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รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฎัธนบรุ ี
 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาการจดัการ / หลกัสตูรบริหารธรุกิจ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูโดยทัว่ไปของรายวิชา 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 3412306 การจดัการโครงการ (Project Management) 
  

2 .จาํนวนหน่วยกิต 3 (3-0-6)   

3 .หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา  

เป็นรายวชิาในหมวดววชิาเฉพาะดา้น กลุ่มวชิาชพีบงัคบั หลกัสตูรบรหิารธุรกจิ   

4 .อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน  

         อาจารยจ์ริะพงษ์ เรอืงกุล และอาจารยผ์ูส้อน อาจารยส์ทิธิท์รรศน์ แกว้สทิธิ ์

     สถานทีต่ดิต่ออาจารย ์โทร. 061-634-2419, 090-565-6538 Email : Prosmit@yahoo.co.th  

5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรยีน  : ภาคการศกึษา 1/2560  ชัน้ปีที ่3 หอ้ง 1107 

 

  

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 -ไม่ม-ี 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite) (ถ้ามี) 

 -ไม่ม-ี 

8. สถานท่ีเรียน   หอ้ง 265 มหาวทิยาลยัราชภฎัธนบุร ี กรุงเทพมหานคร 

9. วนัท่ีจดัทาํหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาคร ัง้ล่าสดุ 

               2558 
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หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์ 

1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา    : เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูค้วามเชา้ใจเกีย่วกบัการอยูใ่นสงัคมทีต่อ้งรบัผดิขอบ

และการทาํงานเป็นทมี 

2.วตัถปุระสงค์ในการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา  :  มีการปรบัเปลี่ยนเนื้อหาให้ทนัสมยัต่อสภาวะการ

เปลีย่นแปลงในปจัจุบนั ทนัต่อการเปลีย่นแปลงทางดา้นวชิาการ 

 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการดาํเนินการ 

1. คาํอธิบายรายวิชา  

              แนวคิดเบ้ืองตนเก่ียวกบัการจดัการโครงการ ภาระหนา้ท่ีต่างๆ ในการบริหารโครงการ การวางแผน

โครงการ การทาํงบประมาณโครงการ การจดัตารางเวลาโครงการ การจดัสรรทรัพยากรการควบคุมโครงการ และ 

การประเมินโครงการ หลกัการเขียนโครงการ 
            The basic concept of project management. Responsibilities and tasks in project management. 

Project planning, project budgeting and project scheduling.  Resource allocation. Project control and 

evaluation. 

2. จาํนวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 

45 ชัว่โมง 
 

สอนเสริม 

 
 

การฝึกปฏิบติั/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
 

การศึกษาด้วยตนเอง 

90 ชัว่โมง 
 

3 .จํานวนชัว่โมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์จะให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบุคคล : จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ที่จะให้คําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศกึษานอกชนัเรยีน 

สปัดาหล์ะ 1.30 ชัว่โมง วนัพฤหสั เวลา 9.00 -10.30 น.  ห้องพกัอาจารยส์โมสรมหาวทิยาลยัราชภฎัธนบุร ี

กรุงเทพมหานคร 

 

หมวดท่ี 4 การพฒันาการเรยีนรู้ของนักศึกษา 

1 .คณุธรรม จริยธรรม  

1.1 วนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเอง วชิาชพี และสงัคม 

1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.3 ตระหนกัในคุณค่าของความมีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสตัยสุ์จริต 
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
1.5 เคารพกฎระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 
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1.2 วิธีการสอน 

1. อาจารยป์ระพฤตตินเป็นแบบอยา่ง  

2. การเรยีนรูโ้ดยใชค้าํถามทา้ยบท  

3. การเรยีนรูโ้ดยเขา้กลุ่มแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 

4. การเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงาน  

1.3 วิธีการประเมินผล 

1. การอภิปราย/รายงาน/การนาํเสนอ/การตอบคาํถาม 
2. นกัศึกษาประเมินเพ่ือร่วมกิจกรรม 
3. นกัศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินเขา้ชั้นเรียน การส่งรายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2 .ความรู ้

2.1 ความรู้ท่ีจะได้รบั 

1. มคีวามรูแ้ละเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นหลกัการและทฤษฎทีีส่าํคญัในการบรหิารธุรกจิ 

2.  สามารถวิเคราะห์และเขา้ใจปัญหาทางดา้นธุรกิจ และสามารถหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ข รวมทั้งประยกุต์

ความรู้ ทกัษะ และการใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการแกปั้ญหา 
3. สามารถพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ในการบริหารธุรกิจ และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง 
4. สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวิชาการและองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนในการบริหารธุรกิจ สามารถนํา

ความรูใ้นการบรหิารธรุกจิประยกุตใ์ชร้่วมกบัความรูใ้นศาสตรอ์ื่น ๆ 

 

2.2 วิธีการสอน 

1.  บรรยาย 

2.  ศกึษาดว้ยตนเอง 

3.  การเขา้กลุ่มแลกเปลีย่นความรู ้

4.  การเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงาน(รายงานกลุ่ม) 

 

2.3 วิธีการประเมินผล 

1.  การสอบวดัระดบัความรู ้ความจาํ ความเขา้ใจ 

2.  การนําเสนองานปากเปล่า 

3.  แบ่งกลุ่มอภปิรายถงึกรณีศกึษาทีใ่หไ้ป 

4.  นกัศกึษาประเมนิตนเอง 
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3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 มคีวามสามารถนําความรูใ้นเชงิทฤษฎสีู่การปฏบิตัไิดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.2 สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาใชห้ลกัการเหตุและผลรวมทั้งหาแนวทางป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3.3 มีความสามารถสาธิตทกัษะในการแกปั้ญหาโดยใชเ้หตุผลเชิงวิเคราะห์ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้สามารถ

ประยกุตค์วามรู้และทกัษะในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาพฒันาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ทาํงาน 

3.2 วิธีการสอน 

1.  การเรยีนรูโ้ดยในกรณีศกึษา 

2.  การระดมสมอง 

3.  การเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงาน(รายงานกลุ่ม) 

3.3 วิธีการประเมินผล 

                  1.  การสอบขอ้เขียนในระดบัการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ การนาํไปใช ้
             2.  การนาํเสนองาน  
             3.   นกัศึกษาประเมินตนเอง 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

4.1 มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

4.2 สามารถพฒันาทกัษะมนุษยส์มัพนัธท์ีด่ ีและปรบัตวัเขา้กบัสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.3 มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง สงัคม และวชิาชพี 

4.4  สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี โดยร่วมกนัแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนร่วมกนัตามบทบาทผูน้าํท่ีดีหรือ

ผูร่้วมงานท่ีดี 

4.2 วิธีการสอน 

1. การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 

2. การเรียนรู้โดยการปฏิบติั (การอภิปรายกลุ่ม, รายงานกลุ่ม) 

4.3 วิธีการประเมินผล 

1. การสงัเกต/กานนาํเสนองาน 

2. นกัศึกษาประเมินเพ่ือนร่วมกลุ่มกิจกรรม 

3. นกัศึกษาประเมินตนเอง 

4. ประเมินการปฏิบติั (พฤติกรรม ทศันคติ จริยธรรม) 
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5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสือ่สาร ทัง้การฟงั พดู อ่าน เขยีน อยา่งม ี

       ประสทิธภิาพ 

5.2     สามารถนาํความรู้และเคร่ืองมือทางการบริหารธุรกิจ มาประยกุตใ์ชใ้นองคก์ารได ้
5.3  สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยมีีสารสนเทศในการส่ือสารและนาํเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 

1.  บรรยาย 

2.  การเรยีนรูโ้ดยการปฏบิตั ิ

3.  ศกึษาดว้ยตนเอง 

4.  การเรยีนรูโ้ดยใชก้ารคาํนวณ 

5.3 วิธีการประเมินผล 

1. สงัเกตการทดสอบกลางภาคและคะแนนทีไ่ดร้บั 

2. การรายงานศกึษาคน้ควา้และการอา้งองิ 

3. นกัศกึษาประเมนิตนเอง 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1 .แผนการสอน 

สปัดาห์

ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จาํนวน

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการ

สอน  

ผลการเรียนรู้ ส่ือการสอน วิธีการประเมิน

พฤติกรรม 

1 
 

ขอ้ตกลงในการเรียนการสอน  

บทท่ี 1 การวางแผนโครงการ 

- ความหมายและความสาํคญัของการ

วางแผนเพ่ือโครงการ 
-  ประเภทและของการวางแผน

โครงการ 
-  ความแตกต่างระหว่างแผนองคก์าร

กบัแผนโครงการ  
 

6 บรรยาย เพื่อเป็นขอ้ตกลงใน

การเรยีน 

Power point ความสนใจในการ

เรยีน 

 

2 
บทท่ี 1 (ตอ่) การวางแผนโครงการ 

- กลุม่บคุคลท่ีเก่ียวข้องในการ

วางแผนโครงการ 

- ลกัษณะของแผนท่ีด ี

- แนวทางกระบวนการงางแผน 

 บรรยาย สามารถอธบิาย

คาํถามทา้ยบทไดด้ ี

Power point ความสนใจในการ

เรยีน 

3 
 

บทท่ี 2 องคป์ระกอบของโตรงการ- - 

ลกัษณะโครงการท่ีดี 
- องคป์ระกอบการเขียนโครงการ 

3 บรรยาย สามารถอธบิาย

คาํถามทา้ยบทไดด้ ี

Power point ความสนใจในการ

เรยีน 
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สปัดาห์

ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จาํนวน

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการ

สอน  

ผลการเรียนรู้ ส่ือการสอน วิธีการประเมิน

พฤติกรรม 

- ขัน้ตอนการเขียนโครงการ 

 

4 

บทท่ี 3 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการ

บริหารโครงการ 
- ปัจจยัหลกัของโครงการ 

- การบริหารโครงการเทคโนโลย ี

3 

 

 

 

บรรยาย สามารถอธบิาย

คาํถามทา้ยบทไดด้ ี

Power point ความสนใจในการ

เรยีน 

 

5.  
บทท่ี 4 กระบวนการจดัการโครงการ 

- ความสาํคัญของการจัดการ

โครงการ 
- หน้าที่ของผู้จัดการโครงการต้อง

รับผิดชอบ 
- ความแตกต่างระหว่างการบริหาร

โครงการและการบริหารทั่วไป 
- กระบวนการบริหารโครงการ 
- รายละเอยีดของ 12 ขัน้ตอน

มาตรฐาน 
- -เดลบัการทําแฟ้มโครงการ 
- เทคนิคที่ใช้ในการบริหารโครงการ 

 

3 บรรยาย สามารถอธบิาย

คาํถามทา้ยบทไดด้ ี

Power point ความสนใจในการ

เรยีน 

6. 
 

บทท่ี 5 กิจกรรมโครงการ 

- หลกัการของ Pert และ CPM 

- สญัญาลกัษณ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ใน Pert 

3 บรรยาย สามารถอธบิาย

คาํถามทา้ยบทไดด้ ี

Power point ความสนใจในการ

เรยีน 
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สปัดาห์

ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จาํนวน

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการ

สอน  

ผลการเรียนรู้ ส่ือการสอน วิธีการประเมิน

พฤติกรรม 

- กฎการสร้างข่ายงาน 

 

7. 
บทท่ี 6 โครงการ Log Frame 

- การเขียนโครงการแบบตาราง

เหตสุมัพนัธ์ 
- คณุลกัษณะของการวางแผน

โครงการแบบ Log 
Frame 

- ประโยชน์การวางแผนแบบ 

Log Frame 
- รูปแบบการวางแผนแบบ 

Log Frame 
 
  

3 บรรยาย สามารถอธบิาย

คาํถามทา้ยบทไดด้ ี

Power point  

8. บทท่ี 7 การจดัโครงการนําแผนสูก่าร

ปฏิบตัิ 
- ขัน้ตอนนําแผนไปปฏิบติั  
- ลกัษณะของโครงการ 
- กระบวนการของการบริหาร

โครงการ 
- ความสําคญัของการตดิตาม

และการควบคมุ 

3 บรรยาย สามารถอธบิาย

คาํถามทา้ยบทไดด้ ี

Power point ความสนใจในการ

เรยีน 
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สปัดาห์

ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จาํนวน

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการ

สอน  

ผลการเรียนรู้ ส่ือการสอน วิธีการประเมิน

พฤติกรรม 

9. 
 

สอบกลางภาค 

 

 

 

 

1.5 สอบอตนยั 5 ขอ้ สามารถอธบิาย

ตามทีส่อนคะแนนที่

ไดร้บัแต่ละคน 

 ผลคะแนนท่ีได้รับ 

10. 
 

 บทท่ี 8 การประเมินโครงการแบบ 

CIPP Model 

- จดุมุ่งหมายของการประเมิน

โครงการ 

- รูปแบบการประเมิน CIPP Model 

- ขัน้ตอนการประเมิน 

- รูปแบบของรายงานการประเมิน 

 

3 บรรยาย เขา้ใจในการสื่อ และ

การแสดงออกทาง

พฤตกิรรม 

Power point ความสนใจในการ

เรยีน 

11 
 

บทท่ี 9 การติดตามและควบคุมโครงการ 
- ความสาํคญัของการควบคุมโครงการ 
-  องคป์ระกอบของการควบคุม 
-  ระบบการควบคุมโครงการ              
-  ขั้นตอนต่างๆ ในการควบคุมโครงการ 

3 บรรยาย เขา้ใจในการสื่อ และ

การแสดงออกทาง

พฤตกิรรม 

Power point ความสนใจในการ

เรยีน 

12 

 

 

บทท่ี 10 การยตุิโครงการ 

- เม่ือไรจะยตุิโครงการ 

- สาเหตท่ีุทําให้โครงการประสบ

6 บรรยาย เขา้ใจในการสื่อ และ

การแสดงออกทาง

พฤตกิรรม 

Power point ความสนใจในการ

เรยีน 
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สปัดาห์

ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จาํนวน

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการ

สอน  

ผลการเรียนรู้ ส่ือการสอน วิธีการประเมิน

พฤติกรรม 

ความล้มเหลว 

- สาเหตท่ีุทําให้โครงการไม่

ประสบความสําเร็จ  

- การยตุิโครงการ 
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บทท่ี 10 (ตอ่) 

- ผู้บิหารโครงการกําหนดแนว

ทางการยตุิโครงการ 

- การตดัสินใจยตุิโครงการ 

3 บรรยาย เขา้ใจในการสื่อ และ

การแสดงออกทาง

พฤตกิรรม 

Power point ความสนใจในการ

เรยีน 

 

14. 
การนําเสนอรายงานของกลุม่ 3 บรรยาย  Power point ความสนใจในการเรยีน 

15. การนําเสนอรายงานของกลุม่ 3 บรรยาย คะแนนทีไ่ดร้บั Power point ความสนใจมากน้อย

ในการทาํรายงาน 

16. สอบปลายภาค 3 สอบอตนยั 6 ขอ้ สามารถอธบิาย

ตามทีส่อนคะแนนที่

ไดร้บัแต่ละคน 

 ผลคะแนนท่ีได้รับ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม

ท่ี 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน  สปัดาห์ท่ีประเมิน สดัส่วนของ

การ

ประเมินผล 

1 
 
 
 
 
 

1 

 
 

คะแนนท่ีได้รบั 

คาํถามท้ายบทที ่1 3/20 

2 
 

 
2 

คะแนนท่ีได้รบั คาํถามท้ายบทที ่2 3/20 

 
3. 
 
 

 
3 

คะแนนท่ีได้รบั 

คาํถามท้ายบทที ่3 3/20 

 
 
 

4. 
 
 
 

 
4 

 
 

คะแนนท่ีได้รบั 

คาํถามท้ายบทที ่4 2/10 

5 
5 

 
 

คะแนนท่ีได้รบั 
คาํถามท้ายบทที ่5 3/20 

6 6 

 
คะแนนท่ีได้รบั 

 
 

คาํถามท้ายบทที ่6 3/20 

7 
 

7 
คะแนนท่ีได้รบั คาํถามท้ายบทที ่7 3/20 

 
 
 

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.เอกสารหลกัและตาํราหลกั :  
ปกรณ์ ปรียากร.(2555) .การบริหารโครงการ แนวคิดและแนวทางในการสร้างความสาํเร็จ (พิมพค์ร้ังท่ี14 (

กรุงเทพฯ เสมาธรรม 
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2. เอกสารและข้อมลูสาํคญั :  

สุทศัน์ รัตนเก้ือ . (2556). การบริหารโครงการ : เคร่ืองมือ และเทคนิคในการบริหารโครงการ กรุงเทพฯ โรงพิมพแ์ห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
3.เอกสารและข้อมลูแนะนํา : สาํนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

ใหน้กัศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งดา้นวิธีการสอน การจดักิจกรรมในและหอ้งนอกเรียน ส่ิง

สนบัสนุนการเรียนการสอน  ท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ท่ีไดรั้บ ขอ้เสนอแนะเพ่ือปรับปรุง

รายวิชา  
2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

        หลกัสูตร/กาํหนดใหมี้การประเมินการสอนโดยการสงัเกตจากผูส้งัเกตการสอนทาํการประเมินตนเอง รวมทั้งผล

การเรียนของนกัศึกษา  
 

3. การปรบัปรงุการสอน  

        ควรมีการประชุมเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนร่วมกบันกัศึกษาภาย หลกัการเรียนการสอนเสร็จส้ิน  
 

4. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา 

        รวมการทวนสอบรายวิชา ทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ งานท่ีมอบหมาย นกัศึกษาประเมินตนเอง และการ

ประเมินโดยระบบประเมินการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ 
 

5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

           นาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากการประเมินผลมาใชใ้นการปรับการจดัการเรียนการสอนใหก้บันกัศึกษารุ่นถดัไป  
 

 

ลงช่ือ         สิทธ์ิทรรศน์ แก้วสิทธ์ิ           อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา 

               (นายสทิธิท์รรศน์ แกว้สทิธิ)์ 

 

ลงช่ือ                                                       อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลกัสตูร 

              (.ดร. จริะพงษ ์เรอืงกุน) 
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