มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา (2563-2)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
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) และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวรเพื่อวิทยาการขอมูล (วิชาเลือก)
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1-2 / ชั้นปที่ 1-2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
2 มกราคม 2565
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่ อใหนั กศึกษามี ความรูความเขาใจเกี่ยวกับพื้ นฐานและองคประกอบของการบริหารโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศและหรือซอฟตแวร การประยุกตใชแนวคิดของการบริหารโครงการเพื่อการดําเนินการพัฒนาเทคโนโลยีสาร
เทศและซอฟตแวร ใหไดคุณภาพและสอดคลองกับความตองการของผูใชงานหรือองคกร งานดานวิศวกรรมความ
ตองการ (Requirement Engineering) ผลกระทบของการบริหารโครงการที่มตี อองคกร
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
วิธีการเรียนรูเชิง Project/ Problem Based Learning (PBL) โดยเนนนักศึกษาทํางานเดี่ยวหรือทีม รวมทั้ง
เริ่มฝกฝนการเริ่มทําบทความวิชาการ เพื่อใหนักศึกษาสามารถประยุกตใชองคความรูกับการบริหารจัดการ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
การบริหารโครงการ การบริหารการผสมผสาน การบริหารขอบเขต การบริหารเวลา การบริหารตนทุนและการ
ประหยัดพลังงาน การบริหารคุณภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารการติดตอสื่อสารของ การบริหารความ
เสี่ยง การบริหารการจัดหาโครงการ ขั้นตอนและการบริหารโครงการ การเริ่มตนและการวางแผน การดําเนินการ การ
ควบคุมและการปดโครงการ และการนําเสนอสารสนเทศของโครงการ (INT & BIS)
ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารจั ด การโครงการซอฟต แ วร โครงสร า งการแบ ง งาน (Work Breakdown
Structure) เทคนิ คการประมาณโครงการซอฟต แวร การวางแผนโครงการและกํ าหนดเวลา การตรวจสอบและ
ควบคุม อธิบายแนวคิดและการปฏิบัติที่สําคัญจากวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑที่คลองตัว สรางมุมมองการแบงปนขอมูล
ที่มีป ระสิ ทธิภ าพและผลั กดั น ให เกิดคุ ณ คาโดยใชตัวบุคคลและสถานการณ ปญ หา วิเคราะหความตองการโดยใช
เรื่องราวของผูใช และการสรางระบบตนแบบ (Prototype) เพื่อสรางซอฟตแวรที่เหมาะสม อํานวยความสะดวกใน
การทํางานรวมกัน การเลาเรื่องราวของผูใช และการสรางระบบตนแบบ ทดสอบและตรวจสอบความถูกตอง และ
การสรางและใชงาน Backlogs (SED)
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

45 ชั่วโมง
15 ชั่วโมง (SED)

-

-

135 ชั่วโมง
45 ชั่วโมง (SED)
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- นักศึกษาสามารถนัดหมายเพื่อขอคําแนะนําผาน
อีเมล: wichian@sit.kmutt.ac.th
LINE-ID: 2520648
โทรศัพท: 02 470 9852
MS-Teams รายวิชา
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
PLO1: คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และความเปนมืออาชีพดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 ประเด็นที่ตองพัฒนา
PLO 1B-Level 4 (INT & SED: วิเคราะหประเด็นปญหาของผูจัดการโครงการ และแกปญหาของการทํางาน
เปนทีมภายในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศได เพื่อนําสูความสําเร็จของโครงการ
1.2 วิธีการสอน
- ทําโครงงานเดี่ยวหรือกลุม และการนําเสนอผลงาน
- ฝกการทํารายงานเชิงวิชาการ
- การบันทึกเวลาเขาเรียน
1.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลการวิเคราะหงานที่ไดมอบหมายและการนําเสนอรายงาน
- ประเมินจากคุณภาพรายงาน และการอางอิงเอกสารที่เกี่ยวของอยางถูกตอง เพื่อเลี่ยง Plagiarism
- ประเมินจากพฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมาย
PLO2: ความรูเชิงวิชาชีพ วิเคราะหความรูทางวิชาการ และการพัฒนาหรือการทําวิจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ผานกระบวนการคิด วิเคราะหอยางเปนระบบ มีเหตุผล และสามารถบูรณาการความรูตาง ๆ เพื่อการ
ประยุกตใชในวิชาชีพ
2.1 ประเด็นที่ตองไดรับ
PLO 2B-Level 3 (INT); 3A-Level2 (BIS); 3C-Level 4 (SED): ประยุกตใชแนวทางการวิเคราะหอยางเปน
ระบบ ทั้งในมิติของคุณภาพงาน กรอบเวลา และงบประมาณของโครงการ
PLO 2C-Level 3 (INT); 2A-Level3 (BIS); 2A-Level 3 (SED): ประยุกตการบูรณาการความรูตาง ๆ ดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานโครงการใหมีคุณภาพตามหลักวิชาการได
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2.2 วิธีการสอน
- บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษา จากการบริการทางวิชาการและ/หรือการวิจัย มาบูรณาการกับ
การเรียนการสอน
- แบบฝกหัดในหองเรียน
- โครงงานเดี่ยวหรือกลุม การถกประเด็นปญหา และการนําเสนอผลงาน
- ฝกการทํารายงานเชิงวิชาการ
2.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลการวิเคราะหงานที่ไดมอบหมาย
- ประเมินผลการนําเสนอรายงานเดี่ยวหรือกลุม
- การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค
- สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการแกไขปญหา/กรณีศึกษาระหวางการเรียนรู
PLO3: มีทักษะการคิดวิเคราะห มีทักษะทางปญญาในการวิเคราะหปญหาและนําเสนอแนวทางการแกไขปญหา
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศใหมที่ดีกวา
3.1 ประเด็นที่ตองพัฒนา
PLO 3A-Level 3 (INT); 2C-Level 2 (BIS); 3A-Level 3 (SED): ประยุกตใชทักษะทางปญญา เพื่อ
แกปญหาดานการบริหารจัดการโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหบรรลุผลได
PLO 3B-Level 4 (INT); 3B-Level 3 (SED): วิเคราะหประเด็นปญหาของโครงการโดยการเลือกใชขอมูลที่
นาเชื่อถือ เพื่อการตัดสินใจในการบริหารงานโครงการไดั
3.2 วิธีการสอน
- มอบหมายใหนักศึกษาทําโครงงานกลุม และนําเสนอผลการศึกษา
- การอภิปรายกลุม
- การสะทอนแนวคิดจากการประพฤติ
3.3 วิธีการประเมินผล
- การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค ที่เนนการวิเคราะหปญหา
- สังเกตจากการถกประเด็นปญหา (Discuss) ภายในทีม
- ประเมินจากผลงานโครงงานที่ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการทํางานที่ดีขึ้น
PLO4: ความรับผิดชอบตอสังคมและตนเอง ปรับตัวไดดวยทักษะทางสังคม ความรับผิดชอบ และพัฒนาตนได
อยางตอเนื่อง
4.1 ประเด็นที่ตองพัฒนา
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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 หรืออานบทความที่เกี่ยวของกับรายวิชา
- การนําเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากคุณภาพรายงานตามเวลาที่กําหนด
- ประเมินจากรายงานที่นําเสนอ และสังเกตพฤติกรรมการทํางานเปนทีม
- ประเมินจากรายงานการศึกษาดวยตนเอง (ถามี)
PLO5: ทักษะการสื่อสารและการวิเคราะหขอมูล ประยุกตทักษะในการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การวิเคราะหขอมูล เพื่อสนับสนุนการดําเนินการ
5.1 ประเด็นที่ตองพัฒนา
PLO 5A-Level 4 (INT); 4A-Level 2 (BIS); 5A-Level 4 (SED): วิเคราะหประเด็นปญหาและจัดการปญหา
ของการสื่อสารภายในทีมได
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานใหศึกษาคนควา และทํารายงาน โดยสามารถอางอิงแหลงที่นาเชื่อถือ
- นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการจัดทํารายงาน และนําเสนอดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ประเมินจากการมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน: โดย รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
ครั้งที่

หัวขอ/รายละเอียด

1

Introduction to IT Management

2

Project Management

จํานวน
กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
ชั่วโมง
3 บรรยาย ยกตัวอยาง กรณีศึกษา จัดกลุมโครงงาน
และมอบหมายงาน
3 บรรยาย ยกตัวอยาง และกรณีศึกษา
5

3
4
5
6

3
3
3
3

13
14
15

Project Management and IT Content
Project Management Process
Project Integration Management
Project Integration Management /
ทดสอบครั้งที่ 1 (Final: SED)
Project Scope Management
Project Time Management
Project Cost Management
Project Quality Management
Project Human Resource
Management / ทดสอบครั้งที่ 2
Project Communication
Management
Project Risk Management
Project Procurement Management
Project Stakeholder Management

16
17

Revision & Presentation
Final Exam

3

7
8
9
10
11
12

3
3
3
3
3
3
3
3
3
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บรรยาย ยกตัวอยาง อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา
บรรยาย ยกตัวอยาง อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา
บรรยาย ยกตัวอยาง และนําเสนอผลงาน
Individual/Group Work & Case study, Exam
(Feb 19, 2022)
บรรยาย ยกตัวอยาง อภิปรายกลุม จากกรณีศึกษา
บรรยาย ยกตัวอยาง อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา
บรรยาย ยกตัวอยาง อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา
บรรยาย ยกตัวอยาง อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา
Individual/Group Work & Case study, Exam
(Mar 26, 2022)
บรรยาย ยกตัวอยาง อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา
บรรยาย ยกตัวอยาง อภิปรายกลุม จากกรณีศึกษา
บรรยาย ยกตัวอยาง การนําเสนอผลงาน
บรรยาย ยกตัวอยาง อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา
และฝกการเขียนบทความวิชาการ
ทบทวน และการนําเสนอผลงาน
May 14, 2022

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู (จากหมวด 4)
1

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

2

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

3

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

วิธีการประเมิน
สอบครั้งที่ 1 (หรือ สอบ Final: SED)
สอบครั้งที่ 2
สอบปลายภาค
2.1 การเขาชั้นเรียน และการมีสวน
รวม อภิปราย เสนอความคิดเห็น
ในชั้นเรียน และการบาน
2.2 การนําเสนอผลงาน
บทความวิชาการ
6

สัปดาหที่
ประเมิน
6
11
17
ตลอดภาค
การศึกษา
5, 14, 16
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดสวนของการ
ประเมินผล
15% (60% : SED)
15%
30%
40%
เกรดหนึ่งประจุ

มคอ.3
หมวดที่ 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] กรณีศึกษาดานการพัฒนาโครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานตาง ๆ
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1) กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินผูสอนรายวิชา
- ขอคิดเห็นผานสื่อสังคมออนไลน (ถามี)
2) กลยุทธการประเมินการสอน
- การอัดวีดีโอเพื่อการสังเกตการณสอน
- ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา
3) การปรับปรุงการสอน
- นําผลการประเมินเพื่อพัฒนาการสอน
- ศึกษาขอควรปรับปรุงการสอนจากสื่อวีดีโอที่บันทึกการสอน
- การศึกษาดูงานที่เกี่ยวของ (ถามี)
4) การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ การเรีย นรูของนั กศึกษา จากรายงานเดี่ ยวหรือกลุม-นํ าเสนอผลงาน
ขอสอบ-คะแนนสอบ-เกรด และพฤติกรรมการเรียนรู
5) การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาอยางสม่ําเสมอตามขอเสนอแนะ (ถามี)
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