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การศึกษาความเปนไปไดทางอุตสาหกรรมและการจัดการโครงการ
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ค าน า 

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    มุ่งให้ผู้เรียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษา
เล่าเรียนครบวงจร   ตั้งแต่ก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว  โดยจัดระบบการประเมินครบ
ส่วน ทั้งการประเมินก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และประเมินผลสุดท้าย 

การประเมินกิจกรรม  เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดท้าย  จึงให้ผู้เรียนและ
นักศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่ก าหนดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนและนักศึกษามีความสามารถ  ดังนี้ 

1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพ่ือจัดท าโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่ งที่

นักศึกษาท า
3. พัฒนาระบบ  โครงการ  ชิ้นงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใดหน่วย

หนึ่งของเอกสารการสอน
4. คิด  วิเคราะห์  น าเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้การท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายังท าให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ต้นภาค

การศึกษา  และจากการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่ท า
กิจกรรม 

คณะกรรมการบริหารชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความส าเร็จ
ในการศึกษาชุดวิชานี้  และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต  และการท างานสืบไป 

       คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 
     ชุดวิชา 97433 

การศึกษาความเป็นไปได้ทางอุตสาหกรรมและการจัดการโครงการ         
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เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นค าถาม  การครอบคลุมความถูกต้อง
ของค าตอบ  ความชัดเจนของการน าเสนอ  ความละเอียดประณีตของชิ้นงาน 

มหาวิทยาลัยไม่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องท ากิจกรรม  นักศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได้  โดยการ
ประเมินปลายภาคส าหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็น 2 กรณี 

กรณีที่ 1 นักศึกษาท ากิจกรรม   มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น  2 ส่วน  ส่วนแรกจากคะแนนสอบ
ปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 และคะแนนกิจกรรมจะน าไปใช้ทั้งการ
ประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม  นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพ่ือเป็นคะแนนในการสอบซ่อม
ไม่ได ้

กรณีท่ี 2 นักศึกษาไม่ท ากิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว 
ในการประเมินผลปลายภาค  นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้

ข้อสอบฉบับเดียวกัน  นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน  ส่วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ท ากิจกรรมจะมี
คะแนนเต็ม 100 คะแนน  ส าหรับนักศึกษาที่ท ากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด โดย
การน าคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับ
คะแนนกิจกรรม  แล้วน าคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กับนักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน  และท าข้อสอบได้ 70 ข้อ (คิดเป็น 70 x 0.66666  
เท่ากับ 46.67 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค  18 + 46.67 เท่ากับ 64.67 
คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  นักศึกษาจะได้  70 x 0.83333 เท่ากับ 58.33 คะแนน 
มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้คะแนน 64.67  คะแนน 

ตัวอย่างที่ 2 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 13 คะแนน  และท าข้อสอบได้ 92 ข้อ (คิดเป็น 92 x 0.66666 
เท่ากับ 61.33 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 13 + 61.00  เท่ากับ 74.33  
คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  นักศึกษาจะได้  92 x 0.83333  เท่ากับ 76.67 
คะแนน  มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้ 76.67  คะแนน 

1. การประเมินผล
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ให้นักศึกษาด าเนินการดังนี้ 

1. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยและส าเนากิจกรรมที่ท าเสร็จแล้วไว้   
1 ชุด  ไว้เป็นหลักฐาน

2. วันสุดท้ายของการส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาในวันที่ 30 ตุลาคม 2565
3. ให้จัดท าหน้าปกรายงานให้มีข้อความตามตัวอย่างท่ีแนบมา
4. ส่งกิจกรรมที�ท าเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยตนเอง ณ  ส านักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมาธิราช  หรือส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน  โดยจ่าหน้าซองดังนี้

 

ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง  และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไปมหาวิทยาลัยไว้
เป็นหลักฐาน  ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น  นักศึกษาจะต้องจัดท าหน้าปกรายงาน  (ปรากฏในภาคผนวกท่ีส่งมาด้วย) 

5. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง  โดยโทรศัพท์
สอบถามหมายเลข  0-2982-9633  หรือโทรศัพท์ติดต่อส านักบริการการศึกษา  หมายเลข  0-2-504-7621 หรือ โทรศัพท์
ติดต่อศูนย์สารสนเทศ  หมายเลข  0-2503-3545-8  และ หมายเลข  0-2504-7191,0-2504-7193  โ ท ร ส า ร  0-2503-
3546 โทรศัพท์ฝากข้อความนอกวัน-เวลาราชการ (ตลอด 24 ชั่วโมง) หมายเลข 0-2504-7191, 0-2504-7191   E-
mail : ic.proffice@stou.ac.th 

2. การส่งกิจกรรมประจ าชุดวชิา

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 
ส านักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี  11120 
(กิจกรรมประจ าชุดวิชา ชุดวิชา 97433  

การศึกษาความเป็นไปได้ทางอุตสาหกรรมและการจัดการโครงการ) 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

mailto:ic.proffice@stou.ac.th
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กิจกรรมมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ทุกข้อให้ครบถ้วนและตรงประเด็น 
โดยการพิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือตนเองเป็นลายมือที่อ่านง่าย (คะแนนรวม 120 คะแนน จะถูกน ามาหารเป็น 20 
คะแนน) 
ข้อที่ 1 (คะแนนเต็ม 40 คะแนน ข้อละ 10 คะแนน) 
กลุม่ทุนเขียวทอง เป็นกลุ่มทุนรุ่นใหม่ ตั้งใจด าเนินธุรกิจเพ่ือช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือนมนุษย์ และด าเนินกิจการตาม
แนวทางการแบ่งบัน ในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด 19 กลุ่มทุนเขียวทอง มีความตั้งในที่จะเปิดโรงงานผลิต
หน้ากากอนามัยและหน้ากากป้องกันใบหน้า เพ่ือแจกจ่ายแก่โรงพยาบาลและจ าหน่วยแก่ประชาชนคนไทยในราคาถูก  
จงตอบค าถามต่อไปนี้  

1.1 หน่วยที่ 2 สภาพสังคมมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดบ้างที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมผลิต

หน้ากากอนามัยและหน้ากากป้องกันใบหน้า 

1.2 หน่วยที่ 3 เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบัน ควรน าเทคโนโลยีระดับใด

มาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตหน้ากากอนามัยและหน้ากากป้องกันใบหน้า 

3. เนื้อหากิจกรรม
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1.3 หน่วยที่ 4 โรงงานอุตสาหกรรมผลิตหน้ากากอนามัยและหน้ากากป้องกันใบหน้า ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่ จงอธิบาย 

1.4 หน่วยที่ 5 จงสรุปแนวทางในการระดมเงินทุนจากแหล่งเงินทุนผสมจากทั้งภายในและภายนอกองค์กรในการจัดตั้ง

โรงงานผลิตหน้ากากอนามัยและหน้ากากป้องกันใบหน้า 

ข้อที่ 2 (คะแนนเต็ม 40 คะแนน ข้อละ 8 คะแนน)  
ถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการธุรกิจใหม่ ต้องการผลิตและจ าหน่ายสินค้าข้าวเหนียวมะม่วงพร้อมบริโภค ที่มีการบรรจุใน

บรรจุภัณฑ์ ดังตัวอย่างภาพ จงตอบค าถามต่อไปนี้  
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2.1 หน่วยที่ 6 จงเขียนแผนภูมิกระบวนการตัดสินใจซื้อข้าวเหนียวมะม่วงพร้อมบริโภคของผู้บริโภคและตลาดธุรกิจ มา

พอสังเขป เพื่อประกอบการตัดสินใจ  

2.2 หน่วยที่ 7 จงเขียนแผนภูมิความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีการผลิต ของข้าวเหนียวมะม่วงพร้อมบริโภค ในประเด็น 

first s-curve และ new s-curve พร้อมระบุเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องในการผลิต อาทิ ตัวอย่างอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง 

ปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น 

2.3 หน่วยที่ 8 จงระบุองค์ประกอบของระบบการผลิตในธุรกิจข้าวเหนียวมะม่วงพร้อมบริโภค เป็นข้อ ๆ พร้อมตัวอย่าง 

มาพอสังเขป  
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2.4 หน่วยที่ 9 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุนโครงการการผลิตและจ าหน่ายข้าวเหนียวมะม่วงพร้อมบริโภค 

ควรใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบใด เพราะเหตุใด 

2.5 หน่วยที่ 10 ความเป็นไปได้ของกลุ่มการจ้างงาน หรือกลุ่มแรงงานที่เกี่ยวข้องในการผลิตและจัดจ าหน่ายข้าวเหนียว

มะม่วงพร้อมบริโภค มีหรือไม่อย่างไร และมีกลุ่มแรงงานใดบ้างที่เก่ียวข้อง ยกตัวอย่างมาอย่างน้อย 5 อาชีพ 

ข้อที่ 3 (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
เนื้อหาหน่วยที่เก่ียวข้อง   หน่วยที่ 11  การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 

หน่วยที่ 12 การพัฒนาและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม 
หน่วยที่ 13  การจัดการโครงการตามหลักการเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
หน่วยที่ 14   การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดการอุตสาหกรรม 
หน่วยที่ 15  กรณีศึกษาการวิเคราะห์อุตสาหกรรมของไทย 

ในสถานการณ์วิกฤตโควิด 19 ที่ประเทศไทยก าลังเผชิญอยู่ ท่านในฐานะนักศึกษาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะ
น าเสนอโครงการ (project) เพือช่วยให้สังคม เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมยังด าเนินต่อไปได้  
จงเขียนโครงการโดยมีรายละเอียดดังนี้  
1. ชื่อโครงการ
2. ที่มาและความส าคัญของปัญหาที่นักศึกษาพบในสถานการณ์วิกฤตโควิด 19
3. รายะละเอียดโครงการที่น าเสนอเพ่ือแก้ปัญหาวิกฤติโควิด 19 ที่เผชิญ
โดยนักศึกษาสามารถเลือกวิธีการน าเสนอได้อย่างหลากหลายวิธีตามความถนัดของนักศึกษา เช่น เขียนเป็นข้อความ วาด
เป็นภาพ เขียนแผนผัง (flow chart) เขียนเป็นแผนภาพความคิด (mind map) เป็นต้น 
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4. บทวิเคราะห์

4.1 บทวิเคราะห์แนวโน้ม ความเป็นไปได้ของโครงการ 
4.2 บทวิเคราห์ด้านเศรษฐศาสตร์ คุ้มค่าที่จะลงทุนหรือไม่ 
4.3 บทวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  การประเมินความเสี่ยง ความยาก-ง่ายของโครงการ 
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ให้นักศึกษาตอบค าถามประเมินกิจกรรมประจ าชุดวิชาวัสดุทางการพิมพ์ โดยตอบในแบบฟอร์มนี้ 

1. กิจกรรมประจ าชุดวิชานี้ช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอนมากข้ึน
เห็นด้วย   
ไม่เห็นด้วย โปรดระบุเหตุผล 

................................................................................................................... ............................................................................

............................................................................................... .............................................................. 
2. นักศึกษาคิดว่าค าถามโดยรวมที่ปรากฏอยู่ในกิจกรรมประจ าชุดวิชานี้ มีความยากมากน้อยเพียงใด โดยระบุเป็น 5
ระดับ ดังนี้ 
     น้อยที่สุด      น้อย      ปานกลาง       มาก       มากที่สุด 

3. นกัศึกษาคิดว่าค าถามข้อใดที่ควรปรับปรุง โปรดระบุเหตุผล
................................................................................................................... ............................................................................
................................................................................................................... ............................................................................
............................................................................. ............................................................... 
4. ความพึงพอใจโดยรวมของการจัดการเรียนการสอนของชุดวิชานี้ มากน้อยเพียงใด โดยระบุเป็น 5 ระดับ ดังนี้
     น้อยที่สุด      น้อย      ปานกลาง       มาก       มากที่สุด 

5. นักศึกษาคิดวา่การจัดการเรียนการสอนในชุดวิชานี้ควรปรับปรุงในเรื่องใด โปรดระบุ

................................................................................................................... ............................................................................ 

................................................................................................................... ............................................................................

................................................................ .............................................................................................................................. 

................................................................................................................... ............................................................................

................................................................................................ .............................................................................................. 

ขอบคุณท่ีให้ข้อมูล 

4. ค าถามประเมินกิจกรรมประจ าชุดวิชา



12 

 

ปกรายงาน 

กิจกรรมประจ าชุดวิชา 
ชุดวิชา 97433 

การศึกษาความเป็นไปได้ทางอุตสาหกรรมและการจัดการโครงการ 

ภาคการศึกษาที่  ภาคต้น /2565 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ชื่อนักศึกษา…………………………………………………………………………. 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา  

ที่อยู่ …………………………………………………………….……………………………… 
……………………………………………………………………………........................... 

โทรศัพท์  (ถ้าม)ี ……………………………………………………………. 
อีเมล์ (ถ้าม)ี ............................................................................. 

ข้าพเจ้าขอยอมรับการตดัสินผลคะแนนภาคปฏบิัติจากผู้ประเมินเป็นทีสุ่ด 

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

 


