
ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

ภาคต้น  ปีการศึกษา 2556 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพเิศษ) 
 

1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   โครงการจดัตังสายวิชาสังคมศาสตร์   

 

2. รหัสวิชา  01454536          ชือวิชา   (ไทย) การบริหารโครงการในภาครัฐ 

หน่วยกิต 3( - )     (องักฤษ)   (Project Management in Public Sector)  

วิชาพืนฐาน     - 

หมู่   ภาคพิเศษ         วนัเสาร์  เวลา  . - .  น.  ณ  SC9-509 

 

3. อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ดร.ประสงค์ กลัยาณะธรรม     และอาจารย์ดร.โชติมา  แก้วกอง     โครงการจดัตังสายวิชาสงัคมศาสตร์  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 

4. การให้นิสิตเข้าพบและให้คําแนะนํานอกเวลาเรียน 

 อาจารย์ดร.ประสงค์ กลัยาณะธรรม     และอาจารย์ดร.โชติมา  แก้วกอง    

 โทร.  - - -    ต่อ   

ห้องพกั  SC. -    

E-mail    faasctm@ku.ac.th   

เวลาให้นิสติเข้าพบ จนัทร์, พธุ  13.00-16.00 น. 

 หรือ  ในเวลาราชการทีผู้สอนไม่ติดราชการอืน 

 

5. จดุประสงค์ของวิชา (Course Objectives) 

 .  เพือให้ผู้ เรียนสามารถนําเอาแนวคิดการบริหารโครงการ  รวมทังเทคนิคการบริหารงานด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้

ในการทํางานด้านการบริหารโครงการในภาครัฐ   

 .2 เพือให้ผู้ เรียนสามารถนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการประพฤติปฏิบติัในการทํางานโดยทัวไปและในชีวิตประจําวัน

ได้อย่างเหมาะสม  

 

6. คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 

กระบวนการบริหารโครงการ ซงึประกอบด้วย การเริมต้นโครงการ การวางแผนบริหารโครงการ การนําแผนไปปฏิบัติ 

การควบคุมโครงการ และการปิดโครงการ เทคนิคการบริหาร รวมทังการบริหารขอบเขตของโครงการ การบริหารเวลา การ

บริหารค่าใช้จ่าย การบริหารความเสียง การบริหารคุณภาพ การบริหารการสือสาร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการ

บริหารการจดัซือจดัจ้าง 
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7. เค้าโครงรายวิชา  (Course Outline) 

เนือหา จาํนวนชัวโมง 

สว่นที .1    บทนํา ความรู้เบืองต้นเกียวกบัโครงการ และการบริหารโครงการ    6 

สว่นที 1.     แนวคิดทีเกียวข้องกบัโครงการ และการบริหารโครงการ     6 

สว่นที 2       ความรู้เบืองต้นเกียวกบัการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ และ 

                   แนวคิดทีเกียวข้องกบัการบริหารโครงการ (ต่อ)          

9 

สว่นที 3       การบริหารโครงการในภาครัฐในหน่วยงานราชการไทยและตวัอย่าง 24 

                สอบปลายภาค 3 

รวม 45 

 

8. วิธีสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  

. การบรรยาย การซักถาม และแลกเปลยีนความคิดเห็น   

.  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   

 . การมอบหมายงานรายบคุคล   

. การแบ่งกลุ่มทํางานตามหัวข้อทีได้รับมอบหมาย 

 . การจดัทํารายงาน นําเสนอผลงานหน้าชนั และอภิปราย 

 . การเขียนแสดงความคิดเห็น 

 8.7การสงัเกตการณ์   
 

9. อุปกรณ์สือการสอน 

คอมพิวเตอร์  LCD Projecter  และเครืองฉายแผ่นทบึ  กระดานขาว  (White board) 

เอกสารประกอบการสอนวิชา 01 36  การบริหารโครงการในภาครัฐ 

หนงัสอื  บทความ  และเอกสารสงิพิมพ์ทีเกียวข้อง    

 

10. การวัดผลสัมฤทธิในการเรียน 

10.1 คะแนนสอบ          % 

  - ข้อสอบของอาจารย์ดร.ประสงค์ กลัยาณะธรรม        20% 

- ข้อสอบของอาจารย์ดร.โชติมา  แก้วกอง       20%   

10.2 คะแนนเก็บ 1 ของอาจารย์ดร.โชติมา  แก้วกอง                            30 % 

  - รายงานกลุม่และการนําเสนอ       20%   

  - การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและการวิเคราะห์กรณีศกึษาในชนัเรียน % 

10.3 คะแนนเก็บ 2 ของอาจารย์ดร.ประสงค์ กลัยาณะธรรม                                   30 % 

         รวม                     % 

หมายเหตุ    

 .หากผู้ เรียนขาดเรียนต้องส่งใบลาทีถูกต้อง  คือ  มีใบลาป่วยแนบใบรับรองแพทย์  หรือมีใบลากิจทีมี

อาจารย์ทีปรึกษาลงนามรับรองตามขนัตอน 

  2.ผู้ เรียนต้องสง่งานภายในระยะเวลาทีผู้สอนกําหนด    
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11. การประเมินผลการเรียน     การประเมินผลการเรียน  ผู้สอนใช้วิธีการตดัเกรดแบบอิงเกณฑ์  ดงันี 
เกรด A B+ B C+ C D+ D F 

ช่วงคะแนน  – 0 79 – 75 4 – 68 67 – 64 3 – 0 59 –55 4 – 0 49 –  
 

12. หนังสืออ่านประกอบ 

 

ชชัวาลย์  ทตัศิวชั.  คณุภาพการให้บริการภาครัฐ: ความหมาย การวดั และการประยกุต์ในระบบ 

              บริหารภาครัฐไทย (Public Service Quality: Definition, Measurement and its  

              Application in the Thai Public Service), วารสารรัฐประศาสนศาสตร์, น. 105-146.  

ชยัเสฏฐ์   พรหมศรี.  “การบริหารความเสยีง (Risk  Management)”  วารสารนกับริหาร ปี 27 vol. 3,  

               2549, น. 39-47. 

ธนินท์รัฐ   รัตนพงศ์ภิญโญ.   “การบริหารความเสยีงครัวเรือน (Household Risk  Management)”   

                วารสารมหาวิทยาลยัศิลปากร  ฉบบัภาษาไทย ปีท ี31 ฉบบัที 1 พ.ศ. 2554, น.15-23. 

ปกรณ์   ปรียากร. 

            การบริหารโครงการ: แนวคิดและแนวทางในการสร้างความสาํเร็จ. กรุงเทพ: สาํนกัพิมพ์เสมาธรรม, 2548. 

พชัรินทร์  เชาว์กิติวฒุิ.   

            การวดัประสทิธิผลของโครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turn Key) โดยทฤษฎี Balanced  

            Scorecard: กรณีศกึษาเฉพาะโครงการขยายระบบเครือข่ายโทรศพัท์ของบริษัท จสัมิน เทเลคอม  

            ซิสเต็มส์ จํากดั, งานวิจยัเฉพาะกรณี  ตามหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  

           (การบริหารเทคโนโลยี)  วิทยาลยันวตักรรมอดุมศกึษา, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2544. 

พิศณ ุ ฟองศรี.   

            แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการประเมินโครงการ. กรุงเทพ: ด่านสทุธาการพิมพ์ จํากดั, 2552. 

วรเดช  จนัทรศร. 

            การบริหารโครงการพฒันาของรัฐ. กรุงเทพ: หจก. สหายบลอ็กและการพิมพ์, 2543. 

อรฉตัร  จนัทรัตน์. 

             สทิธิการมีสว่นร่วมของประชาชนในกระบวนการพิจารณาโครงการของรัฐ: ศกึษากรณีโครงการทีมีผลกระทบต่อ 

             สงิแวดล้อม, วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2549. 

Ponder, Randall D. The Leader’s Guide: 15 essential skills, 2nd edition, The Oasis Press,  

             US, 2001. 

Silber, Mark B.  and  V. Claytion Sherman. Managerial Performance and Promotability,  

            Amacom, A division of American Management  Associations, 1974. 

 

 

 

 

 

 

13. ตารางกิจกรรมการเรียนการสอน    
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ครัง 

ที 
วัน/เดือน/ปี เนือหา กจิกรรมการเรียนการสอน 

1 8  มิ.ย. 2556        

(9.00-12.00 น. 

13.00-16.00 น.) 

แนะนํารายวชิาการบริหารโครงการในภาครัฐ 

ความหมายโครงการ  วงจรชีวติของโครงการ  

ลกัษณะของโครงการ  ความสําคญัของ

โครงการ  ขนัตอนการดําเนนิโครงการ   การจดั

องค์กรโครงการ  ความหมายการบริหาร

โครงการ  สภาพแวดล้อมในการจดัการโครงการ   

วตัถุประสงค์ของการจดัการโครงการ  

กระบวนการจดัการโครงการ    

บรรยาย ซกัถามและอภิปราย 

2 15  มิ.ย. 2556    

(9.00-12.00 น. 

13.00-16.00 น.)     

แนวคิดทีใช้ในการวางแผนโครงการ  การนํา

แผนไปปฏิบตัิ การควบคุมโครงการ และการปิด

โครงการ  เทคนคิการบริหาร ตวัอย่างปัญหา

ของหนว่ยงานภาครัฐ   และแนวทางการจดัทํา

โครงการแก้ปัญหาของหน่วยงานภาครัฐ 

แนวคิดตวัแบบในการจดัการโครงการ 

การประเมินโครงการ  การวดัผลการดําเนินการ

ของโครงการ  แนวคิดการวิเคราะห์ผลกระทบ

สงิแวดล้อม  ปัญหาทีพบเกียวกบัโครงการ   

บรรยาย ซกัถามและอภิปราย 

3 22  มิ.ย. 2556      

(9.00-12.00 น. 

13.00-16.00 น.)   

ความรู้เบืองต้นเกียวกบัการศึกษาความเป็นไป

ได้ของโครงการ  ประเด็นทีท้าทายต่อการบริหาร

ทรัพยากรมนษุย์ในการบริหารโครงการใน

ภาครัฐ  การบริหารความเสียง คุณภาพการ

ให้บริการของโครงการในภาครัฐ  และการ

บริหารการจดัซือจดัจ้าง 

บรรยาย ซกัถามและอภิปราย 

4 6 ก.ค. 2556   

(9.00-12.00 น. 

13.00-16.00 น.)       

นําเสนอผลการศึกษารายงานกลุม่ 

 

การบริหารโครงการในภาครัฐในหนว่ยงาน

ราชการไทยและตวัอย่าง 

นําเสนอผลการศึกษารายงานกลุม่ 

 

บรรยาย ซกัถามและอภิปราย 

5 

13 ก.ค. 2556       

(9.00-12.00 น. 

13.00-16.00 น.)  

การบริหารโครงการในภาครัฐในหนว่ยงาน

ราชการไทยและตวัอย่าง 
บรรยาย ซกัถามและอภิปราย 

 

20 ก.ค. 2556        

(9.00-12.00 น. 

13.00-16.00 น.) 

การบริหารโครงการในภาครัฐในหนว่ยงาน

ราชการไทยและตวัอย่าง 
บรรยาย ซกัถามและอภิปราย 

7 

27 ก.ค. 2556        

(9.00-12.00 น. 

13.00-16.00 น.) 

การบริหารโครงการในภาครัฐในหนว่ยงาน

ราชการไทยและตวัอย่าง 
บรรยาย ซกัถามและอภิปราย 

 

3  ส.ค. 6 

เรียน 9.00-12.00 น. 

สอบ 13.00-16.00 น. 

นําเสนอผลการศึกษารายงานกลุม่ 

 

สอบปลายภาค 

นําเสนอผลการศึกษารายงานกลุม่ 

 

สอบปลายภาค 
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หมายเหต ุ: อาจมีการปรับเปลียนตารางกิจกรรมการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 
 

 

14. การทบทวนเพือปรับปรุงวิธีสอนและระบบการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

   ไม่มีทบทวน  เนืองจากเปิดสอนครังแรก 

   มีทบทวน  โดย     ไม่แก้ไขปรับปรุง  

      แก้ไขปรับปรุง ดงันี   

 

15. การปรับปรุงการสอนจากผลการประเมินการสอนโดยนิสิต 

   ไม่มีการประเมินผลการสอน   

     มีการประเมินผลการสอน  โดย     ไม่มีการปรับปรุง           

        มีการปรับปรุง ดงันี    

 

 

 

 

 

 ลงนาม............................................................(ผู้รายงาน) 

 (นางสาวโชติมา  แก้วกอง) 

    วันที  8  มิถนุายน  พ.ศ. 6 


