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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

Master of Business Administration Program in Management 

แขนง/กลุมวิชา การบริหารโครงการ (Project Management) 

 

วัน-เวลาในการดำเนินการเรยีนการสอน 

นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ)   วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 – 21.00 น. และ วันเสาร – วันอาทิตย  

การจัดการเรียนการสอนแบงเปน 2 ภาคการศึกษาตอป (หลักสูตร 2 ป) 

 

จำนวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

แผน ก 2 (วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต)  40  หนวยกิต (และวิชาเสริมพ้ืนฐาน 4 หนวยกิต) 

แผน ข    (การคนควาอิสระ 3 หนวยกิต)  40  หนวยกิต (และวิชาเสริมพ้ืนฐาน 4 หนวยกิต) 

คาลงทะเบียนเรียน 

คาหนวยกิต หนวยกิตละ     3,000 บาท 

คาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ   25,000 บาท 

คาบํารุงพิเศษ ภาคการศึกษาละ    3,750 บาท 

คาลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษหากสอบไมผานตามเกณฑ 

 LNG 550      2,000 บาท 

 LNG 600      3,000 บาท 

เกณฑคะแนนภาษาอังกฤษสำหรับยกเวนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

คะแนน Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET) 

คะแนน  < 3.5    เรียน LNG550 และ LNG600 

คะแนน 3.5 เปนตนไป    เรียน LNG600 

คะแนน 4.5 เปนตนไป    ยกเวนการเรียน และ/หรือ 

คะแนน TOEFL iBT  72 ข้ึนไป    ยกเวนการเรียน 

คะแนน IELTS 5.5 ข้ึนไป    ยกเวนการเรียน 
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โครงสรางหลักสูตร 

  แผน ก 2 (ทำวิทยานิพนธ) 

ก. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน          4  หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

ข. หมวดวิชาบังคับ     16 หนวยกิต 

ค. หมวดวิชาแกน     12 หนวยกิต 

ง. หมวดวิชาเลือก     - หนวยกิต 

จ. วิทยานิพนธ      12 หนวยกิต 

  แผน ข (การคนควาอิสระ 3 หนวยกิต)    

ก. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน          4  หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

ข. หมวดวิชาบังคับ     16 หนวยกิต 

ค. หมวดวิชาแกน     12 หนวยกิต 

ง. หมวดวิชาเลือก      9 หนวยกิต 

จ. การคนควาอิสระ      3 หนวยกิต 

รายวิชา 

      ก.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    4 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

BUS 515 หลักการจัดการบัญชีสำหรับผูบริหาร   2 หนวยกิต (S/U) 

 (Accounting Principles for Executives)  

BUS 601 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ   2 หนวยกิต (S/U) 

(English for Business Communication)  

  ข.  หมวดวิชาบังคับ          16 หนวยกิต 

BUS 617 การวิเคราะหโครงการลงทุน    3 หนวยกิต 

  (Project Feasibility Analysis) 

BUS 634 ธรรมาภิบาลองคกรและความรับผิดชอบตอสังคม  1 หนวยกิต  

(Corporate Governance and Social Responsibility) 

BUS 635 กลยุทธการเขาสูตลาด     3 หนวยกิต 

  (Market Entry Strategy) 

BUS 636 กลยุทธเพ่ือการเติบโตทางธุรกิจอยางยั่งยืน   3 หนวยกิต 

  (Strategy for Sustainable Business Growth) 
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BUS 641 กระบวนการองคกรและการจัดการทรัพยากรบุคคล  3 หนวยกิต 

(Organizational Process and Human Resource Management)  

BUS 653  การจัดการกระบวนการธุรกิจ    2 หนวยกิต 

  (Business Process Management) 

BUS 654 การวิจัยทางธุรกิจ     1 หนวยกิต 

  (Business Research) 

  ค.  หมวดวิชาแกน     12 หนวยกิต  

PJM 641 การบริหารผูมีสวนไดสวนเสียและการสื่อสารในโครงการ 3 หนวยกิต  

  (Project Stakeholder and Communication Management)  

PJM 651 พ้ืนฐานสำหรับการบริหารโครงการ    3 หนวยกิต 

  (Project Management Fundamentals)  

PJM 652 การบริหารโครงการข้ันสูง     3 หนวยกิต 

  (Advanced Project Management)  

PJM 653 การบริหารโปรแกรมและพอรตโฟลิโอโครงการ  3 หนวยกิต 

  (Program Management and Project Portfolio Management) 

ง.   หมวดวิชาเลือก (สำหรับแผน ข)    9 หนวยกิต  

PJM 601 หัวขอพิเศษ 1      3 หนวยกิต 

(Special Topic I) 

PJM 602 หัวขอพิเศษ 2       3 หนวยกิต 

(Special Topic II)  

PJM 654 การบริหารโครงการแบบเอจายลและโครงการลักษณะเฉพาะ 3 หนวยกิต 

  (Agile and Specific Application of Project Management) 

XXX XXX วิชาเลือกท่ีเปดสอนโดยบัณฑิตวิทยาลัยฯ และไดรับ  3 หนวยกิต 

ความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาและผูสอน 

(Electives offered by the GMI and approved by  

the advisor and lecturer) 

 

หมายเหตุ: นักศึกษาแผน ข. จะตองเรียนวิชาเลือกอยางนอย 9 หนวยกิต จากแขนง/กลุมวิชาของ

ตนเอง หรือเลือกจากแขนง/กลุมวิชาอ่ืนท่ีคณะเปดสอน 
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   จ. วิทยานิพนธ (สำหรับแผน ก) และการคนควาอิสระ (สำหรับแผน ข) 

   - สำหรับแผน ก2 (วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต) 

GMI 691 วิทยานิพนธ      12 หนวยกิต 

  (Thesis)  

  - สำหรับแผน ข (การศึกษาคนควาอิสระ 3 หนวยกิต) 

GMI 693 การคนควาอิสระ      3 หนวยกิต 

  (Independent Study)   

         ฉ.  หมวดวิชาภาษาอังกฤษ    ไมนับหนวยกิต 

LNG 550   วิชาปรับพ้ืนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา   2 หนวยกิต (S/U) 

  ระดับบัณฑิตศึกษา 

  (Remedial English Course for Post Graduate Students) 

LNG 600   วิชาภาษาอังกฤษระหวางการเรียนในหลักสูตร  3 หนวยกิต (S/U) 

  สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

   (In-sessional English Course for Post Graduate Students) 

 

  หมายเหตุ นักศึกษาตองเรียนวิชา LNG 550  และ/หรือ LNG 600 ท้ังนี้การยกเวนข้ึนอยูกับระดับ

คะแนนการทดสอบและเง่ือนไขตามท่ีคณะศิลปศาสตรกำหนด 

 

คำอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  

BUS 515 หลักการจัดการบัญชีสำหรับผูบริหาร    

  (Accounting Principles for Executives) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

วิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องตน งบการเงิน การแปลความหมายและใช

ประโยชนจากงบการเงินประเภทตางๆ ของกิจการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการระบุหรือทราบถึงปญหาทางธุรกิจจาก

ขอมูลในงบการเงิน เพื่อนักศึกษาสามารถนำขอมูลทางบัญชีตางๆ เหลานี้ไปใชประโยชนไดในการวางแผน 

ควบคุม วัดผลการดำเนินงาน และตัดสินใจในแงมุมตางๆ ดานการจัดการภายในองคกร 
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This course covers the introductory accounting concepts, financial statements, 

interpretation, and utilization of company’ s financial statements, especially business problem 

identification from financial information.  Students could then formulate strategies, measure 

performance, and make decision related to key business operations. 

 

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา 

1. สามารถระบุประเด็นในภาพรวมและประเด็นสำคัญของการดำเนินธุรกิจและเชื่อมโยงถึงรายงานทางการเงิน

ท่ีสำคัญได 

2. สามารถวิเคราะหปญหาทางธุรกิจท่ีสำคัญไดโดยอาศัยขอมูลจากงบการเงิน  

3. สามารถสื่อสารขอมูลจากงบการเงินพรอมนัยตอธุรกิจท่ีสำคัญตอผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

BUS 601 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ    

(English for Business Communication) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

วิชานี้พัฒนาทักษะการอาน การเขียน การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบรบิท

ที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจ  ตลอดรายวิชานี้นักศึกษาจะไดฝกทักษะการอานเพื่อทำความเขาใจ การสรุป

ประเด็น การเขียนรายงานและสรุปรายงาน การนำเสนออยางมีประสิทธิภาพ และการมีสวนรวมในการสนทนา

ธุรกิจ 

This course develops English skills for communicative purposes in business 

context, including reading, writing, listening, and speaking.   Skills on reading comprehension, 

summarizing reports, making presentations, and discussing on business- related issues are 

focused and to be practiced throughout the course. 

 

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา 

1. สามารถอธิบายบริบทการดำเนินธุรกิจตางๆ และความสำคัญของทักษะการสื่อสารเชิงธุรกิจได  

2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งการพูด การฟง การอาน และการเขียน ไดตามวัตถุประสงคตางๆ ทางธุรกิจ 

(Communication) 
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หมวดวิชาบังคับ 

BUS 617 การวิเคราะหโครงการลงทุน      

  (Project Feasibility Analysis) 

  วิชาบังคับกอน : BUS 515 หรือไดรับความเห็นชอบจากผูสอน 

วิชานี้จะเปดมุมมองเก่ียวกับแนวโนมการพัฒนาของโลก และนโยบายของประเทศ จากนั้น  จะ

กลาวถึงภาพรวมของการวางแผนกลยุทธ โดยจะเริ่มปูพ้ืนฐานเก่ียวกับองคประกอบตางๆ เชน พันธกิจ วิสัยทัศน 

เปาประสงค การประเมินสภาพแวดลอมเชิงยุทธศาสตร แนะนำเครื่องมือในการวางแผนกลยุทธในการเขาสู

ตลาด รวมทั้งเขาใจหลักการในการวิเคราะหโครงการลงทุน โดยเริ่มตนจากการคำนวณมูลคาของเงินตามเวลา 

การวิเคราะหกระแสเงินสด การตัดสินใจเลือกลงทุนโครงการดวยเครื่องมือหรือมาตรวัดทางการเงินตางๆ ท่ี

เหมาะสม ตลอดจนการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการเม่ือปจจัยท่ีใชประกอบการวิเคราะหเปลี่ยนไป 

This course starts with an examination of global mega-trend and its connections 

with national development roadmap.  It then covers the overview of strategic management 

including organizational mission, vision, goal setting, environmental assessment, and techniques 

to enter market and capture target customers.  In addition, this course aims students to 

understand the principles of project feasibility analysis.  The content starts from the concepts 

of time value of money, project cash flow analysis, and decision making from appropriate 

financial tools or measures.  In addition, the validation of project feasibility when assumption 

changes is also included. 

 

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา 

1. สามารถเลือกใชขอมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษประกอบการตัดสินใจเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจไดอยาง

เหมาะสม 

2. สามารถวิเคราะหโอกาสทางธุรกิจ (Opportunistic skill) ภายใตการเปลี่ยนแปลงและในสภาวะแวดลอม

ทางธุรกิจตาง ๆ 

3. สามารถประยุกตใชเครื ่องมือทางการเงินเพื่อวิเคราะหแตละกระบวนการของการเขาสูตลาดและความ

เปนไปไดทางธุรกิจ 
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BUS 634 ธรรมาภิบาลองคกรและความรับผิดชอบตอสังคม    

(Corporate Governance and Social Responsibility) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 วิชานี้กลาวถึงหลักการธรรมาภิบาล 4 ดาน คือ ความรับผิดชอบ ความพรอมท่ีจะใหตรวจสอบ 

ความโปรงใส และความเปนธรรม บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร คณะผูบริหารในระดับแตละระดับ 

บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบตางๆ บทบาทจรรยาบรรณในกระบวนการธรรมาภิบาล เครื่องมือและ

เทคนิคที่ใชทำใหเกิดความโปรงใส และเปนไปตามขอตกลง นอกจากนี้จะกลาวถึงเครื่องมือและกรอบการ

ดำเนินงานเพ่ือบูรณาการงานดานความรับผิดชอบตอสังคมเขากับกระบวนการวางแผนกลยุทธขององคการ การ

บริหารงานและการตัดสินใจ เพ่ือการเพ่ิมคุณคาใหกับธุรกิจและภารกิจ และสังคมไปดวยกัน 

 The course discusses the four pillars of governance including responsibility, 

accountability, transparency, and fairness.  The principle of corporate governance, legal and 

regulatory environment for securities markets and investors are discussed.  The roles and the 

responsibilities of the governing board of directors, the audit committee, and management at 

different levels are discussed.  The role of ethics in the governance process, and tools for 

governance compliance and transparency are given.  Practical tools and frameworks for 

integrating social responsibility as part of a company’ s strategic planning, decision-making and 

general management, with the goal of adding value to both the business and the society as a 

whole are discussed. 

 

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา 

1. สามารถระบุประเด็นสำคัญของหลักธรรมาภิบาลท่ีธุรกิจพึงปฏิบัติตามได  

2. สามารถอธิบายกระบวนการสรางธรรมาภิบาล ตลอดจนคุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ  

 

BUS 641      กระบวนการองคกรและการจัดการทรัพยากรบุคคล   

       (Organizational Process and Human Resource Management) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

      วิชานี้ ตองการใหผูเรียนมีความสามารถเพ่ิมข้ึนในการปฏิบัติงานภายใตองคประกอบตางๆ ของ

องคกร โดยมีการเสนอเครื่องมือ แนวคิด และทฤษฎี ในการจัดการองคกร การวิเคราะหองคกร ตลอดจนการนำ

องคกรในอนาคต รวมถึงการศึกษาลักษณะ ทักษะ พื้นฐานพฤติกรรม คุณคา ทัศนคติ และความพึงพอใจในการ
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ทำงานของปจเจกบุคคล  หลักการสรางแรงจูงใจและผลงาน การนำไปประยุกตใช พื้นฐานพฤติกรรมกลุม การ

ติดตอสื่อสารและการตัดสินใจกลุม ความเปนผูนำ ความขัดแยง การตอรอง การออกแบบองคกร 

           This course enhances students' ability to take effective action in complex 

organizational settings by providing the analytic tools needed to analyze, manage, and lead the 

organizations of the future.  IT focuses on the importance of the organizational context in 

influencing which individual styles and skills are effective.  Individual behavior, value, attitudes 

and job satisfaction, role of motivation and performance, group behavior, communication and 

decision making in group, leadership, conflict, negotiation and organizational design. 

 

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา 

1. สามารถอธิบายแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีสอดคลองกับเปาหมายทางธุรกิจ  

2. แสดงออกถึงคุณลักษณะของความเปนผูนำ (Leadership) และสามารถรวมทำงานกับผูอื่นท้ังในบริบทของ

ผูนำและผูตามได  

3. สามารถประสานงานรวมกับผู อ ื ่นในการทำงานเปนทีมเพื ่อใหบรรลุเปาหมายที ่กำหนดไวร วมกัน 

(Collaboration)  

 

หมวดวิชาแกน 

แขนง/กลุมวิชาการบริหารโครงการ 

PJM 641 การบริหารผูมีสวนไดสวนเสียและการส่ือสารในโครงการ   

(Project Stakeholder and Communication Management) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

วิชานี้จะแนะนำ ทฤษฎีและทักษะสำหรับการบริหารผูมีสวนไดสวนเสียโครงการ การสื่อสาร 

อยางมีประสิทธิผล ตลอดจนวิธีการบริหารความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย เนื้อหารวมถึง

รูปแบบภาวะผูนำภายใตสถานการณตางๆ ที่อาจพบในโครงการ การทำงานเปนทีม การสรางแรงจูงใจ การ

เจรจาตอรอง การบริหารความขัดแยง การบริหารความผูกพันและการมีสวนรวมของผูเกี ่ยวของในโครงการ 

เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการจัดการการสื่อสาร เชน การวางแผนสื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสียในโครงการ 

กลไกการสื่อสาร เชน การประชุมเปดตัวโครงการ การประชุมโครงการเพื่อการติดตาม ความกาวงาน และการ

สื่อสารและการจัดทำรายงานในชวงปดโครงการ นอกจากนี้วิชานี้ยังจะกลาวถึงการจัดการเอกสารโครงการตางๆ 

เชนทะเบียนความเสี่ยง ทะเบียนประเด็นตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในโครงการ เปนตน 
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This course introduces necessary knowledge and skills for project stakeholder 

management, effective communications, and prioritizing stakeholders’ needs and expectations. 

Different leadership styles, teamwork, motivation, negotiation, and conflict management are 

described.  Techniques and tools for stakeholder engagement management are to be covered, 

including project communication management tools and techniques such as effective 

stakeholder communication planning, communication mechanisms such as kickoff and progress 

meetings, communications, and reporting during project closure.  In addition, this course also 

discusses project documentation management such as risk register and issue logs. 

 

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา 

1. สามารถระบุประเด็นที่สำคัญของทฤษฎี หลักการ และเครื่องมือดานการบริหารผูมีสวนไดสวนเสียและการ

สื่อสารท่ีเหมาะสมกับโครงการแตละประเภทได (Specific knowledge)  

2. สามารถประสานงานรวมกับผูอื่นในการทำงานเปนทีมเพื่อบริหารความตองการและความคาดหวังของผูมี

สวนไดสวนเสียอยางถูกตองตามหลักการของการบริหารโครงการ (Collaboration)  

 

PJM 651 พ้ืนฐานสำหรับการบริหารโครงการ     

(Project Management Fundamentals) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

วิชานี้กลาวถึงลักษณะเฉพาะของโครงการ ความสำคัญของการบริหารโครงการในองคกร 

โครงสรางและบทบาทและความรับผิดชอบของผูมีสวนไดสวนเสียในโครงการ จรรยาบรรณวิชาชีพในการบริหาร

โครงการ แนวทางการบริหารโครงการท่ีเปนสากล องคความรูและปจจัยแวดลอมท่ีสำคัญในการบริหารโครงการ

ใหประสบผลสำเร็จตั้งแตเริ่มตนจนโครงการสิ้นสุดลง การวางแผนงานโดยใชเครื่องมือตางๆ เชนโครงสรางงาน 

เทคนิคสายงานวิกฤติ แผนงบประมาณโครงการ การทำงานเปนทีมและการบริหารทีมงาน การจัดการการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชวงดำเนินการโครงการ การติดตามและควบคุมดานเวลาและคาใชจายโครงการดวยวิธี

เอรินแวลู เทคนิคการเรงรัดงานเชน การทำงานแบบ Fast-Track การลดระยะเวลาโครงการการปดโครงการ 

การประเมินความสำเร็จโครงการ มีการทดลองใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวางแผนโครงการ 

The course begins with the description of project, the significance of project 

management in the organization, structure, roles and responsibilities of project stakeholders, 

and code of ethics and professional conducts for project management.  It introduces project 

management international standards and addresses relevant body of knowledge, and critically 
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successful factors for managing projects from initiating to closing.  Project planning tools and 

techniques such as Work Breakdown Structure (WBS) , Critical Path Method (CPM) , and Project 

Budgeting are described. Teamwork and change management during project execution are also 

addressed. Project Monitoring and Control using Earned Value Analysis is introduced to monitor 

project time and cost.  Project control techniques such as project shortening, and fast tracking 

are also discussed.  Finally, project closing and performance review are described.  Project 

Management Software applications are introduced. 

 

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา 

1. สามารถระบุประเด็นที่สำคัญของทฤษฎี หลักการ และเครื่องมือดานพื้นฐานสำหรับการบริหารโครงการท่ี

เหมาะสมกับโครงการแตละประเภทได (Specific knowledge)  

2. สามารถวิเคราะห จำแนก แจกแจง ลักษณะความตองการ และปญหาเกี่ยวกับการบริหารโครงการในแตละ

อุตสาหกรรม และสามารถแกปญหาไดอยางเปนระบบ (Analytical thinking)  

 

PJM 652 การบริหารโครงการข้ันสูง       

(Advanced Project Management)  

วิชาบังคับกอน : PJM 651  

วิชานี้จะกลาวถึงความรู และเทคนิควิธีที่ใชในการบริหารโครงการขั้นสูง โดยเนื้อหาจะอางอิง

จากมาตรฐานการบริหารโครงการที่เปนที่ยอมรับกันในระดับสากล โดยเนนความเชื่อมโยงขององคความรู 

กระบวนการ เครื่องมือ และเทคนิค เพื่อนำมาใชในการวางแผนโครงการ การดำเนินงานตามแผน และการ

ติดตามควบคุมโครงการ ไปจนถึงการปดโครงการและการสงมอบงานโครงการ เนื้อหายังกลาวถึงแนวทางในการ

จัดการกับปญหา การบริหารความเสี่ยง และการบริหารความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระหวางการทำโครงการ 

รวมท้ังการจัดซ้ือจัดจางเพ่ืองานโครงการ 

This course introduces knowledge and techniques necessary for advanced 

project management.  It addresses widely recognized project management standards.  An 

emphasis is placed on the integration among knowledge, processes, tools and techniques, the 

development of project management plan, execution, monitoring and control of project. Project 

closing and handover techniques are also discussed. The course also describes how to manage 

issues, risks, and changes occurred in the project. Including procurement management process 

for project works. 
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ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา 

1. สามารถระบุประเด็นที่สำคัญของทฤษฎี หลักการ และเครื่องมือดานการบริหารโครงการขั้นสูงที่เหมาะสม

กับโครงการแตละประเภท (Specific knowledge)  

2. แสดงออกถึงดุลยพินิจที่เหมาะสมเก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจสำหรับการบริหาร

โครงการ (Ethical Understanding) 

 

PJM 653 การบริหารโปรแกรมและพอรตโฟลิโอโครงการ     

(Program Management and Project Portfolio Management)  

วิชาบังคับกอน : PJM 652  

วิชานี้กลาวถึงหลักการและเทคนิคของการบริหารโปรแกรม หรือกลุมของโครงการที่เกี ่ยว

เนื่องกัน เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีกวาการบริหารแบบแยกเปนโครงการเดี่ยวๆ รวมทั้งกลาวถึงหลักการและพื้นฐาน

ของการบริหารพอรตโฟลิโอโครงการ โดยจะเนนใหเห็นถึงความสำคัญของการเชื่อมโยงระหวางการบริหาร

พอรตโฟลิโอโครงการกับแผนกลยุทธองคกร ระบุถึงบทบาทและความรับผิดชอบของผูบริหารพอรตโฟลิโอ

โครงการ แนะนำเทคนิคที่ใชในการคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญของโครงการ เชน เทคนิคกระบวนการ

วิเคราะหเปนลำดับชั้น นอกจากนี้ยังกลาวถึงลักษณะและขอบเขตการใหบริการของหนวยงานบริหารโครงการ 

(Project Management Office) ซึ่งผูเรียนจะไดรับความรูเชิงลึกที่เกี่ยวของกับหนวยงานบริหารโครงการ อัน

ไดแก คุณคา ลักษณะ โครงสราง ความรับผิดชอบ หนาที่วิธีการจัดตั้ง และปจจัยแหงความสำเร็จของหนวยงาน

บริหารโครงการ วิธีการวางแผนทรัพยากรองคการที่ตองทำงานหลายโครงการในเวลาเดียวกัน การประยุกตใช

ระบบคอมพิวเตอรโปรแกรมในการบริหารโครงการและโปรแกรมท่ีดำเนินการในเวลาเดียวกัน 

This course provides the guideline and techniques for Program management or 

multiple/related projects in a coordinated way, in order to achieve benefits that could not occur 

if the projects were handled separately.  This course also establishes a fundamental definition 

and basis Portfolio Management which are necessary to create interdependencies between the 

project portfolio management and other organizational strategic plan. This course will introduce 

roles and responsibilities of a portfolio manager, project prioritization using an Analytical 

Hierarchy Process (AHP) , and various types of Project Management Office (PMO) .  The in-depth 

knowledge of PMO is provided in terms of value proposition, characteristics, structure, 

responsibilities, functions, implementation approach, and key successful factors. Applications of 
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computer software for managing projects or programs in the multi-project environment will be 

used and introduced to students. 

 

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา 

1. สามารถระบุประเด็นที่สำคัญของทฤษฎี หลักการ และเครื่องมือดานการบริหารโปรแกรมและพอรตโฟลิโอ

โครงการท่ีเหมาะสมกับโครงการแตละประเภทได (Specific knowledge) 

2. สามารถวิเคราะหสภาพแวดลอม และความตองการของลูกคา รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ

โครงการในแตละอุตสาหกรรม เพ่ือสรางโอกาสทางธุรกิจ (Opportunistic skill) 

 

หมวดวิชาเลือก 

แขนง/กลุมวิชาการบริหารโครงการ 

PJM 601 หัวขอพิเศษ 1          

(Special Topic I)   

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

วิชานี้นำเสนอหัวขอท่ีนาสนใจตางๆ ในการบริหารโครงการในปจจุบัน ซ่ึงวิชานี้จะเปดโอกาสให

ผูสอนนำความรูและประสบการณตรงในการบริหารโครงการมานำเสนอ เพื่อใหสอดคลองกับการทำธุรกิจใน

ปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว หัวขอที่สำคัญในวิชานี้ครอบคลุมหลายมุมมองในการบริหารโครงการ 

เชน รูปแบบขององคกร บุคลากร เครื่องมือและเทคนิคในการบริหารโครงการ การวางแผนกลยุทธ และการนำ

องคความรูตางๆ ไปใชในการบริหารโครงการ 

This course provides Special Topic of interest to current project managers.  This 

course is designed by an instructor to meet the challenges of the dynamic global practice. The 

topics would cover several aspects of project management such as organization, people, tools 

and techniques, strategy, and applications. 

 

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา 

1. สามารถระบุประเด็นสำคัญเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ และเครื่องมือดานการบริหารโครงการที่เหมาะสมกับ

โครงการแตละประเภท (Specific knowledge)  
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PJM 602 หัวขอพิเศษ 2         

   (Special Topic II)   

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

วิชานี้นำเสนอหัวขอท่ีนาสนใจตางๆ ในการบริหารโครงการในปจจุบัน ซ่ึงวิชานี้จะเปดโอกาสให

ผูสอนนำความรูและประสบการณตรงในการบริหารโครงการมานำเสนอ เพ่ือใหสอดคลองกับการทำธุรกิจใน

ปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว หัวขอท่ีสำคัญในวิชานี้ครอบคลุมหลายมุมมองในการบริหารโครงการ 

เชน รูปแบบขององคกร บุคลากร เครื่องมือและเทคนิคในการบริหารโครงการ การวางแผนกลยุทธ และการนำ

องคความรูตางๆ ไปใชในการบริหารโครงการ 

This course provides Special Topic of interest to current project managers.  This 

course is designed by an instructor to meet the challenges of the dynamic global practice. The 

topics would cover several aspects of project management such as organization, people, tools 

and techniques, strategy, and applications. 

 

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา 

1. สามารถระบุประเด็นสำคัญเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ และเครื่องมือดานการบริหารโครงการที่เหมาะสมกับ

โครงการแตละประเภท (Specific knowledge) 

 

PJM 654 การบริหารโครงการแบบเอจายลและโครงการลักษณะเฉพาะ   

(Agile and Specific Application of Project Management)  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

วิชานี้จะปูพื้นฐานความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารโครงการแบบเอจายล โดยจะชี้ใหเห็น

ถึงความแตกตางระหวางวัฏจักรโครงการแบบวัฏจักรแบบการคาดการณลวงหนา วงจรชีวิตโครงการท่ีมีลักษณะ

ซ้ำเปนรอบและที่ขยายเพิ่ม และวัฏจักรชีวิตที่ปรับเปลี่ยนได โดยจะกลาวถึงแมนิเฟสโต หลักการและประโยชน

ของการใชวิธีเอจายล บทบาทและความรับผิดชอบของทีมงานและการมีสวนรวมของลูกคา เทคนิค การจัดลำดับ

ความตองการหรือผลิตภัณฑของลูกคา เทคนิคการติดตามความกาวหนาและการสื่อสารในการทำงานแบบเอ

จายล เนื้อหาวิชายังรวมถึงหลักการและเทคนิคในการบริหารโครงการที่มีลักษณะเฉพาะตางๆเชนโครงการดาน

สารสนเทศ โครงการในภาครัฐ และโครงการพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑใหม 

This course provides basic understanding of an alternative project management 

paradigm, called agile project management, in which differences among predictive, iterative, 

and adaptive project life cycle are discussed.  The course introduces manifesto, principles, 
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methodologies, and benefits of the agile concepts.  It also addresses roles and responsibilities 

of agile team and customer engagement.  Techniques for creating and prioritizing product 

backlog as well as those used for measuring and communicating project progress are presented. 

The course also describes how to manage project in specific area of application such as IT 

projects, government projects and R&D/NPD projects. 

 

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา 

1. สามารถระบุประเด็นสำคัญเก่ียวกับทฤษฎี หลักการ และเครื่องมือดานการบริหารโครงการแบบเอจายลและ

โครงการลักษณะเฉพาะ (Specific knowledge) 

2. สามารถเสนอแนวทางหรือกลยุทธในการสรางโอกาสทางธุรกิจ จากการวิเคราะหสภาพแวดลอม และความ

ตองการของลูกคา รวมทั ้งการประเมินความเสี ่ยงที ่ เก ี ่ยวของกับโครงการในแตละอุตสาหกรรม 

(Opportunistic skill) 

 

วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

GMI 691  วิทยานิพนธ         

 (Thesis) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี  

เง่ือนไข : ท้ังนี้ตองผานการเรียนในหลักสูตรนี้มาแลวไมต่ำกวา 18 หนวยกิต หรือ ไดรับ

ความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 

นักศึกษาจะไดศึกษาองคความรูทางดานการจัดการสำหรับการทำงานวิจัยภายใตควบคุมดูแล

ของอาจารยท่ีปรึกษา วัตถุประสงคของวิชานี้เปนการพัฒนาเครื่องมือหรือเทคนิคในการจัดการ หรือปรับปรุง

องคความรูทางดานการจัดการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ หรือแกปญหาในทางธุรกิจ หรือเพ่ือ

การนำเสนอผลการวิจัยท่ีสำคัญอ่ืนๆ ในการจัดการ ซ่ึงนักศึกษาจะไดรับการสนับสนุนใหนำเสนอหัวขอในการ

วิจัย วัตถุประสงคของการทำวิจัย และวิธีการดำเนินการวิจัยภายใตขอบเขตและขอจำกัดในการวิจัย 

Students will be developed managerial skill and knowledge by conducting 

research projects under the supervision of faculty. Key objective of this course is to enable 

students to develop better techniques or analytical frameworks to improve the body of 

knowledge in management, especially to enhance managerial performance, resolve business 

problems, or provide other significant research findings in the area of management. At the 
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final stage, students need to present research concepts, objectives, and methodologies by 

considering scope and limitations of research. 

 

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา 

1. สามารถอธิบายองคความรูของทฤษฎีเชิงลึกในสาขาวิชาเฉพาะ และสามารถประยุกตใชความรูดังกลาวใน

การแกไขปญหาทางธุรกิจขององคกรท่ีสนใจได  

2. แสดงออกถึงกระบวนการหาคำตอบ โดยอาศัยขอมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษที่ถูกตอง เหมาะสม และ

เชื่อมโยงนำไปสูการตัดสินใจทางธุรกิจไดอยางสมเหตุสมผล  

3. สามารถแสดงออกถึงหลักการดำเนินงานวิจัยท่ีถูกตองตามหลักจริยธรรมในการทำงานวิจัยไดอยางถูกตอง  

4. สามารถสื่อสารเชิงวิชาการไดอยางเหมาะสม ทั้งการพูด การเขียน ตลอดจนสามารถอภิปรายผลและ

นำเสนอขอคิดเห็นหรือขอโตแยงเพื่อสนับสนุนผลการศึกษาโดยมีการนำความรู ทฤษฎี หรือผลงานวิจัยท่ี

ผานมาใชประกอบอยางมีเหตุมีผลและสรางสรรค  

 

GMI 693  การคนควาอิสระ             

(Independent Study)  

วิชาบังคับกอน : ไมมี  

เง่ือนไข : ท้ังนี้ตองผานการเรียนในหลักสูตรนี้มาแลวไมต่ำกวา 18 หนวยกิต หรือ ไดรับ

ความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 

ภายใตการดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา นักศึกษาจะทำการศึกษาหัวขอวิจัย หรือกรณีศึกษาทาง

ธุรกิจดวยตนเอง โดยนำองคความรูเครื่องมือ หรือเทคนิคท่ีมีอยูแลวไปประยุกตใช ท้ังนี้นักศึกษาจะตองทำ

รายงานสรุปผลของการศึกษาหรือการปฏิบัติงานในตอนทายของภาคการศึกษาดวย 

Under the supervision of their supervisors, students will conduct a business 

case or research in the area of management by applying managerial knowledge, tools or 

techniques from a real-world application. A summary report is expected at the end of the 

semester. 

 

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา 

1. สามารถอธิบายองคความรูของทฤษฎีเชิงลึกในสาขาวิชาเฉพาะที่เชื่อมโยงกับปญหาทางธุรกิจขององคกรท่ี

สนใจได  

2. แสดงออกถึงกระบวนการหาคำตอบ ท่ีถูกตองเหมาะสม และเชื่อมโยงนำไปสูการตัดสินใจทางธุรกิจได  

3. สามารถแสดงออกถึงหลักการดำเนินงานวิจัยท่ีถูกตองตามหลักจริยธรรมในการทำงานวิจัยไดอยางถูกตอง  
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4. สามารถสื่อสารเชิงวิชาการไดอยางเหมาะสม ทั้งการพูด การเขียน ตลอดจนสามารถอภิปรายผลและ

นำเสนอขอคิดเห็น  
 

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 

LNG 550 วิชาปรับพ้ืนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

  (Remedial English Course for Post Graduate Students) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 รายวิชานี้มุงเนนปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ และทักษะท่ีจำเปนของนักศึกษา เพ่ือใหอยูในระดับ

ท่ีสามารถเขาเรียน วิชา LNG 600 ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสงเสริมใหนักศึกษาเกิดความม่ันใจในการใช

ภาษาอังกฤษ ในดานเนื้อหาวิชาไมไดกำหนดเนื้อหาที่แนนอน แตมุงเนนการแกไขปญหาการเรียนภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นท่ีนักศึกษามีปญหามากท่ีสุด นอกจากนี้ยังสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูการจัดการ

การเรียนดวยตนเอง อันเปนการพัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษ โดยไมตองพ่ึงครูผูสอน 

 This course aims to instill the background language and skills necessary for 

undertaking LNG 600 and to raise the students’  confidence in using English.   There will be no 

predetermined focus of the course, but instead it will concentrate on those areas where the 

students are weakest and need most improvement.  The classroom teaching and learning will 

be supported by self- directed learning to allow the students to improve their language and 

skills autonomously.  

 

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา 

1. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษท้ังการพูด การฟง การอาน และการเขียนไดอยางเหมาะสมกับกลุมเปาหมายท่ี

แตกตางกัน 

2. สามารถระบุประเด็นสำคัญในบทความทางธุรกิจท่ีเปนภาษาอังกฤษได 

3. สามารถประยุกตใชภาษาอังกฤษในรายวิชาอ่ืนๆ ได 
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LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหวางการเรียนในหลักสูตรสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

(In sessional English Course for Post Graduate Students) 

วิชาบังคับกอน :  LNG 550 Remedial English Course for Post Graduate  

Students or Pass grade from placement procedure 

 รายวิชานี้จัดสอนเพื่อพัฒนาใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถใชภาษาอังกฤษในการ

เรียนในระดับของตนไดอยางเหมาะสม โดยเนนทักษะการฝกปฏิบัติ แมไมเนนหนักที่เนื้อหาไวยากรณโดยตรง 

แตวิชานี้มุงเนนการใชภาษาอังกฤษท่ีตรงกับความตองการ โดยเฉพาะดานการอานและการเขียนซ่ึงนักศึกษาตอง

ใชในการทำโครงงาน ในรายวิชานักศึกษาจะไดฝกปฏิบัติขั้นตอนการทำโครงงาน ตั้งแตการหาขอมูลอางอิง 

จนถึงการเขียนรอบสุดทาย นอกจากนี ้ นักศึกษาจะไดเรียนรู กลยุทธการเรียน เพื ่อฝกทักษะการเรียนรู

ภาษาอังกฤษดวยตนเอง เพ่ือนำไปใชในการสื่อสารท่ีแทจรงินอกหองเรียนตอไป 

 This course aims to develop English language skills relevant to mature students 

in Graduate Degree Programs in Engineering, Science and Technology.  It will be based on 

practical skills, but will not be yet another grammar course. Rather its focus will be on the real 

language demands, particularly in reading and writing, faced by students in the course of their 

studies. It is project-focused and simulates the stages in preparing and presenting research, from 

finding references to writing a final draft. The course will equip students with language learning 

strategies to facilitate ongoing autonomous learning and will emphasize language use not usage, 

real communication not classroom practice. 

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา 

1. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งการพูด การฟง การอาน และการเขียน ในเชิงธุรกิจไดอยางเหมาะสมกับ

กลุมเปาหมายท่ีแตกตางกัน

2. สามารถประยุกตใชภาษาอังกฤษในรายวิชาอ่ืนๆ ได

3. สามารถวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจท่ีเปนภาษาอังกฤษได

ขอมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ 2564 
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