหนดทรัพยากร และ
โค้ งรูปตัวเอส (s-curve)
- การวางแผนกาหนดเวลา
แบบ PDM
- ลักษณะความสัมพันธ์
ระหว่างงานในแบบ
กาหนดเวลา PDM
- การเขียนแผนกาหนดเวลา
PDM - การวิเคราะห์แผน
กาหนดเวลา PDM
Microsoft Project 2010
11
การออกแบบและการพิมพ์ งาน
- การออกแบบรายงานเบื ้องต้ น
- รูปแบบรายงานใน Project
2010 : รายงานเกี่ยวกับข้ อมูล
ทัว่ ไป , รายงานเกี่ยวกับการ
10

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อที่ใช้
- ให้ นกั ศึกษาทาแบบฝึ กหัด
 สรุปกระบวนการเรี ยน
- นักศึกษาร่วมกันสรุปวิธีการจัดการกับงานวิกฤติ
และค่าใช้ จา่ ยของทรัพยากรในโครงการ
สื่อการสอน
- สไลด์ PowerPoint สัปดาห์ที่ 9
กิจกรรมการสอน
 นาเข้ าสูก่ ระบวนการเรี ยน
- อธิบายทบทวนเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ และ
ความสาคัญของการกาหนดเวลาโครงการ
 กระบวนการเรี ยน
- อธิบายการสร้ างแผนกาหนดเวลาแบบ Gantt
chart การกาหนดงบประมาณโครงการ การ
วางแผนกาหนดเวลาแบบ PDM อธิบายลักษณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างงานโดยใช้ สไลด์
ประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 10
- ให้ นกั ศึกษาฝึ กเขียนแผนกาหนดเวลาแบบ PDM
- ให้ นกั ศึกษาทาแบบฝึ กหัด
 สรุปกระบวนการเรี ยน
- นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์ประโยชน์ที่ได้ จากการ
กาหนดเวลาโครงการ
สื่อการสอน
- สไลด์ PowerPoint สัปดาห์ที่ 10
กิจกรรมการสอน
 นาเข้ าสูก่ ระบวนการเรี ยน
- อธิบายทบทวนคาสัง่ การจัดการกับงานวิกฤติ และ
ค่าใช้ จา่ ยของทรัพยากรในโครงการ
 กระบวนการเรี ยน
- อธิบายรูปแบบต่างๆ ของรายงานในโปรแกรม

12

สัปดาห์
ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

-

จานวน
คาบ

ดาเนินงานโครงการ , รายงาน
เกี่ยวกับค่าใช้ จา่ ย , รายงาน
เกี่ยวกับการมอบหมายงาน ,
รายงานเกี่ยวกับทรัพยากร
การสร้ างรายงานใหม่
การดูเอกสารก่อนพิมพ์
การสัง่ พิมพ์งาน
การแสดงข้ อมูลออกเป็ น
รูปภาพสาหรับ Microsoft
Office

12

พบกลุม่ ย่อยเพื่อติดตามความ
คืบหน้ าของโครงการ

3

13

บทที่ 6 การปฏิบัติโครงการ
- การเตรี ยมแผนช่วงเริ่ม
ดาเนินโครงการ
- คูม่ ือวิธีการปฏิบตั โิ ครงการ
- แผนกาหนดเวลาจุด
ตรวจสอบ
- แผนปฏิบตั ิการ
- แผนการสื่อสารของ
โครงการ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อที่ใช้
Microsoft Project 2010 และการใช้ คาสัง่ งาน
เพื่อการจัดพิมพ์รายงานดังกล่าว โดยใช้ สไลด์
ประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 11
- ให้ นกั ศึกษาใช้ คาสัง่ งานในโปรแกรม Microsoft
Project 2010 เพื่อจัดพิมพ์รายงานในรูปแบบ
ต่างๆ
- ให้ นกั ศึกษาทาแบบฝึ กหัด
 สรุปกระบวนการเรี ยน
- นักศึกษาร่วมกันสรุปประโยชน์ของรายงานในแต่
ละรูปแบบ
สื่อการสอน
- สไลด์ PowerPoint สัปดาห์ที่ 11
- ใบงานใบที่ 4
กิจกรรมการสอน
- ให้ นกั ศึกษาแต่ละกลุม่ นาเสนอความคืบหน้ าของ
โครงการที่ได้ รับมอบหมายให้ ไปจัดทา เพื่อมานาเสนอ
ในสัปดาห์ที่ 16
- ให้ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการที่
นักศึกษาแต่ละกลุม่ ได้ นาเสนอ
- เปิ ดโอกาสให้ มีการอภิปรายเกี่ยวกับความคืบหน้ าของ
ผลงานในแต่ละกลุม่
กิจกรรมการสอน
 นาเข้ าสูก่ ระบวนการเรี ยน
- อธิบายทบทวนเกี่ยวกับการกาหนดเวลาโครงการ
และความสาคัญของการปฏิบตั โิ ครงการ
 กระบวนการเรี ยน
- อธิบายการเตรี ยมแผนช่วงเริ่มดาเนินโครงการ การ
จัดทาคูม่ ือวิธีการปฏิบตั โิ ครงการ แผนกาหนดเวลา
จุดตรวจสอบ แผนปฏิบตั ิการ แผนการสื่อสาร
โครงการ โดยใช้ สไลด์ประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 13

13

สัปดาห์
ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
คาบ

- การปฏิบตั แิ ผนโครงการ

14

15

บทที่ 7 การควบคุมโครงการ
- กระบวนการควบคุม
โครงการ
- การควบคุมโครงการ
- การออกแบบระบบควบคุม
- การติดตามดูแลโครงการ
- การตรวจสอบงาน
- การวัดความก้ าวหน้ า
ระหว่างดาเนินงาน
- การทดสอบ
- การสอบบัญชี
- การประเมินผลดาเนิน
โครงการ
- การประเมินความ
ก้ าวหน้ าเทียบกับแผน
- การวิเคราะห์ผลงาน
ที่ทาได้
บทที่ 8 การแก้ ปัญหาและ
การเจรจาต่ อรอง
- กระบวนการในการ
แก้ ปัญหา
- ปัญหาในการดาเนิน
โครงการ และการจัดการ
- ความเสี่ยง (Risk) และ

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อที่ใช้
- ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิโครงการ
- ให้ นกั ศึกษาทาแบบฝึ กหัด
 สรุปกระบวนการเรี ยน
- นักศึกษาร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการปฏิบตั ิโครงการ
สื่อการสอน
- สไลด์ PowerPoint สัปดาห์ที่ 13
กิจกรรมการสอน
 นาเข้ าสูก่ ระบวนการเรี ยน
- อธิบายทบทวนเกี่ยวกับการปฏิบตั ิโครงการ และ
ความสาคัญของการควบคุมโครงการ
 กระบวนการเรี ยน
- อธิบายกระบวนการควบคุมโครงการ การออกแบบ
ระบบควบคุม การติดตามดูแลโครงการ การ
ประเมินผลการดาเนินโครงการ โดยใช้ สไลด์
ประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 14
- ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการควบคุมโครงการ
- ให้ นกั ศึกษาทาแบบฝึ กหัด
 สรุปกระบวนการเรี ยน
- นักศึกษาร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการควบคุมโครงการ
สื่อการสอน
- สไลด์ PowerPoint สัปดาห์ที่ 14

กิจกรรมการสอน
 นาเข้ าสูก่ ระบวนการเรี ยน
- อธิบายทบทวนเกี่ยวกับการควบคุมโครงการ และ
ความสาคัญของการแก้ ปัญหาโดยการเจรจา
ต่อรอง รวมทังการปิ
้
ดโครงการ
 กระบวนการเรี ยน
- อธิบายกระบวนการแก้ ปัญหา ลักษณะของปัญหา

14

สัปดาห์
ที่

16

17

หัวข้ อ/รายละเอียด
การจัดการความเสี่ยง
- ความขัดแย้ งในโครงการ
- การบริหารเวลา
- ปัญหาการสื่อสาร
- การเจรจาต่อรอง
บทที่ 9 การปิ ดโครงการ
- รูปแบบการปิ ดโครงการ
- ปิ ดโครงการเมื่อแล้ ว
เสร็จตามแผน
- ปิ ดโครงการและเพิ่ม
เป็ นส่วนขยายของ
องค์การเดิม
- ปิ ดโครงการแล้ วสลาย
ตัวเข้ าสู่องค์การเดิม
- ปิ ดโครงการกลางคัน
- ขันตอนการปิ
้
ดโครงการ
- การประเมินผลโครงการ
- งานของผู้จดั การโครงการ
หลังปิ ดโครงการ
การนาเสนอโครงงาน

จานวน
คาบ

กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อที่ใช้
ในการดาเนินโครงการ และการจัดการ การเจรจา
ต่อรอง รูปแบบการปิ ดโครงการ ขันตอนการปิ
้
ด
โครงการ การประเมินผลโครงการ หน้ าที่ของ
ผู้จดั การโครงการหลังปิ ดโครงการ โดยใช้ สไลด์
ประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 15
- ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการแก้ ปัญหาโครงการ
และการปิ ดโครงการ
- ให้ นกั ศึกษาทากรณีศกึ ษา

 สรุปกระบวนการเรี ยน
- นักศึกษาร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการแก้ ปัญหา
โครงการ และการปิ ดโครงการ
สื่อการสอน
- สไลด์ PowerPoint สัปดาห์ที่ 15
- กรณีศกึ ษาที่ 2 และ 3

3

กิจกรรมการสอน
- นาเสนอโครงการตามที่ได้ รับมอบหมายในแต่ละกลุม่
- ร่วมอภิปราย และแสดงความคิดเห็นในการนาเสนอ
ผลงานของแต่ละกลุม่
สอบปลายภาค

15

2 แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
ผลการเรี ยนรู้
ตามราย
วิธีการประเมิน
มาตรฐาน
1 2.1 – 2.3
สอบกลางภาค
3.1 – 3.3
5.1 – 5.2
2 2.1 – 2.3
สอบปลายภาค
3.1 – 3.3
5.1 – 5.2
3 1.1 – 1.3
รายงานกลุม่
2.1 – 2.3
 เอกสารประกอบการรายงาน
3.1 – 3.3
 ตรงต่อเวลา(2%)
4.1 – 4.2
 ครบถ้ วนตามหัวข้ อที่กาหนด
5.1 – 5.2
(4%)
 ความถูกต้ องของเอกสาร(2%)
 ความสวยงาม(2%)
 การรายงาน
 ความสามารถในการถ่ายทอด
(3%)
 สื่อในการนาเสนอ(2%)

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน

สัดส่ วนของการ
ประเมิน

8

25 %

17

40 %

1115

25 %

16

 ความเข้ าใจในเนื ้อหา(4%)
 การตอบคาถาม(2%)

4 2.2
3.1 – 3.3, 4.2
5.1 – 5.2
5 1.1 – 1.3
4.1 – 4.2

การประเมินพฤติกรรมกลุ่มโดย
นักศึกษา (4%)
ใบงาน(4 ใบ)

การประเมินพฤติกรรมนักศึกษาโดยผู้สอน

2,4,6, 11

4%

116

6%

รวม

100 %

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
1. เอกสารประกอบการการเรี ยน วิชา 190-301 การจัดการโครงการคอมพิวเตอร์
จัดทาโดย อาจารย์อรรณพ กางกัน้
2. การบริหารโครงการ แนวทางการปฏิบตั จิ ริง. พิมพ์ครัง้ ที่ 3, กรุงเทพ(2552)
ชื่อผู้แต่ ง วิสตู ร จิระดาเกิง
สานักพิมพ์ วรรณกวี
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
1. ชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์ และจีรบูรณ์ นิจสุชดั . (2547). คู่มือบริ หารโครงการสู่ความสาเร็จ
Microsoft Office Project 2003. กรุงเทพ : ซัคเซสมีเดีย.
2. ภานุพนั ธ์ รอดศรี นาค. (2552). เริ่มต้ นการใช้ งาน Microsoft Project 2007. กรุงเทพ :
เอส. พี. ซี. บุ๊คส์
3. นลิน จันทร และอัมรินทร์ เพ็ชรกุล. (2554). Microsoft Project 2010. กรุงเทพ : ซิมพลิฟาย.
4. Robert D. Austin. (2549) การบริหารโครงการ (Managing Projects Large and Small).
กรุงเทพ : เอ็กซเปอร์ เน็ท.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ ที่จดั ทาโดยนักศึกษา ได้ จดั กิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็น
จากนักศึกษาได้ ดงั นี ้
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรี ยน
- การสนทนากลุม่ ระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้ อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้ มีกลยุทธ์ ดังนี ้
- ประเมินการสอนจากการอภิปราย
- ผลการสอบกลางภาค
- ผลการสอบปลายภาค
- การทดสอบผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
ปรับปรุงเทคนิคการสอนโดยเพิ่มตัวอย่างโครงงาน และแนะนาการใช้ โปรแกรมรุ่นใหม่สาหรับการจัดการ
โครงการ
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้ อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรี ยนรู้ โดยสามารถตรวจสอบได้ จาก การสอบถามนักศึกษา หรื อการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบกลางภาค และปลายภาค
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิ น และทวนสอบผลสัม ฤทธิ์ ของรายวิ ช า ได้ มี การวางแผนการปรับปรุ งการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้ เกิดคุณภาพมากขึ ้นดังนี ้
- ปรับปรุงรายวิชาในส่วนของ กรณีศกึ ษา ในแต่ละหัวข้ อให้ ทนั สมัยในทุกปี การศึกษา
- ปรับปรุงรายวิชาตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานที่จดั ทาขึ ้นระหว่างกระบวนการสอน
ลงชื่อผู้จัดทา

ลงชื่อหัวหน้ าภาควิชา

ลงชื่อคณบดี

……………………………………
(อาจารย์ศรัญธร มัง่ มี)
10 สิงหาคม 2561

…………………………….………
(อาจารย์อรรถเศรษฐ์ ปรี ดากรณ์ )
10 สิงหาคม 2561

……………….…………………
(ดร. เดชานุชิต กตัญญูทวีทิพย์)
…………/………..…/…..……

