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คํานํา 
 

    ดวยวิชาการจัดการโครงการ เปดสอนสําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 3 ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาการบริการลูกคา โดยมีแนวคิด ความหมาย ความสัมพันธระหวางหลักการกับวงจร โครงการ การริ่เริ่ม
และการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ การจัดเตีรยมโครงการ การเขียนโครงการ นําเสนอ เทคนิคการ
บริหารและควบคุมโครงการ การกํากับติดตาม การยุติโครงการ และประเมินผลโครงการ 

 
  
 
 
     คณาจารยผูสอนวิชาการจัดการโครงการ 
      สิงหาคม 2559 
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สารบัญ 
 

หมวด           หนา 
 
หมวด 1 ขอมูลท่ัวไป           5 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
2. จํานวนหนวยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
8. สถานท่ีเรียน 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

หมวด 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค        6 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ           7 
1. คําอธิบายรายวิชา 
2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก 

        นักศึกษาเปนรายบุคคล 
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา       7 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
2. ความรู 
3. ทักษะทางปญญา 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล      12 
1. แผนการสอน 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

 
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน      16 

1. เอกสารและตําราหลัก 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา    16 
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1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 
3. การปรับปรุงการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   ในมหาวิทยาลัย 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
    3662304 การจัดการโครงการ 
2. จํานวนหนวยกิต 
    3(3-0-6) หนวยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หมวดวิชาเฉพาะดาน 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
    อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา   
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 1/2559  ชั้นปท่ี 3   
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
    - 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
    - 
8. สถานท่ีเรียน 
    ในมหาวิทยาลัย 
 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
    สิงหาคม 2559 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
    เม่ือเรียนรายวิชานี้แลวผูเรียนจะไดรับความรูและทักษะ  (ตามกรอบ NQF)   ดังนี้ 
 1.1 พุทธิพิสัย (ความรูท่ีไดรับจากการเรียน) 

       1) มีความรู และเกิดทักษะการสื่อสาร การทํางานเปนทีม ท้ังดานทักษะการฟง การพูด การอาน 
และการเขียน 
       2) สามารถใชกระบวนการคิดอยางเปนระบบ การคิดเชิงสังเคราะห การคิดเชิงวิเคราะห และการคิด
สรางสรรค ในการจัดการโครงการได 
      3) สามารถนํากระบวนการจัดการโครงการ ตั้งแต การริ่เริ่ม จัดเตรียม การเขียนโครงการ การ
นําเสนอ การบิรการติดตาม และการประเมินโครงการได 
 1.2 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ท่ีไดรับจากการเรียน) 

     1) มีพฤติกรรมท่ีมีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและมีจิตสาธารณะ 
     2) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
     3) เปนพลเมืองท่ีดีของสังคม 
1.3 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช IT ท่ีไดรับจากการเรียน) 

      1) สามารถสืบคนขอมูล วิเคราะหเพ่ือนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
                    2) สามารถเลือกใชขอมูลและสารสนเทศเพ่ือประยุกตใชในการดํารงชีวิตและแกไขปญหาของ
ตนเองไดอยางเหมาะสม  
 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 2.1 เพ่ิมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูเพ่ิมเติมใหกับผูเรียน 

 2.2 พัฒนาการเรียนการสอนใหเขากับผูเรียน 
 
 

6 
 



หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา 

    แนวคิด ความหมาย ความสัมพันธระหวางหลักการกับวงจร โครงการ การริ่เริ่มและการวิเคราะห
ความเปนไปไดของโครงการ การจัดเตีรยมโครงการ การเขียนโครงการ นําเสนอ เทคนิคการบริหารและ
ควบคุมโครงการ การกํากับติดตาม การยุติโครงการ และประเมินผลโครงการ 
 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝก 
 

สอนเสริม ปฏิบัต/ิงาน 
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

45 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

สอนเสริมตามความ
ตองการของผูเรียน 

- 6 ชั่วโมง/สัปดาห 

 
3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน   
    รายบุคคล 
     อาจารยผูสอนจัดเวลาใหคําปรึกษา และแนะนําทางวิชาการเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ
ของผูเรียน โดยผูเรียนสามารถนัดหมายกับอาจารยผูสอนในชวงเวลาท่ีอาจารยผูสอนไมมีภารกิจอ่ืนใดได
โดยตรง 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรยีนรูของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

1.1.1 ผูเรียนมีทัศนคติท่ีดีในในการแสดงออกซ่ึงความคิดของตน รูจักฟง และสื่อสารไดอยางดี 
1.1.2 ผูเรียนตระหนักรูถึงผลดี ผลเสีย ของการคิด การกระทํา และการแสดงออก ในพฤติกรรม

รูปแบบตางๆ สามารถตัดสินใจ และเลือกแสดงออกพฤติกรรมตางๆไดอยางถูกตองเหมาะสม 
1.1.3 ผูเรียนมีทัศนคติเชิงบวก ตอการพัฒนาตนเองเพ่ือใหเปนท่ียอมรับของสังคม มีความ

กระตือรือรนท่ีจะพัฒนาตนเองใหเปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพและมีความสุขในการดําเนินชีวิต
ในสังคม 

(ของหลักสูตร) 
1.ความซ่ือสัตย สุจริต ไมเอารัดเอาเปรียบ และสามารถจัดการปญหาความขัดแยงระหวาง

ผลประโยชนท่ีไดรับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.มีทัศนคติท่ีดีตออาชีพและแสดงออกซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติ

ตนตอผูอ่ืนอยางสมํ่าเสมอ 
3.ความรับผิดชอบในหนาท่ี เปนสมาชิกท่ีดีและมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนามีภาวะผูนํา 

และเปนแบบอยางท่ีดีตอผูอ่ืน 
4.วินัยในการทํางาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม 

   1.2 วิธีการสอน 
    ใชวธิีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบรวมกัน ไดแก 

- การบรรยาย (Lecture) 
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- ระดมสมอง (Brain Storming) 
- อภิปรายกลุม(Group Discussion) 
- การยกตัวอยางกรณีศึกษา (Case Study) 
- การศึกษาคนควาดวยตนเอง (Self Study) 
- การทําโครงการ (Project Based Learning) 
- ใหผูเรียนแกปญหาจากกรณีตัวอยาง (Problem Based Learning) 

 
 
   1.3 วิธีการประเมินผล 

- การสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน 
- การแสดงความคิดเห็น/การตอบคําถามของผูเรียน 
- การรวมกิจกรรมและความกระตอืรือรนในการเรียนรู 
- ผลงานและรายงานของผูเรียน 
- แบบประเมินผลการเรียนรู 

 
2. ความรู 
    2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 

2.1.1 ผูเรียนสามารถจัดทําโครงการได คือ การริ่เริ่มโครงการ เขียนโครงการ การนําเสนอโครงการ 
การบริหารจัดการโครงการ การยุติโครงการ และการประเมินผลโครงการ 

2.1.2 ผูเรียนรูวิธีการสื่อสารใหเหมาะสมกับโอกาส มีการไตรตรองอยางลึกซ้ึง มีความคิดเชิงวิเคราะห 
มีทัศนคติเชิงบวก และรูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
(ของหลักสูตร) 

1.มีความรูในสาขาวิชาการบริการลูกคาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางกวางขวางเปนระบบ 
เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก 

2.มีความรูท่ีเกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
3.มีความรูในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพ่ือแกไขปญหาและตอยอดองคความรูในงาน

อาชีพ 
    2.2 วิธีการสอน 
   ใชวิธีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบรวมกัน ไดแก 

- การบรรยาย (Lecture) 
- ระดมสมอง (Brain Storming) 
- อภิปรายกลุม(Group Discussion) 
- การยกตัวอยางกรณีศึกษา (Case Study) 
- การเขียนโครงการ  
- เทคนิคการนําเสนอโครงการ 
- การศึกษาคนควาดวยตนเอง (Self Study) 
- การเรียนรูผานสื่อรายการโทรทัศน ทาง Internet  broadcasting ของมหาวิทยาลัย 
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- ใหผูเรียนแกปญหาจากกรณีตัวอยางท่ีผูเรียนไดไปสํารวจพบดวยตนเอง (Problem 
Based Learning) 

 
   2.3 วิธีการประเมินผล 

- การสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน 
- การแสดงความคิดเห็น/การตอบคําถามของผูเรียน 
- การรวมกิจกรรมและความกระตือรือรนในการเรียนรู 
- ผลงานการจัดโครงการของผูเรียน 
- แบบประเมินผลการเรียนรู 

 
3. ทักษะทางปญญา 
   3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

3.1.1 ผูเรียนสามารถนําเสนอความคิด การแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณได 
3.1.2 ผูเรียนสามารถนําความรูท่ีเรียนไปใชในการวิเคราะหปญหา ตลอดจนหาทางเลือกในการ

แกปญหา และตัดสินใจแกปญหาตางๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
3.1.3 ผูเรียนมีพัฒนาการความคิดเชิงวิเคราะห  

(ของหลักสูตร) 
   1.มีความสามารถประมวลและศึกษาขอมูลเพ่ือวิเคราะหสาเหตุของปญหาและความขัดแยง
รวมท้ังหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม ท้ังเชิงกวางและเชิงลึก 

2.มีความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใชประโยชนในการฝกประสบการณ
ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม 

3.มีความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตรอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของเพ่ือพัฒนา
ทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล 
 3.2 วิธีการสอน 

- การบรรยาย (Lecture) 
- ระดมสมอง (Brain Storming) 
- อภิปรายกลุม(Group Discussion) 
- การยกตัวอยางกรณีศึกษา (Case Study) 
- การศึกษาคนควาดวยตนเอง (Self Study) 
- ใหผูเรียนแกปญหาจากกรณีตัวอยาง (Problem Based Learning) 
- การแลกเปลี่ยนประสบการณปญหาและการแกปญหาระหวางผูเรียน (Show and 

Share) 
   3.3 วิธีการประเมินผล 

- การสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน 
- การแสดงความคิดเห็น/การตอบคําถามของผูเรียน 
- การรวมกิจกรรมและความกระตือรือรนในการเรียนรู 
- ผลงานและรายงานของผูเรียน 
- แบบประเมินผลการเรียนรู 
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

4.1.1 ผูเรียนรูจักและเขาใจบทบาทของตน และนํามาปรับใชไดอยางเหมาะสม 
(ของหลักสูตร) 

1.มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายตามหนาท่ีและบทบาทของ
ตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสม รวมท้ังมีสวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงานและแกไขปญหากลุม 

2.มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธและสามารถสรางสัมพันธภาพอันดีกับผูอ่ืน 
และปรับตัวเชิงวิชาชีพได 

3.มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเนื่องและตรงตาม
มาตรฐานสากล 
4.2 วิธีการสอน 

- การบรรยาย (Lecture) 
- ระดมสมอง (Brain Storming) 
- อภิปรายกลุม(Group Discussion) 
- การยกตัวอยางกรณีศึกษา (Case Study) 
- การศึกษาคนควาดวยตนเอง (Self Study) 
- การทําโครงการ (Project Based Learning) 
- ใหผูเรียนแกปญหาจากกรณีตัวอยาง (Problem Based Learning) 

 
    4.3 วิธีการประเมินผล 

- ผลงานและรายงานของผูเรียน 
- การแสดงความคิดเห็น/การตอบคําถามของผูเรียน 
- การสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในการทํากิจกรรมกลุม(การรวมกิจกรรมและความ

กระตือรือรน) 
 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

- ผูเรียนสามารถใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตในการสืบคนและจัดการขอมูลได 
- ผูเรียนสามารถใชเทคนิค วิธีการเก็บขอมูล การอานขอมูลทางสถิติ มาประยุกตใชเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
(ของหลักสูตร) 

1.มีความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการฟง การพูด การอาน การเขียน 
และการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.มีความสามารถในการส่ือสารกับลูกคา หรือผูรับบริการไดอยางเหมาะสมตามสถานการณและ
วัฒนธรรม 

3.มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการตดิตอส่ือสาร รูจักเลือกรูปแบบของการ
นําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรับเรื่อง และผูฟงท่ีแตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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4.มีความสามารถในการใชเทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวลการแปล
ความหมาย และการวิเคราะหขอมูล 
    5.2 วิธีการสอน 

- การบรรยายเรื่องเทคนิควิธีการทํางานและการนําเสนอ (Lecture) 
- การยกตัวอยางกรณีศึกษา (Case Study) 
- การสืบคนขอมูลดวยตนเอง (Self Study) 
- การทําโครงการ (Project Based Learning) 
- การทําโครงการกลุมท่ีตองสืบคน จัดการและนําเสนอขอมูล  

    5.3 วิธีการประเมินผล 
- การนําเสนอขอมูล 
- ผลงานและรายงานของผูเรียน 
- การแสดงความคิดเห็น/การตอบคําถามของผูเรียน 
- แบบประเมินผลการเรียนรู 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จน.

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือ

ท่ีใช 
ผูสอน 

1 แนะนํารายวิชา 3 1) อธิบายแนวการสอน/มคอ.3 
2) อธิบายเกณฑการใหคะแนน 
3) Power point 

   - ผูสอนแนะนําตัว 
   - กิจกรรม 1 “ละลาย
พฤติกรรม” 
   - กิ จ ก ร ร ม  2 
“profile/e-profile” 
   - แบบฝกหดั 

อาจารย
ประจําวิชา 

2 บทนํา  
การบริหารโครงการ (Project 
Management)  

3 1) บรรยาย  
2) Power point 
3) กิจกรรม หรือแบบทดสอบ 

อาจารย
ประจําวิชา 

3 บทท่ี 2 การบูรณาการโครงการกับ
กลยุทธขององคกร 

6 1) บรรยาย  
2) Power point 
3) กิจกรรม หรือแบบทดสอบ 

อาจารย
ประจําวิชา 

4 บทท่ี 3 โครงสร างองค กรในการ
บริหารโครงการและวัฒนธรรมองค
กร 

 1) บรรยาย  
2) Power point 
3) กิจกรรม หรือแบบทดสอบ 
4) ยกตัวอยางกรณีศึกษา 

อาจารย
ประจําวิชา 

5 บทท่ี 4 การนิยามโครงการ  1) บรรยาย  อาจารย
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สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จน.
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือ
ท่ีใช 

ผูสอน 

2) Power point 
3) กิจกรรม หรือแบบทดสอบ 
5) ยกตัวอยางกรณีศึกษา 

ประจําวิชา 

6 บทท่ี 5 การประมาณการเวลาและค
าใชจายโครงการ 

6 1) บรรยาย  
2) Power point 
3) กิจกรรม หรือแบบทดสอบ 
6) ยกตัวอยางกรณีศึกษา 

อาจารย
ประจําวิชา 

7 บทท่ี 6 การวางแผนโครงการ 3 1) บรรยาย  
2) Power point 
3) กิจกรรม หรือแบบทดสอบ 
7) ยกตัวอยางกรณีศึกษา 

อาจารย
ประจําวิชา 

     
8 บทท่ี 7 การจัดการความเสี่ยงในการ

ดําเนินงานโครงการ 
3 1) บรรยาย  

2) Power point 
3) ยกตัวอยางกรณีศึกษา 

อาจารย
ประจําวิชา 

9 บทท่ี 8 การทํากําหนดการภาค 2 3 1. ควบคุมการสอบ อาจารย
ประจําวิชา 

10 บทท่ี 9 การลดระยะเวลาโครงการ 3 1. บรรยาย  
2. Power point 
3. ยกตัวอยางกรณีศึกษา 

กิจกรรม หรือแบบทดสอบ 

อาจารย
ประจําวิชา 

11 บทท่ี 10 ภาวะผูนํา : การเปนผู
จัดการโครงการ 

3 1. บรรยาย  
2. Power point 
3. ยกตัวอยางกรณีศึกษา 
กิจกรรม หรือแบบทดสอบ 

อาจารย
ประจําวิชา 

12 บทท่ี 11 การจัดการทีมงานโครงการ 3 1. บรรยาย  
2. Power point 
3. ยกตัวอยางกรณีศึกษา 
กิจกรรม หรือแบบทดสอบ 

อาจารย
ประจําวิชา 

13 บทท่ี 12 พันธมิตร 3 1. บรรยาย  
2. Power point 
3. ยกตัวอยางกรณีศึกษา 
กิจกรรม หรือแบบทดสอบ 

อาจารย
ประจําวิชา 

14 บทท่ี 13 การประเมินและวัดความ
กาวหน  าการดําเนินโครงการ 

3 4. บรรยาย  
5. Power point 

อาจารย
ประจาํวิชา 
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สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จน.
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือ
ท่ีใช 

ผูสอน 

6. ยกตัวอยางกรณีศึกษา 
กิจกรรม หรือแบบทดสอบ 

15 บทท่ี 14 การตรวจสอบและยุติ
โครงการ 

 7. บรรยาย  
8. Power point 
9. ยกตัวอยางกรณีศึกษา 
กิจกรรม หรือแบบทดสอบ 

อาจารย
ประจําวิชา 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
กิจกรรม 

ท่ี 
ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี 

ประเมิน 
สัดสวน
ของการ

ประเมินผล 
1 การจัดโครงการ - การเขียนโครงการ 

- การนําเสนอโครงการ 
- การมีสวนรวมในโครงการ 
- การประเมินผลโครงการ 

12-15 15% 

2 การนําเสนอโครงการ - การใชภาษา 
- รูปแบบ ความสมบูรณของ
เน้ือหา 
-  

9 และ 15 20% 

3  สอบกลางภาค คะแนนสอบ 9 20% 
4 กิจกรรมในช้ันเรยีน  - การรวมกิจกรรมท่ีอาจารย

กําหนดใหทํา ครบ ถวนสมบูรณ 
 

1-15 10% 

5 การเขาช้ันเรยีนและความประพฤติ  - ความสม่ําเสมอในการเขาช้ัน
เรียน 
- มีความประพฤตดิีในการเรียน 
- ความกระตือรือรนในการทํา
กิจกรรม 

1-15 5% 

6 สอบปลายภาค คะแนนสอบ ตามเกณฑของ
มหาวิทยาลยั 

30% 

หมายเหตุ : ผูสอนจะเก็บผลงานของนักศึกษาไวเปนเวลา 1 ภาคเรียน นักศึกษาสามารถติดตอสอบถามขอ
สงสัยเรื่องการประเมินผลการเรียน การใหคะแนนผลงานและกิจกรรมท่ีไดรับ ไดทันทีภายในระยะเวลาภายใน 
1 ภาคเรียน 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและตําราหลัก 

- สุทัศน รัตนเก้ือกังวาน.การบริหารโครงการ: เครื่องมือ และเทคนิคในการบริหารโครงการ, 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2556 
 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
- หนังสือท่ีใหความรูเก่ียวกับการจัดการโครงการ 
- นงลักษณ สินสืบผล, 2542. การพัฒนาบุคคลและการฝกอบรม. กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏธนบุรี. 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
Website ตาง ๆ เชน   http://e-learning.dusit.ac.th 
http://www.train355311.freehomepage.com/lesson4/made-project.htm#ข้ันตอนการ
จัดทําโครงการ 

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
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1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
   การประเมินผลงานจากการนําเสนอ และ กิจกรรม 
 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 
   ผลความพึงพอใจของผูเรียน 
 
3. การปรับปรุงการสอน 
    ปรับปรุงทุก 1 ปการศึกษา 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
    พิจารณาจากผลการเรียนรูของผูเรียน 
 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
    ทบทวนทุก 1 ปการศึกษา  
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