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รายละเอียดของรายวิชา (2563-2) 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวดท่ี 1 ขอมูลโดยท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา  

INT612 /BIS621 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Project Management) 

SED604 การบริหารจัดการโครงการพัฒนาซอฟตแวร (SW Development Project Management) 

2. จํานวนหนวยกิต  

3(3-0-9)  

1(1-0-3)  (สําหรับ SED สัดเสวนเนื้อหาการเรียน 1/3) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิชาเลือก) สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ดิจิทัล (วิชาเลือก) และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวรเพ่ือวิทยาการขอมูล (วิชาเลือก) 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล  

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาท่ี 1-2 / ชั้นปท่ี 1-2 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

ไมมี 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

 ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน    

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

2 มกราคม 2565 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับพ้ืนฐานและองคประกอบของการบริหารโครงการเทคโนโลยี

สารสนเทศและหรือซอฟตแวร การประยุกตใชแนวคิดของการบริหารโครงการเพ่ือการดําเนินการพัฒนาเทคโนโลยีสาร

เทศและซอฟตแวร ใหไดคุณภาพและสอดคลองกับความตองการของผูใชงานหรือองคกร งานดานวิศวกรรมความ

ตองการ (Requirement Engineering) ผลกระทบของการบริหารโครงการท่ีมีตอองคกร 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรบัปรุงรายวิชา 

 วิธีการเรียนรูเชิง Project/ Problem Based Learning (PBL) โดยเนนนักศึกษาทํางานเดี่ยวหรือทีม รวมท้ัง

เริ่มฝกฝนการเริ่มทําบทความวิชาการ เพ่ือใหนักศึกษาสามารถประยุกตใชองคความรูกับการบริหารจัดการ   

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา  

การบริหารโครงการ การบริหารการผสมผสาน การบริหารขอบเขต การบรหิารเวลา การบริหารตนทุนและการ

ประหยัดพลังงาน การบริหารคุณภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารการติดตอสื่อสารของ การบริหารความ

เสี่ยง การบริหารการจัดหาโครงการ ข้ันตอนและการบริหารโครงการ การเริ่มตนและการวางแผน การดําเนินการ การ

ควบคุมและการปดโครงการ และการนําเสนอสารสนเทศของโครงการ (INT & BIS) 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวิธีการจัดการโครงการซอฟตแวร โครงสรางการแบงงาน (Work Breakdown 

Structure) เทคนิคการประมาณโครงการซอฟตแวร การวางแผนโครงการและกําหนดเวลา  การตรวจสอบและ

ควบคุม  อธิบายแนวคิดและการปฏิบัติท่ีสําคัญจากวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีคลองตัว  สรางมุมมองการแบงปนขอมูล 

ท่ีมีประสิทธิภาพและผลักดันใหเกิดคุณคาโดยใชตัวบุคคลและสถานการณปญหา  วิเคราะหความตองการโดยใช

เรื่องราวของผูใช และการสรางระบบตนแบบ (Prototype) เพ่ือสรางซอฟตแวรท่ีเหมาะสม  อํานวยความสะดวกใน

การทํางานรวมกัน การเลาเรื่องราวของผูใช และการสรางระบบตนแบบ  ทดสอบและตรวจสอบความถูกตอง และ 

การสรางและใชงาน Backlogs (SED) 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

45 ชั่วโมง 

15 ชั่วโมง (SED) 

- - 135 ชั่วโมง 

45 ชั่วโมง (SED) 
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3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

- นักศึกษาสามารถนัดหมายเพ่ือขอคําแนะนําผาน 

อีเมล: wichian@sit.kmutt.ac.th 

LINE-ID: 2520648 

โทรศัพท: 02 470 9852 

MS-Teams รายวิชา 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

PLO1: คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม และความเปนมืออาชีพดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 1.1 ประเด็นท่ีตองพัฒนา 

PLO 1B-Level 4 (INT & SED: วิเคราะหประเด็นปญหาของผูจัดการโครงการ และแกปญหาของการทํางาน

เปนทีมภายในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศได เพ่ือนําสูความสําเร็จของโครงการ  

1.2 วิธีการสอน  

- ทําโครงงานเดี่ยวหรือกลุม และการนําเสนอผลงาน 

- ฝกการทํารายงานเชิงวิชาการ 

- การบันทึกเวลาเขาเรียน 

1.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินผลการวิเคราะหงานท่ีไดมอบหมายและการนําเสนอรายงาน 

- ประเมินจากคุณภาพรายงาน และการอางอิงเอกสารท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง เพ่ือเลี่ยง Plagiarism  

- ประเมินจากพฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานท่ีไดรับมอบหมาย 

PLO2: ความรูเชิงวิชาชีพ วิเคราะหความรูทางวิชาการ และการพัฒนาหรือการทําวิจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ท่ีผานกระบวนการคิด วิเคราะหอยางเปนระบบ มีเหตุผล และสามารถบูรณาการความรูตาง ๆ เพ่ือการ

ประยุกตใชในวิชาชีพ  
2.1 ประเด็นท่ีตองไดรับ  

PLO 2B-Level 3 (INT); 3A-Level2 (BIS); 3C-Level 4 (SED): ประยุกตใชแนวทางการวิเคราะหอยางเปน

ระบบ ท้ังในมิติของคุณภาพงาน กรอบเวลา และงบประมาณของโครงการ 

PLO 2C-Level 3 (INT); 2A-Level3 (BIS); 2A-Level 3 (SED): ประยุกตการบูรณาการความรูตาง ๆ ดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารงานโครงการใหมีคุณภาพตามหลักวิชาการได 
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2.2 วิธีการสอน 

- บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษา จากการบริการทางวิชาการและ/หรือการวิจัย มาบูรณาการกับ

การเรียนการสอน   

- แบบฝกหัดในหองเรียน 

- โครงงานเดี่ยวหรือกลุม การถกประเด็นปญหา และการนําเสนอผลงาน 

- ฝกการทํารายงานเชิงวิชาการ 

2.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินผลการวิเคราะหงานท่ีไดมอบหมาย 

- ประเมินผลการนําเสนอรายงานเดี่ยวหรือกลุม 

- การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค 

- สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการแกไขปญหา/กรณีศึกษาระหวางการเรียนรู 

PLO3: มีทักษะการคิดวิเคราะห มีทักษะทางปญญาในการวิเคราะหปญหาและนําเสนอแนวทางการแกไขปญหา

ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศใหมท่ีดีกวา  
 3.1 ประเด็นท่ีตองพัฒนา 

PLO 3A-Level 3 (INT); 2C-Level 2 (BIS); 3A-Level 3 (SED): ประยุกตใชทักษะทางปญญา เพ่ือ

แกปญหาดานการบริหารจัดการโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหบรรลุผลได 

PLO 3B-Level 4 (INT); 3B-Level 3 (SED): วิเคราะหประเด็นปญหาของโครงการโดยการเลือกใชขอมูลท่ี

นาเชื่อถือ เพ่ือการตัดสินใจในการบริหารงานโครงการไดั 

3.2 วิธีการสอน 

- มอบหมายใหนักศึกษาทําโครงงานกลุม และนําเสนอผลการศึกษา 

- การอภิปรายกลุม 

- การสะทอนแนวคิดจากการประพฤติ 

3.3 วิธีการประเมินผล 

- การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค ท่ีเนนการวิเคราะหปญหา 

- สังเกตจากการถกประเด็นปญหา (Discuss) ภายในทีม 

- ประเมินจากผลงานโครงงานท่ีประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการทํางานท่ีดีข้ึน 

PLO4: ความรับผิดชอบตอสังคมและตนเอง ปรับตัวไดดวยทักษะทางสังคม ความรับผิดชอบ และพัฒนาตนได

อยางตอเนื่อง  

 4.1 ประเด็นท่ีตองพัฒนา  
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PLO 4B-Level 3 (INT); 4B-Level 2 (BIS); 4B-Level 3 (SED): ประยุกตใชความรับผิดชอบของตนเองและ

รับผิดชอบตอสังคม ในการบริหารจัดการโครงการใหบรรลุผลได 

4.2 วิธีการสอน 

- จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา 

- มอบหมายงานรายเดี่ยวหรือกลุม หรืออานบทความท่ีเก่ียวของกับรายวิชา 

- การนําเสนอรายงาน 

4.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากคุณภาพรายงานตามเวลาท่ีกําหนด 

- ประเมินจากรายงานท่ีนําเสนอ และสังเกตพฤติกรรมการทํางานเปนทีม 

- ประเมินจากรายงานการศึกษาดวยตนเอง (ถามี) 

PLO5: ทักษะการส่ือสารและการวิเคราะหขอมูล ประยุกตทักษะในการส่ือสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การวิเคราะหขอมูล เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการ  

5.1 ประเด็นท่ีตองพัฒนา       

PLO 5A-Level 4 (INT); 4A-Level 2 (BIS); 5A-Level 4 (SED): วิเคราะหประเด็นปญหาและจัดการปญหา

ของการสื่อสารภายในทีมได 

5.2 วิธีการสอน       

- มอบหมายงานใหศึกษาคนควา และทํารายงาน โดยสามารถอางอิงแหลงท่ีนาเชื่อถือ 

- นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสม 

5.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากการจัดทํารายงาน และนําเสนอดวยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ประเมินจากการมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน: โดย รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล 

ครั้งท่ี หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อท่ีใช (ถามี) 

1 Introduction to IT Management 3 บรรยาย ยกตัวอยาง กรณีศึกษา จัดกลุมโครงงาน 

และมอบหมายงาน 

2 Project Management 3 บรรยาย ยกตัวอยาง และกรณีศึกษา 



มคอ.3 

6 
 

3 Project Management and IT Content 3 บรรยาย ยกตัวอยาง อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

4 Project Management Process 3 บรรยาย ยกตัวอยาง อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

5 Project Integration Management 3 บรรยาย ยกตัวอยาง และนําเสนอผลงาน 

6 Project Integration Management / 

ทดสอบครั้งท่ี 1 (Final: SED) 

3 Individual/Group Work & Case study, Exam 

(Feb 19, 2022) 

7 Project Scope Management 3 บรรยาย ยกตัวอยาง อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

8 Project Time Management 3 บรรยาย ยกตัวอยาง อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

9 Project Cost Management 3 บรรยาย ยกตัวอยาง อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

10 Project Quality Management 3 บรรยาย ยกตัวอยาง อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

11 Project Human Resource 

Management / ทดสอบครั้งท่ี 2 

3 Individual/Group Work & Case study, Exam 

 (Mar 26, 2022) 

12 Project Communication 

Management 

3 บรรยาย ยกตัวอยาง อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

13 Project Risk Management 3 บรรยาย ยกตัวอยาง อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

14 Project Procurement Management 3 บรรยาย ยกตัวอยาง การนําเสนอผลงาน 

15 Project Stakeholder Management 3 บรรยาย ยกตัวอยาง อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

และฝกการเขียนบทความวิชาการ 

16 Revision & Presentation  3 ทบทวน และการนําเสนอผลงาน 

17 Final Exam   May 14, 2022 

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี  ผลการเรียนรู (จากหมวด 4) วิธีการประเมิน  
สัปดาหท่ี
ประเมิน  

สัดสวนของการ
ประเมินผล 

1 
 

PLO-1x, PLO-2x, PLO3-x 
 

สอบครั้งท่ี 1  (หรือ สอบ Final: SED)  
สอบครั้งท่ี 2  
สอบปลายภาค 

6 
11 
17 

15% (60% : SED) 
15% 
30% 

2 
PLO-1x; PLO-2x, PLO-3x, 
PLO-4x, PLO-5x 

2.1 การเขาชั้นเรียน และการมีสวน
รวม อภิปราย เสนอความคิดเหน็
ในชั้นเรียน และการบาน  

2.2 การนําเสนอผลงาน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 
5, 14, 16 

40%   

3 
PLO-1x; PLO-2x, PLO-3x, 
PLO-4x, PLO-5x 

บทความวิชาการ ตลอดภาค
การศึกษา 

เกรดหนึ่งประจุ 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 

- Sheet ประกอบการเรียนรูในรายวิชา 

2. เอกสารและขอมูลประกอบการเรียนรู 

[1] Kathy Schwalbe, Information Technology Project Management, 9th Edition, Cengage, 2018 

[2] E.J.Braude and M.E.Bernstein, Software Engineering: Modern Approaches, 2nd Edition, Waveland 

Press, 2016 

[3] กรณีศึกษาดานการพัฒนาโครงการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของหนวยงานตาง ๆ  

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1) กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- แบบประเมินผูสอนรายวิชา 
- ขอคิดเห็นผานสื่อสังคมออนไลน (ถามี) 

2) กลยุทธการประเมินการสอน 

- การอัดวีดีโอเพ่ือการสังเกตการณสอน 
- ประเมินจากผลการเรยีนของนักศึกษา 

3) การปรับปรุงการสอน  

- นําผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการสอน 
- ศึกษาขอควรปรับปรุงการสอนจากสื่อวีดีโอท่ีบันทึกการสอน 
- การศึกษาดูงานท่ีเก่ียวของ (ถามี) 

4) การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

- ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษา จากรายงานเดี่ยวหรือกลุม-นําเสนอผลงาน  

ขอสอบ-คะแนนสอบ-เกรด และพฤติกรรมการเรียนรู 

5) การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- ปรับปรุงรายวิชาอยางสมํ่าเสมอตามขอเสนอแนะ (ถามี) 
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