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รายละเอยีดของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะเศรษฐศาสตร์   

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  

EC421 การวเิคราะห์และประเมินโครงการ 
Project Analysis and Appraisal 

2. จ านวนหน่วยกติ   
3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  
หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต      

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ ์

5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคการเรียนท่ี 1/2558นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน    

หอ้ง 71002อาคาร 7ชั้น 10 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย วนัศุกร์ เวลา 13.30-16.20 น. 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  

วนัท่ี 24กรกฎาคม2558 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1. ใหน้กัศึกษาเขา้ใจความหมายและความส าคญัของการวางแผนโครงการ 
2. ใหน้กัศึกษาเขา้ใจขั้นตอนในการก าหนด และวเิคราะห์โครงการ 
3. ใหน้กัศึกษาเขา้ใจหลกัเกณฑเ์พื่อจดัล าดบัความส าคญัของโครงการ  
4. ใหน้กัศึกษาเขา้ใจหลกัการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ 
5. ใหน้กัศึกษาเรียนรู้การจดัท าโครงการโดยอาศยัหลกัและวธีิการวเิคราะห์ท่ีไดศึ้กษามา  
6. ใหน้กัศึกษาเรียนรู้การน าเสนอโครงการท่ีไดจ้ดัท าในชั้นเรียน  

 
2 วตัถุประสงค์ของรายวชิา 

1. สามารถอธิบายสาระส าคญัของเน้ือหาในแต่ละบทได้ 
2. สามารถถ่ายทอดความรู้ ความเขา้ใจในแต่ละหวัขอ้ท่ีศึกษาได ้
3. สามารถน าความรู้ความเขา้ใจจากการศึกษาไปประยกุตใ์ชใ้นสภาพความเป็นจริงได้ 
4. สามารถน าความรู้ความเขา้ใจจากการศึกษาวชิาน้ีเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อไปได้ 

 
หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวชิา  

 ความหมายและความส าคญัของการวางแผนโครงการ  ขั้นตอนในการก าหนดโครงการ  
การวเิคราะห์ และประเมินค่าใชจ่้ายตลอดจนผลประโยชน์ของโครงการ โดยอาศยัหลกัค่าเสียโอกาส  
เกณฑก์ารตดัสินใจเพื่อจดัล าดบัของโครงการ  การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการเพื่อการลงทุน  

 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนา
ม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 
ชัว่โมงต่อภาคการศึกษ

- ไม่มีการฝึกปฏิบติั/ภาคสนา
ม/การฝึกงาน 

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง 
6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
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า 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

 อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาทราบใน ประมวลการสอน 
รายวชิา 

 อาจารยใ์หค้  าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นกัศึกษานอกชั้นเรียนเป็นรายบุคคลหรือ 
กลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ซ่ึงจะตอ้งมีการนดัหมายล่วงหนา้  

 
 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

(1) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต  
(2) มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม 

สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบัความส าคญั 
(4) มีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ 
(5) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 
(6) สามารถวเิคราะห์ผลกระทบจากการใชค้วามรู้ในวชิาชีพต่อบุคคล องคก์รและสังคม 

 (7) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
1.2 วธีิการสอน 

(1) บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาวชิา  
(2) ท าแบบฝึกหดัและทดสอบในชั้นเรียน โดยใหน้กัศึกษาฝึกหดัความซ่ือสัตยแ์ละตรงต่อเวลา 
(3) ร่วมอภิปรายปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัจริยธรรมและคุณธรรม  

1.3 วธีิการประเมินผล 

(1) พฤติกรรมการเขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอ  การส่งงานตรงต่อเวลา และการแต่งกายถูกระเบียบ  
ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

(2) การท าแบบฝึกหดัและท าการทดสอบเก็บคะแนนในหอ้งเรียนดว้ยตนเอง  
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(3) การศึกษาบทเรียนตามท่ีอาจารยม์อบหมาย และคน้ควา้หาความรู้ใหม่ๆอยา่งสม ่าเสมอ 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  

1. มีความรู้เก่ียวกบัความหมายและความส าคญัของการวางแผนโครงการ 
2. มีความรู้เก่ียวกบัขั้นตอนในการก าหนด และวเิคราะห์โครงการ 
3. มีความรู้เก่ียวกบัหลกัเกณฑเ์พื่อจดัล าดบัความส าคญัของโครงการ 
4. มีความรู้เก่ียวกบัหลกัการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ  
5. มีความรู้เก่ียวกบัการจดัท าโครงการโดยอาศยัหลกัและวธีิการวเิคราะห์ท่ีไดศึ้กษามา 
6. มีความรู้เก่ียวกบัการน าเสนอโครงการท่ีไดจ้ดัท าในชั้นเรียน 

2.2 วธีิการสอน 
(1) การบรรยาย และการท าแบบฝึกหดั 

(2) ส่ือน าเสนอในรูปแบบ Powerpoint 
(3) การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online  Learning/Internet-based-Learning) 
(4) การอภิปรายในหอ้งเรียน 

2.3 วธีิการประเมินผล 

(1) การท าแบบฝึกหดั 
(2) การศึกษาบทเรียนตามท่ีอาจารยม์อบหมาย และสามารถคน้ควา้หาความรู้ใหม่ๆผา่นเครือข่าย  

อินเทอร์เน็ต 
(3) การน าเสนอโครงการท่ีไดจ้ดัท าในชั้นเรียน  
(4) การสอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้ทฤษฎีและการประยกุต์ 

 
3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

พฒันาใหมี้การคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค ์สามารถวเิคราะห์ปัญหาและเสนอ  

แนวทางในรูปแบบของโครงการ 

3.2 วธีิการสอน 

(1) การมีส่วนร่วมของนกัศึกษาในชั้นเรียนในการอภิปรายปัญหาในการวเิคราะห์โครงการ  
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(2) การวเิคราะห์ปัญหา และวธีิการเสนอโครงการเพื่อแกไ้ขปัญหา 
3.3 วธีิการประเมินผล 

 การวเิคราะห์และน าเสนอโครงการ  การสอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้ทฤษฎีและการประยกุต์ 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 

(1) พฒันาทกัษะในการร่วมวเิคราะห์ปัญหาต่างๆในชั้นเรียน 
(2) พฒันาสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัและกบัผูส้อน 
(3) พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี มีความซ่ือสัตย ์และมีน ้าใจต่อ  

เพื่อนร่วมชั้นเรียน 
4.2 วธีิการสอน 

(1) มอบหมายแบบฝึกหดั ใหน้กัศึกษาท าในชั้นเรียน และท าเป็นการบา้น 
(2) มอบหมายใหน้กัศึกษารวมกลุ่มเพื่อจดัท าโครงการ และน ามาเสนอในชั้นเรียน  

 
4.3 วธีิการประเมินผล 

(1)  ตรวจและประเมินแบบฝึกหดัท่ีนกัศึกษาน ามาส่ง 
(2)  ใหน้กัศึกษาน าเสนอโครงการท่ีไดจ้ดัท าร่วมกนั โดยใหน้กัศึกษาร่วมกนัช้ีแนะ  

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  

(1) พฒันาทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลขโดยการใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดั 
และวเิคราะห์โครงการ โดยใชว้ธีิการค านวณผลลพัธ์เป็นตวัเลข  
(2) พฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ โดยใหเ้ขา้บทเรียนจาก Hybrid Learning ซ่ึงมี  

website ของวชิาโดยตรง มีการส่ือสารกบันกัศึกษาโดยผา่นบทเรียนทางอินเตอร์เน็ท  
5.2 วธีิการสอน 

(1) ยกตวัอยา่งการวเิคราะห์ในเชิงตวัเลขใหน้กัศึกษาไดฝึ้กหดัในการแกปั้ญหา  
(2) สร้างแบบฝึกหดัในเชิงตวัเลขเพื่อใหน้กัศึกษาแกปั้ญหา 
(3) เฉลยแบบฝึกหดั พร้อมกบัแนะน าขอ้บกพร่องของนกัศึกษาเพื่อปรับปรุงแกไ้ข  
(4) มีการน าบทเรียน upload ไวใ้น Hybrid Learning ของ website มหาวทิยาลยั 
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หอการคา้ไทย 
5.3 วธีิการประเมินผล 

(1)  ตรวจประเมินแบบฝึกหดัท่ีนกัศึกษาส่ง 
(2) ตรวจสอบจ านวนคร้ังของการเขา้สู่บทเรียนทาง website 
(3) ประเมินการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จ านวน(
ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1 
อธิบายแนวทางในการเรียนการสอนตาม 
มคอ.3 

บทที ่1 โครงการและการวางแผน 

        1.1 ความหมายของการวางแผน 
        1.2 ท าไมจึงตอ้งมีการวางแผน 
        1.3 การวางแผน และการ  
            วางโครงการ 
        1.4 
แนวความคิดขั้นพื้นฐานของการวเิคราะห์โคร
งการ 
 

3 บรรยายและท าแบบ
ฝึกหดั 

ผศ.ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ์ 
 

2 
บทที ่2 กระบวนการวางแผนโครงการ 

2.1 ความหมายของโครงการ 
2.2 ลกัษณะของโครงการ 
2.3 การวางแผนโครงการ 
    2.3.1 

3 บรรยายและท าแบบ
ฝึกหดั 

ผศ.ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ์ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน(
ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

การก าหนดโครงการและการศึกษาก่อนการล
งทุน 

2.3.2 การตระเตรียม 
และพฒันาโครงการ    

2.3.2.1 การวเิคราะห์ทางดา้น 
การตลาด 

3 2.3.2.2 การวเิคราะห์ทางดา้น 
เทคนิค หรือทางวศิวกรรม 
    2.3.2.3 การวเิคราะห์ทางดา้น 
เศรษฐกิจ 
2.3.2.4 การวเิคราะห์ทางดา้น  
การเงิน 
    2.3.2.5 การวเิคราะห์ทางดา้น 
การบริหาร 
2.3.3 

การประเมินและอนุมติัโครงการ 
2.3.4 การปิดโครงการ 

3 บรรยายและท าแบบ
ฝึกหดั 

ผศ.ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ์ 

4 
บทที ่3 เกณฑ์การตัดสินใจเพือ่การลงทุน 

3.1 เกณฑก์ารตดัสินใจแบบไม่ตอ้ง 
ปรับค่าของเวลา 
3.1.1 การตรวจสอบอยา่งง่ายๆ 
3.1.2 ระยะเวลาคืนทุน 
    3.1.3 อตัราผลตอบแทนต่อการ 

ลงทุน 

3 บรรยายและท าแบบ
ฝึกหดั 

ผศ.ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ์ 

5 3.2 ความส าคญัของระยะเวลา 
3.2.1 การปรับค่าของเวลา 

3  ผศ.ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ์ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน(
ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

3.2.1.1 การหาเงินรวม 
3.2.1.2 การหาค่าใชจ่้ายต่อปีท่ี 
เท่ากนั 
3.2.1.3 การหามูลค่าปัจจุบนั 
3.2.1.4 การหามูลค่าปัจจุบนัใน 

กรณีเงินงวด 
6 3.2.2 การเลือกอตัราส่วนลด 

3.2.3 เกณฑก์ารตดัสินใจแบบปรับค่า 
ของเวลา 
 3.2.3.1 มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ

  3.2.3.2 
อตัราผลตอบแทนของโครงการ 

 3.2.3.3 อตัราผลตอบแทนต่อ  
ค่าใชจ่้าย 

3  ผศ.ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ์ 

7 
บทที ่4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของโครงการ 

4.1 การระบุค่าใชจ่้ายของโครงการ 
4.2 ราคาท่ีใชใ้นการตีค่าใชจ่้ายของ 
โครงการ 
4.2.1 ราคาตลาด 

4.2.2 ราคาเงา 

3  ผศ.ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ์ 

8 สอบกลางภาค    
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน(
ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

9 4.3 การตีราคาค่าใชจ่้ายของโครงการ 
4.3.1 การตีราคาท่ีดิน 

4.3.2 การตีราคาค่าจา้งแรงงาน 
4.3.3 การตีราคาผลผลิตในประเทศ 
4.3.4 การตีราคาสินคา้ท่ีน าเขา้จาก 
ต่างประเทศ 
4.3.5 การหาอตัราแลกเปล่ียนท่ี 
แทจ้ริง 
4.3.6 แนวความคิดเก่ียวกบัอตัรา 
แลกเปล่ียนท่ีแทจ้ริง 
4.4 รายการท่ีไม่รวมอยูใ่นการ 
วเิคราะห์ค่าใชจ่้ายทางเศรษฐกิจ 

3 บรรยาย  
และท าแบบฝึกหดั 

ผศ.ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ์ 

10 
บทที ่5 

การวิเคราะห์ผลตอบแทนของโครงการ 

 5.1 
การระบุผลตอบแทนของโครงการ 
 5.1.1 ผลตอบแทนทางตรง  
 5.1.2 ผลตอบแทนทางออ้ม  
 5.1.3 ผลตอบแทนท่ีไม่มีตวัตน  
5.2 ราคาท่ีใชใ้นการตีค่าผลตอบแทน 
5.3 การตีราคาผลตอบแทน 
5.3.1 การตีราคาผลผลิตท่ีส่งออก 
ไปจ าหน่ายท่ีต่างประเทศ 
5.3.2 การตีราคาผลผลิตท่ีสามารถ 
ทดแทนการน าเขา้ 
5.3.3 การตีราคาผลผลิตท่ีใชเ้พื่อการ 

3 บรรยาย  
และท าแบบฝึกหดั 

ผศ.ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ์ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน(
ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

บริโภคภายในประเทศ 
5.3.3.1 ผลผลิตท่ีตีค่าไดโ้ดยตรง 
5.3.3.2 การตีราคาผลตอบแทนท่ีไม่มี 
ตวัตน 
    5.4 รายการท่ีไม่รวมอยูใ่นการวเิคราะห์ 
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

11 
บทที ่6 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ 

 6.1 
ตารางวเิคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ 
 6.1.1 
ตารางวเิคราะห์ควาอ่อนไหวของโครงการแบ
บทางเดียว 
 6.1.2 
ตารางวเิคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการแ
บบหลายทาง 
6.2 
การค านวณดชันีช้ีวดัความอ่อนไหวของโครง
การ 

3 บรรยาย  
และท าแบบฝึกหดั 

ผศ.ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ์ 

12 
บทที ่7 การวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการ 

 7.1 
การคาดคะเนการเงินของโครงการ 
 7.1.1 งบก าไร และขาดทุน  
 7.1.2 งบกระแสเงินสด  
 7.1.3 งบดุล  

3 บรรยาย  
และท าแบบฝึกหดั 

ผศ.ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ์ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน(
ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

 7.2 
การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 
 7.2.1 อตัราส่วนสภาพคล่อง  
 7.2.2 อตัราส่วนหน้ีสิน  
 7.2.3 อตัราส่วนแสดงสมรรถภาพ  
ในการด าเนินงาน 
      7.2.4 อตัราส่วนแสดงความ  
สามารถในการท าก าไร 
 7.3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการ  
วเิคราะห์ทางเศรษฐกิจและการเงินของ 
โครงการ 

13 นกัศึกษาน าเสนอโครงการ 
และวจิารณ์โครงการ ในชั้นเรียน 

3 น าเสนอโครงการใน
ชั้น 

ผศ.ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ์ 

14 นกัศึกษาน าเสนอโครงการ 
และวจิารณ์โครงการ ในชั้นเรียน 

3 น าเสนอโครงการใน
ชั้น 

ผศ.ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ์ 

15 นกัศึกษาน าเสนอโครงการ 
และวจิารณ์โครงการ ในชั้นเรียน 

3 น าเสนอโครงการใน
ชั้น 

ผศ.ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ์ 

16 สอบปลายภาค    

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กจิกรรม

ที ่ 
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วธีิการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการประ
เมินผล 

 

1 มคอ.3 
1. การเขา้ชั้นเรียนและแบบฝึกหดั 
2.การน าเสนอโครงการในชั้น 
3.สอบปลายภาค 

1-12 
13-15 

16 

10% 
40% 
50% 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสาร 

พนัเอก(พิเศษ) ดร. ชินวธุ สุนทรสีมะ อ าพล ทิมาสาร ผศ. ดร. จุไร ทพัวงษ ์ การวิเคราะห์โครงการ 
และแผนงาน  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ผศ. ดร. บนัลือ สุทธารมณ์ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐกจิ  คณะพฒันาการเศรษฐกิจ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
รศ. ดร. ประสิทธ์ิ ตงยิง่ศิริการวางแผน และการวิเคราะห์โครงการ (Project Planning and Analysis)บริษทั 
ซีเอด็ยเูคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 2542 
รศ. ดร. เยาวเรศ ทบัพนัธ์ุ การประเมินโครงการ ตามแนวทางเศรษฐศาสตร์  
ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2543 
รศ. ฐาปนา ฉ่ินไฟศาล  รศ. อจัฉรา ชีวะตระกูลกิจ  การบริหารโครงการ และการศึกษาความเป็นไปได้   บริษทั 
ธีระฟิลม์ และไซเทก็ซ์ จ  ากดั 2540 
Arie Kuyvenhoven and L.B.M. Mennes, Guidelines for Project Appraisal: An Introduction to the 

Principles of Financial, Economic and Social Cost-benefit Analysis for Developing Countries. 
Government Publishing Office, the Hague, 1985. 
Little, I.M.D., and Mirrlees, J.A. Project Appraisal and Planning for Development Countries. New York: 
Basic Books, 1974 and 1982. 

 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

ผศ. ดร. บนัลือ สุทธารมณ์ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐกจิ  คณะพฒันาการเศรษฐกิจ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
รศ. ดร. ประสิทธ์ิ ตงยิง่ศิริการวางแผน และการวิเคราะห์โครงการ (Project Planning and Analysis)บริษทั 
ซีเอด็ยเูคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 2542 
รศ. ดร. เยาวเรศ ทบัพนัธ์ุ การประเมินโครงการ ตามแนวทางเศรษฐศาสตร์  
ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2543 
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รศ. ฐาปนา ฉ่ินไฟศาล  รศ. อจัฉรา ชีวะตระกูลกิจ  การบริหารโครงการ และการศึกษาความเป็นไปได้   บริษทั 
ธีระฟิลม์ และไซเทก็ซ์ จ  ากดั 2540 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

Arie Kuyvenhoven and L.B.M. Mennes, Guidelines for Project Appraisal: An Introduction to the 
Principles of Financial, Economic and Social Cost-benefit Analysis for Developing Countries. 
Government Publishing Office, the Hague, 1985. 
Little, I.M.D., and Mirrlees, J.A. Project Appraisal and Planning for Development Countries. New York: 
Basic Books, 1974 and 1982. 

Website ทีนั่กศึกษาสามารถค้นคว้าเพิม่เติม 
http://www.arit.dusit.ac.th/elearning/soc/SOC37/SOC37/PRETEST/index.htm 
http://www.stanford.edu/group/FRI/indonesia/reader/Output/gittingerreader.html 
http://www.adb.org/Documents/Guidelines/Eco_Analysis/default.asp 
http://www1.worldbank.org/education/economicsed/research/econseries/vawda.pdf 
http://www.eia.doe.gov/pub/oil_gas/natural_gas/analysis_publications/natural_gas_1998_issues_trends/pdf/
Appc.pdf 
http://www.sjsu.edu/faculty/watkins/cba.htm 
http://www.niu.edu/pub_ad/p512/cbarev.htm 
 
 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาน้ีท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา โดย 

1.การสนทนาสอบถามความคิดเห็นระหวา่งนกัศึกษาและอาจารยผ์ูส้อน 
2. การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 
3.การประเมินผลอาจารยผ์ูส้อนโดยนกัศึกษา 

 

http://www.arit.dusit.ac.th/elearning/soc/SOC37/SOC37/PRETEST/index.htm
http://www.stanford.edu/group/FRI/indonesia/reader/Output/gittingerreader.html
http://www.adb.org/Documents/Guidelines/Eco_Analysis/default.asp
http://www1.worldbank.org/education/economicsed/research/econseries/vawda.pdf
http://www.eia.doe.gov/pub/oil_gas/natural_gas/analysis_publications/natural_gas_1998_issues_trends/pdf/Appc.pdf
http://www.eia.doe.gov/pub/oil_gas/natural_gas/analysis_publications/natural_gas_1998_issues_trends/pdf/Appc.pdf
http://www.sjsu.edu/faculty/watkins/cba.htm
http://www.niu.edu/pub_ad/p512/cbarev.htm
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2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 อาจารยผ์ูส้อนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการสอบของนกัศึกษา และท ารายงานสรุป 

พฒันาการของนกัศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ขเพื่อปรับปรุงรายวชิาใหมี้ความเหมาะสมมากข้ึน 
 
3. การปรับปรุงการสอน  

1. ประมวลความคิดเห็นของนกัศึกษา การประเมินการสอนของตนเอง  ตลอดจนสรุปปัญหา 
อุปสรรคและแนวทางแกไ้ขเพื่อน าไปปรับปรุงการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

2. แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งอาจารยผ์ูส้อนในวชิาอ่ืนๆเพื่อจะไดน้ าเทคนิค 
วธีิการใหม่ๆมาใชใ้นการปรับปรุงการสอนใหดี้ข้ึน 

3. ปรับปรุงรายละเอียดของวชิาใหท้นัสมยัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 
4. คณะเศรษฐศาสตร์มีการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาการเรียนการสอนทุกวชิาเป็นประจ าทุกปี  

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

      1.ไดมี้การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวชิาท่ีสอน 
โดยมีคณะกรรมการก ากบัมาตรฐานวชิาการ เป็นผูต้รวจสอบในการออกขอ้สอบ การตรวจขอ้สอบ 
การตดัเกรดของนกัศึกษา 

2. ส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัค าถามในขอ้สอบจากผูใ้ชบ้ณัฑิต 
เพื่อปรับปรุงมาตรฐานขอ้สอบใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

จากการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา ไดมี้การวางแผนปรับปรุงการ 
สอนและรายละเอียดวชิาเพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน โดย 

1.ปรับปรุงเน้ือหารายวชิาทุกๆ 3 ปี หรือตามค าแนะน าของคณะกรรมการก ากบัมาตรฐาน 
วชิาการตามขอ้ 4 
2. น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากขอ้2 (กลยทุธ์การประเมินการสอน) 
มาพฒันาเน้ือหาสาระต่างๆของวชิา และปรับปรุงวธีิการเรียนการสอนใหต้รงกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  
 
 


