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รายละเอยีดของรายวชิา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา  คณะบริหารธุรกิจ 

 
หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวชิา  
 BM409 การบริหารโครงการ 
2. จ านวนหน่วยกติ 
      3 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

  บริหารธุรกิจ 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ดร.อดิพร เขมะรังสรรค ์
 อาจารย์ผู้สอน อ.ศิริรัตน์ แซ่เอยีง  
 อาจารย์ผู้สอน อ.ปิยรัตน์  พพิธิวณิชธรรม 
5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
 ตน้ 2560 / ปี 4 
6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 

  BA 101 การบริหารธุรกิจ 
7.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) 

 ไม่มี 
8.  สถานทีเ่รียน  

 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย   
9.  วนัทีจ่ดัท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
 4 สิงหาคม 2560 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
เพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถบริหารโครงการไดอ้ยา่งสมบูรณ์ โดยสามารถน าแนวคิดต่างๆไปใชใ้นการบริหาร เช่น

การวางแผน การจดัท างบประมาณ การจดัท าก าหนดการ การตรวจสอบ และการประเมินผล การประเมินความเส่ียง การ
จดัสรรทรัพยากร การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า 
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2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพ่ือใหน้กัศึกษาเรียนรู้เทคนิคการวเิคราะห์อยา่งสร้างสรรค ์และสามารถน าไปปรับใชใ้นการบริหารโครงการ เช่น
การวางแผน การจดัท างบประมาณ การจดัท าก าหนดการ การตรวจสอบ และการประเมินผล การประเมินความเส่ียง การ
จดัสรรทรัพยากร และ ใหน้กัศึกษาเขา้ใจถึงทฤษฎีภาวะผูน้ า และสามารถน าไปปรับใชใ้นการบริหารโครงการ 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนนิการ 
 

1. ค าอธิบายรายวชิา  
หารบริหารโครงการตามหลกัการและทฤษฎี เช่นการวางแผน จดัท า ควบคุม งบประมาณ เวลา และคุณภาพ รวมทั้ง

ขั้นตอนการท าโครงการ การวางแผน การจดัท าก าหนดการ การตรวจสอบ ติดตามผล และส่งมอบงาน รวมถึง การประเมิน
ความเส่ียง การจดัสรรทรัพยากร ภาวะผูน้ า และการท างานเป็นทีม 

 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย 
(ชัว่โมง) 

สอนเสริม 
(ชัว่โมง) 

การฝึกปฏบิัตงิาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน

(ชัว่โมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชัว่โมง) 

45 ชัว่โมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

ตามความตอ้งการของ
นกัศึกษาเฉพาะรายและ
ขอ้ตกลงของกลุ่มเรียน 

5 ชัว่โมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

ศึกษาดว้ยตนเอง  
90 ชัว่โมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 อาจารยป์ระจ าวชิาจดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมง ต่อสปัดาห์  

 
หมวดที ่4  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นท่ีมุ่งหวงั   มีดงัต่อไปน้ี 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม  จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
 มคีวามซ่ือสัตย์สุจริต ซ่ือตรงต่อหน้าที ่ต่อตนเองและต่อผู้อ่ืน ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน มคีวามอดทน เสียสละและเพยีร
พยายาม มคีวามเคารพต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคบัต่าง ๆ ขององค์กรและและมคีวามรับผดิชอบต่อสังคมโดยรวม และมี
จรรยาบรรณทางธุรกจิ มจีติส านึกและมมีโนธรรมทีจ่ะแยกแยะความถูกต้อง ความด ีและความช่ัว 
  

1.2 วธีิการสอน 
 บรรยายพร้อมยกตวัอย่างกรณศึีกษาสถานการณ์ปัจจุบันทีเ่กีย่วข้อง และ ให้นกัศึกษาวเิคราะห์และท าแบบฝีกหัด
ส าหรับแต่ละบท พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาในการท าโครงการ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถจดัท ารายงานโครงการของตนเองได้
อย่างครอบคลุมและใกล้เคยีงสภาวะจริงมากทีสุ่ด 
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1.3 วธีิการประเมนิผล 

 การเข้าช้ันเรียนและการส่งงานทีม่อบหมายให้ตรงต่อเวลา และการอ้างเหตุผลและการแก้ปัญหาทีส่มเหตุสมผล 
   
2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 
 เรียนรู้เทคนิคการวเิคราะห์อย่างสร้างสรรค์ และสามารถน าไปปรับใช้ในการบริหารโครงการ เช่นการวางแผน การ
จดัท างบประมาณ การจดัท าก าหนดการ การตรวจสอบ และการประเมนิผล การประเมนิความเส่ียง การจดัสรรทรัพยากร 
และ เข้าใจถึงทฤษฎภีาวะผู้น า และสามารถน าไปปรับใช้ในการบริหารโครงการ 

 
 2.2 วธีิการสอน 
 การบรรยาย การอภิปราย การเรียนรู้โดยใช้หัวข้อปัญหา การเรียนรู้โดยกจิกรรมโครงงาน การเรียนรู้จากการท างาน 
โดยใช้ส่ือการสอนทีเ่ป็นรูปภาพ ส่ือน าเสนอในรูปแบบ Powerpoint 

 
2.3 วธีิการประเมนิผล 
    - ความรู้และทกัษะ (Knowledge and Skills) 
 - สอบกลางภาค (Midterm Examination)   ร้อยละ (percentage)........................0.................................. 
 - สอบปลายภาค (Final Examination)     ร้อยละ (percentage)...................50...................................... 
 
    - การท างานหรือกิจกรรมการเรียนการสอน (Assignments/Teaching-Learning Activities) 
 - การท าแบบฝึกหดั (Exercises)      ร้อยละ (percentage).....................15............................... 
 - การท ากิจกรรม (Activities)       ร้อยละ (percentage)......................................................... 
      - งาน/โครงการท่ีไดรั้บมอบหมาย (Assigned Tasks/Projects)  ร้อยละ (percentage)......30..................... 
   - การเขา้ชั้นเรียน (Attendance)          ร้อยละ (percentage)............................5........................ 
* นกัศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดหวัขอ้  และกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกบัผูส้อน  
 

3. ทกัษะทางปัญญา 
  

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
 สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวนั  มคีวามคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดมิ สามารถบูรณา
การความรู้ในสาขาวชิาทีศึ่กษาและประสบการณ์เพ่ือให้เกดินวตักรรม กจิกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกจิใหม่ ๆ 
สามารถสืบค้น จ าแนก และวเิคราะห์ข้อมูล อย่างเป็นระบบเพ่ือให้ได้ซ่ึงสารสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และ
ตดัสินใจอย่างเหมาะสม 
   
 3.2 วธีิการสอน 
  การบรรยาย โดยใชส่ื้อPower Point  การถามตอบและ ฝึกท าแบบฝึกหดั  
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3.3 วธีิการประเมนิผล 

  - สอบปลายภาค 
- รายงานการบริหารโครงการ 

  -  แบบฝึกหดัในหอ้งเรียน 
 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
 สามารถประสานงาน มีมนุษยสมัพนัธ์และสร้างสมัพนัธภาพอนัดีกบัผูอ่ื้น สามารถท างานเป็นกลุ่ม และแสดงภาวะผูน้ า
ผูต้ามไดอ้ยา่งเหมาะสม และมีความรับผิดชอบ สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมท่ีหลากหลาย 
สามารถประสานงาน มีมนุษยสมัพนัธ์และสร้างสมัพนัธภาพอนัดีกบัผูอ่ื้น 
 
 4.2 วธีิการสอน 
    มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล 
 
 4.3 วธีิการประเมนิผล 
  การน าเสนอโครงการของนักศึกษาหน้าช้ันเรียน ว่าสามารถรายงานหน้าช้ันได้อย่างสมบูรณ์ และสามารถตอบได้
ทุกค าถาม  
 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
 สามารถประยุกต์ใช้หลกัคณิตศาสตร์ สถิตแิละการวเิคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวเิคราะห์และตดัสินใจทางธุรกจิ 
สามารถน าเทคโนโลยแีละสารสนเทศไปเป็นเคร่ืองมือในการสนบัสนุนในการด าเนนิงาน เช่นการการสืบค้นข้อมูลผ่านทาง
เครือข่ายอนิเทอร์เน็ต และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือพฒันาโครงการทีจ่ดัท า  
  

5.2 วธีิการสอน 
 บรรยายและใหแ้สดงความคิดเห็น โดยใชส่ื้อน าเสนอในรูปแบบ Powerpoint และ การท างานกลุ่มท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ในแบบการบริหารโครงการ 
 
 5.3 วธีิการประเมนิผล 
 การมส่ีวนร่วมในการถามตอบและแสดงความคดิเห็นในช้ันเรียน และจากงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
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หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมนิผล 

 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1 Introduction 3 การบรรยาย การถามตอบและ ฝึกท า
แบบฝึกหดั 

อ.ศิริรัตน์ แซ่เอียง / ดร.อดิพร เขมะ
รังสรรค ์/ อ.ปิยรัตน์  พพิธิวณิชธรรม 

2 Define Project 
Management 

3 การบรรยาย การถามตอบและ ฝึกท า
แบบฝึกหดั 

อ.ศิริรัตน์ แซ่เอียง / ดร.อดิพร เขมะ
รังสรรค ์/ อ.ปิยรัตน์  พพิธิวณิชธรรม 

3 Roles of Project Manager 

 
3 การบรรยาย การถามตอบและ ฝึกท า

แบบฝึกหดั 
อ.ศิริรัตน์ แซ่เอียง / ดร.อดิพร เขมะ
รังสรรค ์/ อ.ปิยรัตน์  พพิธิวณิชธรรม 

4 Project Planning 

 
3 การบรรยาย การถามตอบและ ฝึกท า

แบบฝึกหดั 
อ.ศิริรัตน์ แซ่เอียง / ดร.อดิพร เขมะ
รังสรรค ์/ อ.ปิยรัตน์  พพิธิวณิชธรรม 

5 Project Scheduling  

 
3 การบรรยาย การถามตอบและ ฝึกท า

แบบฝึกหดั 
อ.ศิริรัตน์ แซ่เอียง / ดร.อดิพร เขมะ
รังสรรค ์/ อ.ปิยรัตน์  พพิธิวณิชธรรม 

6 Project Scheduling  

 
3 การบรรยาย การถามตอบและ ฝึกท า

แบบฝึกหดั 
อ.ศิริรัตน์ แซ่เอียง / ดร.อดิพร เขมะ
รังสรรค ์/ อ.ปิยรัตน์  พพิธิวณิชธรรม 

7 Cost Planning and Quality 
Management 

3 การบรรยาย การถามตอบและ ฝึกท า
แบบฝึกหดั 

อ.ศิริรัตน์ แซ่เอียง / ดร.อดิพร เขมะ
รังสรรค ์/ อ.ปิยรัตน์  พพิธิวณิชธรรม 

8 Risk Management 

 
3 การบรรยาย การถามตอบและ ฝึกท า

แบบฝึกหดั 
อ.ศิริรัตน์ แซ่เอียง / ดร.อดิพร เขมะ
รังสรรค ์/ อ.ปิยรัตน์  พพิธิวณิชธรรม 

9 Project Monitoring and 
Control 

3 การบรรยาย การถามตอบและ ฝึกท า
แบบฝึกหดั 

อ.ศิริรัตน์ แซ่เอียง / ดร.อดิพร เขมะ
รังสรรค ์/ อ.ปิยรัตน์  พพิธิวณิชธรรม 

11 Project Team 
Management 

3 การบรรยาย การถามตอบและ ฝึกท า
แบบฝึกหดั 

อ.ศิริรัตน์ แซ่เอียง / ดร.อดิพร เขมะ
รังสรรค ์/ อ.ปิยรัตน์  พพิธิวณิชธรรม 

11 Project Audit and Closure 

 
3 การบรรยาย การถามตอบและ ฝึกท า

แบบฝึกหดั 
อ.ศิริรัตน์ แซ่เอียง / ดร.อดิพร เขมะ
รังสรรค ์/ อ.ปิยรัตน์  พพิธิวณิชธรรม 

12 International Project 
Management 

3 การบรรยาย การถามตอบและ ฝึกท า
แบบฝึกหดั 

อ.ศิริรัตน์ แซ่เอียง / ดร.อดิพร เขมะ
รังสรรค ์/ อ.ปิยรัตน์  พพิธิวณิชธรรม 

13 Presentation Project 
Management Report 

 

3 น าเสนอผลงาน และ ถามตอบ อ.ศิริรัตน์ แซ่เอียง / ดร.อดิพร เขมะ
รังสรรค ์/ อ.ปิยรัตน์  พพิธิวณิชธรรม 

14 Presentation Project 
Management Report 

3 น าเสนอผลงาน และ ถามตอบ อ.ศิริรัตน์ แซ่เอียง / ดร.อดิพร เขมะ
รังสรรค ์/ อ.ปิยรัตน์  พพิธิวณิชธรรม 

15 Presentation Project 
Management Report 

3 น าเสนอผลงาน และ ถามตอบ อ.ศิริรัตน์ แซ่เอียง / ดร.อดิพร เขมะ
รังสรรค ์/ อ.ปิยรัตน์  พิพิธวณิชธรรม 
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2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

กจิกรรมที ่
ผลการ
เรียนรู้ 

วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ที่
ประเมนิ 

สัดส่วนของการ
ประเมนิผล 

1  สอบปลายภาค (Final Examination) 17 50 

2  การท าแบบฝึกหดั (Exercises) 2,5,7,8,9 15 

3  งานโครงการท่ีไดรั้บมอบหมาย (Assigned Project) 13,14,15 30 

4  การเขา้เรียน / Attendance ทุกสปัดาห์ 5 

  
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสารหลกั 

- การบริหารโครงการ (ผศ. ชนินทร์  อยู่เพชร คณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย) 
- การบริหารโครงการ แนวทางสู่ความส าเร็จ (รศ.รัตนา สายคณิต คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 
- การวางแผนและวเิคราะห์โครงการ (ดร.ประสิทธ์ิ  ตงยิง่ศิริ) 
- การวางแผนและบริหารโครงการ (สุภาพพร  พศิาลบุตร) 
- การบริหารโครงการ แนวคดิและแนวทางในการสร้างความส าเร็จ (ปกรณ์  ปรียากร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์) 

  
2. เอกสารและข้อมูลส าคญั 
 หนังสือทุกเล่มทีเ่กีย่วกบัการบริหารโครงการ 
  
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 เอกสารทุกชนิดทีเ่กีย่วกบัการบริหารโครงการ 

 
หมวดที ่7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 
1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
 จากการสนทนากลุ่มระหว่างผู้เรียนกบัผู้สอน   จากการสังเกตพฤตกิรรมของผู้เรียน จากการเสนอผลงานโครงการของ
นักศึกษา 
 
2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 
  การสังเกตการณ์สอน  ผลการสอบ อาจารย์ผู้สอนปรึกษาหารือการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 
3. การปรับปรุงการสอน  
 อาจารย์ผู้สอนปรึกษาหารือการจดัและวางแผนการเรียนการสอน รวมทั้งการร่วมหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุง
พฒันารายวชิา ให้ทนัยุคสมยัเสมอ 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
 ตั้งกรรมการก ากบัมาตรฐานผลการเรียนรู้  ตรวจสอบความถูกต้องการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  สอบทาน
ความตรงประเดน็ของข้อสอบ การวดัและประเมนิผลการสอบ   
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 ปรับปรุงประมวลรายวชิาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ  


