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สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ปมก.002 



ค าน า 
 
  เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุ่งให้ผู้เรียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วม 
ในกระบวนการศึกษาเล่าเรียนอย่างครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังจากเรียนเสร็จสิ้น          
ไปแล้ว โดยจัดระบบการประเมินครบทั้งส่วนการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินผลสุดท้าย 
  การประเมินจากกิจกรรมประจ าชุดวิชาเป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดท้ายจึง
ให้ผู้เรียนและนักศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่ก าหนดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนและนักศึกษามี
ความสามารถ ดังนี้ 

1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใด 
กลุ่มหนึ่ง 

2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดท าโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ที่นักศึกษาท า 

3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรือขัน้ตอนที่แสดงไว้ในหน่วย 
หน่วยหนึ่งของเอกสารการสอน 

4.  คิด วิเคราะห์ น าเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 
นอกจากนี้การท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายังท าให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ 

ต้นภาคการศึกษา และจากการวิจัยพบว่า นักศึกษาท่ีท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่า 
นักศึกษาท่ีไม่ท ากิจกรรม 
 
  คณะกรรมการบริหารชุดวิชา ๓๑๔๐๗ เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่ ขอให้นักศึกษาทุกท่าน
ประสบความส าเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้ มีความรู้เกี่ยวกับองค์การและการจัดการและสามารถน าความรู้ดังกล่าวไป
เป็นประโยชน์ต่อการท างานและการด าเนินชีวิตสืบไป 

 
 

   คณะกรรมการบริหารชุดวิชา ๓๑๔๐๗ เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

  เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นค าถาม การครอบคลุม
ประเด็นหลักที่ถาม ความถูกต้องของค าตอบ ความชัดเจนของการน าเสนอ ความละเอียดประณีตของ
ชิ้นงาน 
  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไม่บังคับให้นักศึกษาทุก
คนต้องท ากิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได้ โดยการประเมินปลายภาคส าหรับชุดวิชานี้ 
แบ่งออกเป็น 2 กรณ ี
  กรณีท่ี 1 นักศึกษาท ากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก
จากคะแนนสอบปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมคิดร้อยละ 20 และ
คะแนนกิจกรรมจะน าไปใช้ทั้งการประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการ
สอบไล่จะส่งกิจกรรมเพ่ือเป็นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้ 
  กรณีท่ี 2 นักศึกษาไม่ท ากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาค
เพียงอย่างเดียว 
 ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะต้องประเมินผล
โดยใช้ข้อสอบฉบับเดียวกัน นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่วนนักศึกษากลุ่มที่
ไม่ท ากิจกรรมจะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ส าหรับนักศึกษาที่ท ากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะพิจารณา
ให้ 

นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด โดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมา
เปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับคะแนนกิจกรรมแล้วน าคะแนนส่วนที่มากกว่าไป
ใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กับนักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 ตัวอย่างที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และท าข้อสอบได้ 70 ข้อ (คิดเป็น 70 
×0.66666 เท่ากับ 46.67 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 
18 + 46.67 เท่ากับ 64.67 คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว 
นักศึกษาจะได้ 70 × 0.83333 เท่ากับ 58.33 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้คะแนน 
64.67 คะแนน 
 ตัวอย่างที่ 2 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 13 คะแนน และท าข้อสอบได้ 92 ข้อ (คิดเป็น 92 
× 0.66666 เท่ากับ 61.33 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 
13+ 61.33 เท่ากับ 74.33 คะแนนกรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษา
จะได้ 92 × 0.83333 เท่ากับ 76.67 คะแนน  มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้ 76.67 คะแนน 
 
 
 
 
 
 

1. การประเมินผล 



 
 
 
 

ให้นักศึกษาด าเนินการดังนี้ 
1. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยและส าเนากิจกรรมที่ท าเสร็จแล้ว
ไว้ 1 ชุด ไว้เป็นหลักฐาน  
2. การส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาภายในวันที่ 30 เมษายน 256๖ 
3. ให้จัดท าหน้าปกกิจกรรมให้มีข้อความตามตัวอย่างที่แนบมา 
4. ส่งกิจกรรมที่ท าเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง ณ ส านักบริการการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้ 
 

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 
ส านักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด  

จังหวัดนนทบุรี  11120 
(กิจกรรมประจ าชุดวิชา ๓๑๔๐๗ เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่ 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ) 
 

           ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไป
มหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐาน ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจัดท าหน้าปกกิจกรรม 
(ปรากฎในภาคผนวกท่ีส่งมาด้วย)  
7. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง 
โดยโทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศัพท์ติดต่อส านักบริการการศึกษา 
หมายเลข 0-2504-7621 หรือ โทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0-2503-3545-8 
และหมายเลข 0-2504-7191,0-2504-7193 โทรสาร 0-2503-3546 โทรศัพท์ฝากข้อความ
นอกวัน-เวลาราชการ (ตลอด 24 ชั่วโมง) หมายเลข 0-2504-7191,0-2504-7193  

E-mail icproffice@stou.ac.th และ www.stou.ac.th 
 
 
 
 

3. เนื้อหากิจกรรม 
  

การตอบค าถามให้เขียนด้วยลายมือของนักศึกษาด้วยลายมือที่อ่านง่ายหรือพิมพ์  
โดยใช้วิธีการสรุปความคิดเห็นหรือตอบค าถามด้วยตนเอง   

2. การส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชา 

mailto:icproffice@stou.ac.th
http://www.stou.ac.th/


กรณีที่มีการอ้างอิงจากที่ใดให้เขียนแหล่งที่มาของข้อมูลไว้ด้วยในบรรณานุกรม  
 

  

จงท ำรำยงำนในหวัข้อ โครงกำรกอ่สร้ำงขนำดใหญ่ในประเทศไทย โดยให้นกัศกึษำสบืค้นข้อมลูเก่ียวกบักำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่

โครงกำรใดโครงกำรหนึง่ ท่ีมีโครงสร้ำงหรือมเีทคโนโลยีกำรกอ่สร้ำงที่นำ่สนใจ และท ำรำยงำนประมำณ 10 หน้ำ (รวม

ภำพประกอบ) โดยอยำ่งน้อยต้องมีข้อมลูครอบคลมุเนือ้หำตอ่ไปนี ้(คะแนนรวมทัง้สิน้  20 คะแนน) 

1. ควำมเป็นมำของโครงกำร 

2. ลกัษณะทัว่ไปโครงกำร (งบประมำณ ต ำแหนง่ที่ตัง้ ฯลฯ) 

3. ลกัษณะโครงสร้ำงและเทคโนโลยีที่ใช้หรือลกัษณะพิเศษ (เน้นเนือ้หำของรำยงำนในประเด็นนีเ้ป็นหลกั) 

4. สรุป  

โดยจดัท ำรูปแบบรำยงำน มีปก สำรบญั เนือ้หำและบรรณำนกุรมอ้ำงองิที่มำของข้อมลูและภำพที่สบืค้นมำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ปกกิจกรรม 

 



 
                          กิจกรรมประจ าชุดวิชา ๓๑๔๐๗ เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่ 
 
                                                            
                          ภาคการศึกษาท่ี......................1/256๕......................................                

 
                          ชื่อนักศึกษา……………………………………….…………………….   

 
 

 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา             

 
ท่ีอยู…่…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………… 

โทรศัพท์ (ถ้ามี)…………………………………………………………………………………… 
 
 

ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบัติจากผู้ประเมินเป็นท่ีสุด 
 

ลงชื่อ…………………………………………………………. 
(………………………………………………………) 

 

 
 
 

วันที่ประเมิน ........................................... 
 
 
 

แบบประเมินเอกสำรกำรสอน 
รหสัชดุวิชำ ๓๑๔๐๗ เทคโนโลยีกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่ 

 



 
 
 
ค าชี้แจง 

1. แบบประเมนิฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสโุขทัย 
ธรรมาธิราช ข้อมูลที่ได้จะใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวชิาและการประกันคณุภาพ
การศึกษา ค าตอบของท่านจะเก็บไว้เป็นความลบัและน ามาสรปุในภาพรวม ให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ 

2. ขอให้นักศึกษาส่งแบบประเมนิมาพร้อมกิจกรรมประจ าชุดวชิาทุกคร้ัง เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่านเก่ียวกับชุดวิชาที่ศึกษา 

และเติมข้อความในช่องว่างที่เวน้ไว้ 
4. แบบประเมนิแบ่งเปน็ 3 ตอน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาชุดวิชา 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนรู้จากการศึกษาชุดวชิานี ้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อนักศึกษา   นาย   นางสาว   นาง ..................................................... รหัส ............................... 
2. หลักสูตรระดับ   ปริญญาตรี    ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
3. ในภาคการศึกษานี้  ลงทะเบียนชุดวิชานี ้
  เป็นคร้ังที่ ...............   ลงทะเบียนทั้งสอบไล่ สอบซ่อมและคร้ังนี้ รวมทั้งสิ้น ............. ครั้ง (กรณีปริญญาตรี) 

4. ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปนีี้ เปน็ต้นมา ท่านได้รบัรางวลั/การประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านใดบ้าง 
4.1   ไม่ได้รับรางวัล(ถ้าท าเครื่องหมาย ในช่องนี้ให้เว้นข้อ 4.2 และไปท าเครื่องหมาย ในข้อ 5 ต่อไป) 
4.2   กรณีที่ได้รับรางวัล ท่านได้รบัรางวัลด้านใด (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

  ด้านวิชาการ    ด้านวิชาชีพ    ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
     ด้านกีฬา    ด้านสุขภาพ    ด้านสิ่งแวดล้อม 
     ด้านศิลปวัฒนธรรม   ไม่ได้รับรางวัล   ด้านอ่ืน (ระบุ) .............................. 
 ถ้าได้รับรางวัล โปรดระบุรายละเอียดของรางวัล/การประกาศเกียรติคุณยกย่องที่ได้รับ พร้อมแนบส าเนาหลักฐาน 
 ชื่อหน่วยงานที่ให้รางวัล ...................................................... วนั/เดือน/ป ีทีไ่ด้รับ ....................................  
5. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  

 5.1     ไม่ใช้คอมพิวเคอร์     
   5.2 ในกรณีที่ใช้คอมพิวเตอร์ ท่านใช้คอมพิวเตอร์ในด้านใด 
    ใช้พิมพ์งาน    ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา    ใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อการอ่ืนๆ เช่น การสื่อสารใน
รูปแบบการสนทนาผ่านเครือข่าย การท าธุรกิจ e-Commerce การท าธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร/สถาบนั
การเงิน ฯลฯ 

                    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ .....................………………………………………………………..) 



ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาชุดวิชา ๓๑๔๐๗ เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่ 
ความหมายของระดับความคิดเห็น     5 = มากที่สุด 4 = มาก  3 = ปานกลาง 2 = น้อย    1 = น้อยท่ีสุด     

รายช่ือหน่วย 

เนื้อหาชัดเจนเข้าใจ
ง่าย 

กิจกรรมและแนวตอบ
ท้ายเรื่องชัดเจน 

แบบประเมินตนเองก่อน
และหลังเรียนถูกต้อง

ชัดเจน 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

หน่วยที่ 1                 
หน่วยที่ 2                 
หน่วยที่ 3                 
หน่วยที่ 4                 
หน่วยที่ 5                 
หน่วยที่ 6                 
หน่วยที่ 7                 
หน่วยที่ 8                 
หน่วยที่ 9                 
หน่วยที่ 10                 
หน่วยที่ 11                 
หน่วยที่ 12                 
หน่วยที่ 13                 
หน่วยที่ 14                  
หน่วยที่  15                 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อการปรับปรุงชุดวิชา 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
 



ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้จากการศึกษาชุดวิชานี้ 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1.เอกสารการสอนมีเนื้อหาสาระชัดเจน อ่านเข้าใจได้ง่าย      
2.กิจกรรมท้ายเรื่องกระตุ้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา      
3.แบบประเมินผลตนเองก่อน – หลังเรียนช่วยให้เข้าใจเนื้อหา      
4.วิธีศึกษาของชุดวิชาช่วยให้เข้าใจเนื้อหาวิชาที่ศึกษา      
5.การจัดล าดับเนื้อหาวิชาเอ้ือต่อการเรียนรู้      
6.ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาสามารถด าเนินชีวิตและท างานร่วมกับผู้อื่นได้โดยท่ี 
               -   การเคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ   
               -   ความมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา  ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ  
               -   ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและวิชาชีพ 
               - การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เคารพในคณุค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์คุณธรรม 
จริยธรรมตามวิชาชีพ  
                -มีความตระหนักในความส าคัญของบทบาทหน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

     

7.ผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ  ลักษณะ  แนวคิด  ว่าด้วยพฤติกรรมมนุษย์  ทั้งในด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  บุคคลกับกลุ่มบุคคล  บุคคลกับองค์การ  และระหว่างกลุ่มบุคคลอิทธิพลของพฤติกรรม
มนุษย์ที่มีต่อองค์การ  การติดต่อสื่อสาร  การประสานงานและการตัดสินใจ  ทฤษฎีและเทคนิควิธีการที่เกี่ยวกับ  การ
จูงใจ  มนุษยสัมพันธ์  และการสร้างขวัญ 

     

8.ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาควบคู่ไปกับความรู้และคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อให้สามารถ 
    ประกอบอาชีพ/วิชาชีพและพึ่งพาตนเองได้ โดยนักศึกษาจะมีคุณสมบัติที่เป็นทักษะทางปัญญา ดังนี้ 
              - มีทักษะในการสืบค้น รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาวิเคราะห์ ประเมินสารสนเทศและสรุปประเด็นต่าง 
ๆ เพื่อน าไปใช้ใน 
                การแก้ปัญหาและการพัฒนาได้ 

     



               -มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา  และทักษะในการตัดสินใจ  
               -สามารถประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ มีทักษะที่จ าเป็นตามวิชาชีพที่หลักสูตรก าหนด 
              -มีทักษะที่มีความเฉพาะในวิชาชีพ สามารถปฏิบัติและเสนอแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพ(ถ้ามี)  
 
9.ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบโดยท่ีนักศึกษา 
                  -มีความสามารถในการเป็นผู้น าหรือผู้ร่วมทีมท างานที่ดี เพื่อเอื้ออ านวยให้การแก้ปัญหาตาม 
สถานการณ์ต่าง ๆ มีความราบรื่น 
                    และรวดเร็ว มีทักษะการท างานเป็นทีม ทักษะการประสานงานกับบุคคลและกลุ่มในระดับต่าง ๆ ได้ 
                 -มีความคิดริเริ่มในการน าเสนอประเด็นและการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเอง 

     

10.ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข    การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยท่ีนักศึกษา 
-สามารถวิเคราะห์ปัญหา ศึกษาค้นคว้าและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยเลือกและประยุกต์ เทคนิควิธีทางสถิติ
และคณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 
-สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การแปลความหมาย และการน าเสนอ
ข้อมูลได้ 
        -มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และ /างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือ ภาษาต่  รวมทั้ง
เลือกใช้รูปแบบแลสื่อในการน าเสนอที่เหมาะสมกับสถานการณ์และกลุ่มผู้ฟัง   

     

11.ความพึงพอใจที่มีต่อชุดวิชานี้โดยภาพรวม      
จุดเด่นของการเรียนการสอนชุดวิชานี้ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
 
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมิน 
 
 


