
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
วิชาเอก การบริหารโครงการ (Project Management - PJM) 

 
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    42 หน่วยกิต 
 
การจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาต่อปี (หลักสูตร 2 ปี) 
 
วันเวลาเรียน  

พฤหัสบดี (18.00-21.00 น.) เสาร์ - อาทิตย์ (9.00-16.00 น.) (วิชาภาษาอังกฤษเริ่มเรียน 8.30 น.) 
 
ค่าลงทะเบียนเรียน 

 ค่าหน่วยกิตละ  3,000 บาท  
 ค่าบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท  
 คา่บํารุงพิเศษ ภาคการศึกษาละ 3,750 บาท 
 
 ค่าวิชาภาษาอังกฤษหากสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ 
   LNG 550  2,000 บาท 
   LNG 600  3,000 บาท 
 เกณฑ์ คะแนน 1-49 เรียน 2 ตัว (LNG550 & LNG600) 

    คะแนน 50-75 เรียน 1  ตัว (LNG600) 
   คะแนน 76-100 ไม่ต้องเรียน 

 
โครงสร้างหลักสูตร 

  แผน ก 2  (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) 
ก.หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน            2   หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาบังคับ 16 หน่วยกิต 
ค.หมวดวิชาแกน 12 หน่วยกิต 
ง.หมวดวิชาเลือก - หน่วยกิต 
จ.วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

 แผน ข  (การค้นคว้าอิสระ  6 หน่วยกิต) 
ก.หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน      2   หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาบังคับ 16 หน่วยกิต 
ค.หมวดวิชาแกน 12 หน่วยกิต 
ง.หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
จ.การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 

 
 
 



รายวิชา 
     ก.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน     2 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 

BUS 513 บัญชีการเงิน 
(Financial Accounting)         

2  

                    ข.  หมวดวิชาบังคับ 
 
16 หน่วยกิต 

BUS 615 การตัดสินใจทางการเงินสําหรับผู้จัดการ 
(Financial Decision Making for Manager) 

3 

BUS 616 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการ 
(Managerial Economics)  

3 

BUS 632 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในยุคโลกาภิวัตน์ 
(Strategic Management in the Globalization era) 

3 

BUS 643 พฤติกรรมองค์กรเชิงวิธีระบบ 
(Systems Approach to Organizational Behavior) 

3 

BUS 652 วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 (Research Methodology) 

3 

GMI 690 สัมมนาการจัดการและนวัตกรรม 
(Seminar in Management and Innovation) 
 

1 

  ค.  หมวดวิชาแกน                   12 หน่วยกิต  
PJM  641 การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการสื่อสารในโครงการ 

(Project Stakeholder and Communication Management) 
3 
 

PJM  651 พ้ืนฐานสําหรับการบริหารโครงการ 
(Project Management Fundamentals) 

3 

PJM  652 การบริหารโครงการข้ันสูง 
(Advanced Project Management) 

3 

PJM  653 การบริหารพอร์ตโฟลิโอโครงการ 
(Project Portfolio Management) 

3 

 ง.   หมวดวิชาเลือก (สําหรับแผน ข การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)              6 หน่วยกิต  
PJM  601 หัวข้อพิเศษ 1 

(Special Topic  I) 
3 

PJM  602 หัวข้อพิเศษ 2 
(Special Topic  II) 

3 

PJM  654 การบริหารโครงการแบบเอจายล์  
(Agile Project Management) 

3 

PJM  655 การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร  
(Total Quality Management) 

3 
 



XXX XXX วิชาเลือกที่เปิดสอนโดยบัณฑิตวิทยาลัยฯและได้รับ 
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้สอน 
(Electives offered by the GMI and approved  
by the advisor and lecturer) 

3 

จ. วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 - สําหรับแผน ก2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)  

GMI 691 วิทยานิพนธ์ 
(Thesis) 

12 หน่วยกิต 
 

 - สําหรับแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)  

GMI 692 การวิจัยโครงการเฉพาะเร่ือง 
(Special Research Project) 

 6 หน่วยกิต 

GMI 696 การบริหารจัดการในทางปฏิบัติ 
(Management Practice) 

 6 หน่วยกิต 

    ฉ.  หมวดวิชาภาษาอังกฤษ                               ไม่นับหน่วยกิต  
LNG 550   วิชาปรับพ้ืนภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

(Remedial English Course for Post Graduate Students) 
2 

LNG 600   วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสําหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
(In-sessional English Course for Post Graduate Students) 

3 
 
 
 

  หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 และ/หรือได้รับการยกเว้น 
ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับระดับคะแนนการทดสอบและเง่ือนไขตามท่ีคณะศิลปศาสตร์กําหนด 
 
คําอธบิายรายวิชา 
 
LNG 550  วิชาปรบัพืน้ภาษาอังกฤษสาํหรับนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา     
 (Remedial English Course for Post Graduate Students) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 รายวิชาน้ีมุ่งเน้นปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษและทักษะที่จําเป็นของนักศึกษาเพ่ือให้อยู่ในระดับที่
สามารถเข้าเรียน วิชา LNG 600 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษ ในด้านเน้ือหาวิชา ไม่ได้กําหนดเน้ือหาที่แน่นอน แต่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นที่นักศึกษามีปัญหามากที่สุด นอกจากน้ียังส่งเสริมให้นักศึกษา
เรียนรู้การจัดการการเรียนด้วยตนเอง อันเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องพ่ึงครูผู้สอน 
 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. 
 
LNG 600  วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
 (In-sessional English Course for Post Graduate Students)    
 วิชาบังคับก่อน : LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสําหรบันักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 หรือผ่านการสอบ placement test ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ภาควิชากําหนด 
 รายวิชาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เก่ียวขัองกับการเรียนของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยเน้นทักษะการฝึกปฏิบัติ แต่ไม่
เน้นหนักที่เน้ือหาไวยากรณ์โดยตรง  รายวิชาน้ีมุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่ตรงกับความต้องการในการใช้
ภาษาของนักศึกษา โดยเฉพาะด้านการอ่านและการเขียนซึ่งนักศึกษาต้องใช้ในการทําโครงงาน  ในรายวิชา
นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการทําโครงงานต้ังแต่การหาข้อมูลอ้างอิง จนถึงการเขียนรอบสุดท้าย 
นอกจากน้ี นักศึกษาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การเรียนเพ่ือฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพ่ือนําไปใช้
ในการสื่อสารที่แท้จริงนอกห้องเรียนต่อไป 
 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. 
 
BUS 513     บัญชีการเงนิ        
      Financial Accounting 
      วิชาบังคบัก่อน : ไม่มี 
    วิชาน้ีครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกับหลักการบัญชีเบ้ืองต้น ที่มาและการจัดทํางบการเงิน รวมถึงการ
แปลความหมายและใช้ประโยชน์จากงบการเงินประเภทต่างๆ ของกิจการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการระบุหรือ
ทราบถึงปัญหาทางธุรกิจจากข้อมูลในงบการเงิน วิเคราะห์สาเหตุที่มา และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้
อย่างสมเหตุสมผล 
       The objectives cover the introductory accounting concepts and financial 
statement preparation, as well as the interpretation and utilization of financial statements. 
Students will thus be able to define business problems according to useful information from 
financial statements, analyze sources of problems, and apply critical reasoning for making 
justified decisions. 
 
 



BUS 615     การตัดสนิใจทางการเงินสําหรับผู้จัดการ      
      Financial Decision Making for Manager 
      วิชาบังคบัก่อน : ไม่มี 
 วิชาน้ีจะกล่าวถึงความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ หลักการทางการบัญชีการเงิน และเศรษฐศาสตร์
เบ้ืองต้น โดยจะกล่าวถึง ต้นทุนเสียโอกาส ค่าของเงินที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา การวิเคราะห์ด้านการเงิน    การ
อ่านงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและการเงินที่เป็นสากล(GAAP) ระบบการรายงานผลการเงิน แนะนําให้
รู้จักกับเคร่ืองมือทางการเงินที่ใช้ในการตัดสินใจต่างๆเช่น เทคนิคการประเมินโครงการ  การทํานายความ
ต้องการด้านการเงินขององค์การ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน รูปแบบความร่วมมือทางธุรกิจต่างๆ ระหว่าง
ภาคเอกชนกับภาคเอกชน และภาครัฐกับภาคเอกชน       
   This course addresses the fundamental concepts of financial accounting and 
economics, including opportunity cost, the time value of money and financial analysis. The 
interpretation of corporate financial statements in accordance with generally accepted 
accounting practices (GAAP), International Financial Report System are provided. Various 
decision-making tools, such as project evaluation techniques, financial forecasting, and break-
even analysis, as well as various forms of business partnerships among private companies and 
among government entities and private organizations, are examined. 

BUS 616     เศรษฐศาสตรก์ารจัดการ        
     Managerial Economics 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิชาน้ีจะให้นักศึกษารู้จักความรู้เบ้ืองต้นทางเศรษฐศาสตร์ที่สําคัญ และการวิเคราะห์ เพ่ือการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ  โดยใช้แนวความคิดทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค หัวข้อ ใน
วิชาน้ีจะศึกษาครอบคลุมทั้งปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีอุปสงค์ ทฤษฎีอุปทาน แนวคิดของต้นทุน
และการผลิต ลักษณะสําคัญของตลาดสินค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์  และแนวคิดเบ้ืองต้น
เก่ียวกับความล้มเหลวของตลาด รวมถึงหลักการคํานวณรายได้ประชาชาติ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
อัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน วงจรทางธุรกิจ ซึ่งผู้เรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้และตัดสินใจทางธุรกิจได้
อย่างเหมาะสม       
 This course presents basic concepts of economics for business decision making by 
using microeconomics and macroeconomics concepts. Microeconomics topics cover basic 
economic problems, demand theory, supply theory, costs and production, perfect and 
imperfect market characteristics, and market failures. The contexts of macroeconomics include 
national income determination, economic growth, inflation, unemployment, and business 
cycles. Students will be able to use appropriate economics applications to make sound 
decision making on managerial issues. 
 
BUS 632     การจัดการเชงิกลยุทธใ์นยุคโลกาภิวัตน ์      
      Strategic Management in the Globalization era 
      วิชาบังคบัก่อน : ไม่มี 



 วิชาน้ีจะเปิดมุมมองเก่ียวกับแนวโน้มการพัฒนาของโลก และนโยบายของประเทศ จากน้ัน จะ
กล่าวถึงภาพรวมของการวางแผนกลยุทธ์ โดยจะเริ่มปูพ้ืนฐานเก่ียวกับองค์ประกอบต่างๆเช่น พันธกิจ 
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ การประเมินสภาพแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ แนะนําเคร่ืองมือในการวางแผนกลยุทธ์
ต่างๆเช่น การวิเคราะห์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอ เป็น
ต้น โดยจะเน้นเร่ืองความต่อเน่ืองต้ังแต่เริ่มพัฒนากลยุทธ์จนมาถึงการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม 
ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับโครงสร้างองค์การ นโยบาย ภาวะผู้นํา และการพัฒนาอย่างย่ังยืน       
        This course starts with an examination of global mega-trend and its 
connections with national development roadmap. It then convers the overview of strategic 
management including organizational mission, vision, goal setting, environmental assessment, 
and techniques such as industrial analysis, competitive analysis, and portfolio analysis by 
emphasizing on how strategy interacts with internal and external environments and guides an 
organization towards. Topics on strategic execution regarding organizational structure, policy, 
leadership, and sustainability issues are also included. 
 
BUS 643     พฤติกรรมองค์กรเชิงวิธีระบบ       
     Systems Approach to Organizational Behavior 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิชาน้ีจะปูพ้ืนฐานความเข้าใจพฤติกรรมและการพัฒนาองค์กรเชิงระบบ ซึ่งรวมถึง โครงสร้าง วัฒ
ธรรม และเทคโนโลยี ทักษะที่จําเป็นในการบริหารเช่น การสร้างแรงจูงใจ ภาวะผู้นํา การสื่อสาร การเจรจา
ต่อรอง การแก้ปัญหาข้อโต้แย้ง การสร้างทีมเป็นต้น นอกจากน้ียังกล่าวถึงประเด็นการบริหารองค์การร่วมสมัย
เช่น การบริหารจัดการความรู้และการบริหารการเปลี่ยนแปลง ในด้านเทคโนโลยี จะกล่าวถึงบทบาทของ
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะเคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบองค์การ แนะนําแนวคิดเก่ียวกับ
ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร. 
      This course will explore organizational behavior and organizational development 
from a system perspective, including organizational structure, culture and technology. The 
course also addresses the issues of motivation, leadership, communications, negotiation, 
conflict resolution, and team building. Contemporary issues such as knowledge and change 
management are described. The roles of information and information technology in supporting 
the organization’s systems are discussed. Business and technical concepts related to 
Enterprise Resource Planning (ERP) are explored. 
 
BUS 652     วิธีการดําเนนิงานวิจัย        
  Research Methodology 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิชาน้ีมุ่งเน้นถึงวิธีที่ใช้ในการดําเนินงานวิจัย  การกําหนดปัญหาในงานวิจัย ขั้นตอนการทําวิจัย 
การออกแบบการทดลอง การเขียนและนําเสนอผลงานวิจัย เทคนิคทางสถิติที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย สถิติเชิง
พรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การ
วิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง  เทคนิคที่ใช้วิเคราะห์สําหรับ



งานวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น ทฤษฎีฐานราก และการวิเคราะห์เน้ือหา รวมท้ังการประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
เพ่ือการวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น SPSS 
  This course focuses on methods used in research.  It includes problem 
definition, research procedures, experimental designs, research paper writing, and 
presentation. Statistical techniques used in research are provided such as descriptive statistics, 
statistical inference, hypothesis testing, analysis of variance, correlation analysis, simple 
regression, multiple regression, and sampling techniques. Techniques used for qualitative 
research such as grounded theory, content analysis will be given. The uses of statistical 
analysis software such as SPSS will be provided. 
 
PJM 601     หัวข้อพิเศษ  1        
     Special Topic I 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
       วิชาน้ีนําเสนอหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆ ในการบริหารโครงการในปัจจุบัน ซึ่งวิชาน้ีจะเปิดโอกาสให้
ผู้สอนนําความรู้และประสบการณ์ตรงในการบริหารโครงการมานําเสนอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการทําธุรกิจใน
ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หัวข้อที่สําคัญในวิชาน้ีครอบคลุมหลายมุมมองในการบริหารโครงการ 
เช่น รูปแบบขององค์กร บุคลากร เครื่องมือและเทคนิคในการบริหารโครงการ การวางแผนกลยุทธ์ และการนํา
องค์ความรู้ต่างๆ ไปใช้ในการบริหารโครงการ 

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

 
PJM 602     หัวข้อพิเศษ 2         
      Special Topic II 
      วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
       วิชาน้ีนําเสนอหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆ ในการบริหารโครงการในปัจจุบัน ซึ่งวิชาน้ีจะเปิดโอกาสให้
ผู้สอนนําความรู้และประสบการณ์ตรงในการบริหารโครงการมานําเสนอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการทําธุรกิจใน
ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หัวข้อที่สําคัญในวิชาน้ีครอบคลุมหลายมุมมองในการบริหารโครงการ 
เช่น รูปแบบขององค์กร บุคลากร เครื่องมือและเทคนิคในการบริหารโครงการ การวางแผนกลยุทธ์ และการนํา
องค์ความรู้ต่างๆ ไปใช้ในการบริหารโครงการ 

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

 
 
 



PJM 641   การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการสื่อสารในโครงการ    
   Project Stakeholder and Communication Management 

   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
      วิชาน้ีจะแนะนํา ทฤษฎีและทักษะเกี่ยวกับ การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการ การสื่อสาร

อย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนวิธีการบริหารและการจัดลําดับความสําคัญของความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และจะกล่าวถึงรูปแบบภาวะผู้นําภายใต้สถานการณ์ต่างๆท่ีอาจพบในโครงการ การทํางานเป็นทีม การ
สร้างแรงจูงใจ การเจรจาต่อรอง การบริหารความขัดแย้ง การบริหารความผูกพันและการมีส่วนร่วมของ
ผู้เก่ียวข้องในโครงการ เครื่องมือและเทคนิคสําหรับการจัดการการสื่อสาร เช่น การวางแผนสื่อสารกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในโครงการ กลไกการสื่อสาร เช่น การประชุมเปิดตัวโครงการ การประชุมโครงการเพ่ือการติดตาม
ความก้าวงาน และการสื่อสารและการจัดทํารายงานในช่วงปิดโรงการ นอกจากน้ีวิชาน้ียังจะกล่าวถึง การ
จัดการเอกสารโครงการต่างๆเช่นทะเบียนความเสี่ยง ทะเบียนประเด็นต่างๆท่ีเกิดขึ้นในโครงการ เป็นต้น  

      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 kick-
off 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.   

 
PJM 651     พื้นฐานสําหรับการบริหารโครงการ      
    Project Management Fundamentals 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

วิชาน้ีกล่าวถึงลักษณะเฉพาะของโครงการ ความสําคัญของการบริหารโครงการในองค์กร 
โครงสร้างและบทบาทและความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ จรรยาบรรณวิชาชีพในการ
บริหารโครงการ แนวทางการบริหารโครงการที่เป็นสากล องค์ความรู้และปัจจัยแวดล้อมที่สําคัญในการบริหาร
โครงการให้ประสบผลสําเร็จต้ังแต่เริ่มต้นจนโครงการสิ้นสุดลง การวางแผนงานโดยใช้เครื่องมือต่างๆเช่น
โครงสร้างงาน เทคนิคสายงานวิกฤติ แผนงบประมาณโครงการ การทํางานเป็นทีมและการบริหารทีมงาน การ
จัดการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงดําเนินการโครงการ การติดตามและควบคุมด้านเวลาและค่าใช้จ่าย
โครงการด้วยวิธีเอริน์แวลู เทคนิคการเร่งรัดงานเช่น การทํางานแบบ Fast-Track การลดระยะเวลาโครงการ 
การปิดโครงการ การประเมินความสําเร็จโครงการ มีการทดลองใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวางแผน
โครงการ 
  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 
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. 
 
PJM 652     การบริหารโครงการขั้นสูง        
      Advanced Project Management 
      วิชาบังคับก่อน : PJM 651 Project Management Fundamentals 

       วิชาน้ีจะกล่าวถึงเทคนิควิธีที่ใช้ในการบริหารโครงการข้ันสูง โดยจะเน้นองค์ความรู้ 3 ด้านคือ 
การบริหารคุณภาพ การจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารความเส่ียง โดยจะกล่าวถึง ระบบบริหารคุณภาพภายใน
โครงการที่ประกอบด้วย แผนคุณภาพโครงการ กิจกรรมประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพในโครงการ 
รูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการ รูปแบบสัญญาต่างๆ การจัดทําแผนจัดซื้อจัดจ้างที่สอดคล้องกับแผนงาน
โครงการ การบริหารกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารจัดการเหตุการณ์เสี่ยงในโครงการ เทคนิคการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณต่างๆ เช่นเพิร์ธ และ การจําลองโดยใช้เทคนิคมอนติคาโล แผนภาพการตัดสินใจโดยใช้
ไดอแกรมต้นไม้ การจัดทําแผนสํารอง และงบประมาณสํารองสําหรับโครงการ การประยุกต์ใช้ระบบซอฟต์แวร์
ในการบริหารโครงการข้ันสูง 

      This course introduces techniques necessary for advanced project management. 
The course focuses on three critical areas including Quality, Procurement, and Risk 
management. It describes the project quality management system consisting of project quality 
planning, quality assurance, and quality control activities. Project procurement management 
process with an emphasis on development of procurement plan that is in-line with project 
plan will also be addressed together with various types of contract and procurement 
administration activities. The course also address how to effectively manage risks and 
uncertainty in the project. Risk management frameworks together with quantitative techniques 
for dealing with project uncertainty such as PERT, Monte Carlo Simulation, and Decision Tree 
are. Techniques used for the development of contingency plan and reserves are discussed. 
Computer applications for advanced project management are demonstrated.    

 
PJM 653    การบริหารพอร์ตโฟลิโอโครงการ       
     Project Portfolio Management 
     วิชาบังคับก่อน : PJM 652 Advanced Project Management 
  วิชาน้ีกล่าวถึงหลักการและพื้นฐานของการบริหารพอร์ตโฟลิโอโครงการ โดยจะเน้นให้เห็นถึง
ความสําคัญของการเช่ือมโยงระหว่างการบริหารพอร์ตโฟลิโอโครงการกับแผนกลยุทธ์องค์กร โดยจะระบุถึง
บทบาทและความรับผิดชอบของผู้บริหารพอร์ตโฟลิโอโครงการ จะมีการแนะนําเทคนิคที่ใช้ในการคัดเลือกและ
จัดลําดับความสําคัญของโครงการเช่น เทคนิคกระบวนการวิเคราะห์เป็นลําดับช้ัน นอกจากน้ียังกล่าวถึง
ลักษณะและขอบเขตการให้บริการของหน่วยงานบริหารโครงการ (Project Management Office) ซึ่งผู้เรียน



จะได้รับความรู้เชิงลึกที่เก่ียวข้องกับ หน่วยงานบริหารโครงการ อันได้แก่ คุณค่า ลักษณะ โครงสร้าง ความ
รับผิดชอบ หน้าที่วิธีการจัดต้ัง และปัจจัยแห่งความสําเร็จของหน่วยงานบริหารโครงการ วิธีการวางแผน
ทรัพยากรองค์การที่ต้องทํางานหลายโครงการในเวลาเดียวกัน (Multiple Projects Environment) การ
ประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมในการบริหารโครงการและโปรแกรมที่ดําเนินการในเวลาเดียวกัน  
   This course establishes a fundamental definition and basis for 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 computer 
software for managing projects or programs in the multi-project environment will be used and 
introduced to students. 
 
PJM 654     การบริหารโครงการแบบเอจายล์             
  Agile Project Management       
                วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

      วิชาน้ีจะปูพ้ืนฐานความเข้าใจเก่ียวกับเทคนิคการบริหารโครงการแบบเอจายล์ โดยจะช้ีให้เห็น
ถึงความแตกต่างระหว่างวัฏจักรโครงการแบบวัฏจักรแบบการคาดการณ์ล่วงหน้า วงจรชีวิตโครงการที่มี
ลักษณะซ้ําเป็นรอบและที่ขยายเพ่ิม และวัฏจักรชีวิตที่ปรับเปลี่ยนได้  โดยจะกล่าวถึงแมนิเฟสโต หลักการและ
ประโยชน์ของการใช้วิธีเอจายล์ บทบาทและความรับผิดชอบของทีมงานและการมีส่วนรวมของลูกค้า เทคนิค
การจัดลําดับความต้องการหรือผลิตภัณฑ์ของลูกค้า เทคนิคการติดตามความก้าวหน้าและการสื่อสารในการ
ทํางานแบบเอจายล์  

       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, 
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.  
PJM 655    การบริหารคณุภาพท่ัวทัง้องค์กร       
                Total Quality Management 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี        

  วิชาน้ีจะปูพ้ืนฐานความเข้าใจเก่ียวกับความสําคัญของงานคุณภาพ และความเป็นเลิศในการ
ดําเนินงาน ทั้งสําหรับองค์กรที่อยู่ธุรกิจการผลิต และการบริการ เน้ือหาวิชาจะประกอบด้วยความรู้ในหลักการ 
พ้ืนฐาน และการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพแบบองค์รวม และความเป็นเลิศในการดําเนินงาน รวมทั้ง การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน การกําหนดกลยุทธ์ และการออกแบบองค์กรเพ่ือการดําเนินงานท่ีเป็นเลิศ 
เน้ือหาวิชายังครอบคลุมถึงระบบ มาตรฐาน และเคร่ืองมือต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานคุณภาพ เช่น การบริหาร



คุณภาพแบบองค์รวม (TQM) ซิกส์ซิกมา (Six Sigma)  มาตรฐานไอเอสโอ (ISO9000)  เครื่องมือในทางสถิติที่
ใช้ในการควบคุมคุณภาพ และปรับปรุงกระบวนการทํางาน รวมถึงรางวัลด้านคุณภาพสําหรับองค์กรเช่นรางวัล 
Malcom Baldrige และ รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย (TQA) 

        This course provides the understanding for importance of quality and 
performance excellence to both of manufacturing and service organization. The course 
introduces principles, foundation and practices of total quality and performance excellence. 
It also addresses the competitive advantage and strategic management, including designing 
organizations for performance excellence.  The course would discuss and compare initiatives, 
standard and tools related to quality such as Total Quality Management (TQM), Six Sigma, 
ISO9000, Statistical thinking and Process Control tools, Process Improvement Tools. The topics 
would also cover quality award for organization such as The Malcom Baldrige National Quality 
award and Thailand Quality Award (TQA).       

 
GMI 690     สัมมนาการจัดการและนวัตกรรม      
     Seminar in Management and Innovation 
     วิชาบังคับก่อน :  ผ่านการเรียนในหลักสูตรนี้มาแล้วไม่ตํ่ากว่า 18 หน่วยกิต หรือ ได้รับ      
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
      วิชาน้ีจะเปิดโอกาสให้ นักศึกษาได้ฝึกการนําเสนอผลงานทางวิชาการ หรือโครงการ                   
ที่นักศึกษาเก่ียวข้องในสาขาวิชาการจัดการและนวัตกรรม ร่วมการสัมมนาทางวิชาการท่ีจัดขึ้นโดยบัณฑิต
วิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม 
  This course allows students to present research topics or real-world projects in 
the field of management and innovation and participate in the seminars organized by Graduate 
School of Management and Innovation. 
 
GMI 691     วิทยานพินธ ์        12 หน่วยกิต 
     Thesis 
     วิชาบังคับก่อน :  ผ่านการเรียนในหลักสูตรนี้มาแล้วไม่ตํ่ากว่า 18 หน่วยกิต หรือ ได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
      นักศึกษาจะได้ศึกษาองค์วามรู้ทางด้านการจัดการสําหรับการโดยการทํางานวิจัยภายใต้
ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  วัตถุประสงค์ของวิชาน้ีเป็นการพัฒนาเคร่ืองมือหรือเทคนิคในการจัดการ 
หรือขยายหรือปรับปรุงองค์ความรู้ทางด้านการจัดการ  ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสําเร็จของการจัดการ  
เพ่ือแก้ปัญหาการจัดการ  หรือเพ่ือนําเสนอผลการวิจัยที่สําคัญอ่ืนๆ ในการจัดการ  ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการ
สนับสนุนให้นําเสนอหัวข้อในการวิจัย  วัตถุประสงค์ของการทําวิจัย  และวิธีการดําเนินการวิจัยโดยพิจารณา
ถึงขอบเขตและข้อจํากัดในการวิจัย 
    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 
final stage, students need to present research concepts, objectives, and methodologies by 
considering scope and limitations of research. 
 
GMI 692    การวิจัยโครงการเฉพาะเรื่อง       6 หน่วยกิต 
   Special Research Project 
   วิชาบังคับก่อน :  ผ่านการเรียนในหลักสูตรนี้มาแล้วไม่ตํ่ากว่า 18 หน่วยกิต หรือ ได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
   เป็นโครงการที่นักศึกษาทําการค้นคว้า วิจัย ด้วยตนเอง โดยสนับสนุนนักศึกษาให้ทําการวิจัย
ทางด้านการจัดการ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาหรือขยายหรือปรับปรุง
องค์ความรู้ทางด้านการจัดการ   
   This course allows students to conduct research in the area of management within 
a limited timeframe or a desired scope under the supervision of faculty.  Students are required 
to meet the objectives of this course by either developing or improving or expanding body of 
knowledge in management. 
 
GMI 696     การบริหารจัดการในทางปฏิบัติ      6 หน่วยกิต 
   Management Practice 

   วิชาบังคับก่อน :  ผ่านการเรียนในหลักสูตรนี้มาแล้วไม่ตํ่ากว่า 18 หน่วยกิต หรือ ได้รับ 
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
      วิชาน้ีมุ่งเน้นสร้างทักษะในการบริหารจัดการ โดยจะเร่ิมจากการอบรมและฝึกทักษะต่าง ๆ  เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานจริง นักศึกษาจะเข้าไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการด้วยระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมงทํางานภายใต้การดูแลของที่ปรึกษา นักศึกษาจะต้องทํารายงานที่วิเคราะห์ปัญหาท่ีพบ
ในสถานที่ปฏิบัติการรวมท้ังเสนอแนวทางการแก้ไขโดยประยุกต์ความรู้และเคร่ืองมือต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา
ของนักศึกษา 
         This course concentrates on building management skills.  It starts from providing 
necessary training and skills to be ready for working in industry. Students will work in 
organizations at least 240 hours under the supervision of assigned faculty. They will need to 
write up a report to analyze the problems found in the organizations including problem 
solving solutions in order to utilize the knowledge and tools of the students. 


