มคอ.3
รายละเอียดของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทัวไป
่
1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
BIS617 การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Management)
2. จานวนหน่ วยกิ ต
3 หน่วยกิต (3-0-9)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เป็ นวิชาเลือก
4. อาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผสู้ อน
ดร.วรรัตน์ กระทู้
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/58 / ชัน้ ปี ท่ี 1-2
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
8. สถานที่เรียน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
14 กรกฏาคม พ.ศ. 2558
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
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1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
เพื่อ ให้นั ก ศึก ษามีค วามรู้ค วามเข้า ใจเกี่ย วกับ Business Process Management (BPM) หรือ การ
จัดการกระบวนการทางธุรกิจ เช่น ความรูท้ วไปของ
ั่
BPM และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศใน BPM รวมไป
ถึงวงจรการจัดการ (BPM Lifecycle) ซึง่ ประกอบไปด้วย การกาหนดรายละเอียดกิจกรรมของกระบวนการ การ
พัฒนาโมเดล การวิเคราะห์และประเมินผลซึ่งนาไปสู่การปรับปรุงโมเดล ตลอดจนการนาโมเดลไปใช้งานจริง
นอกจากนี้ เพื่อให้นกั ศึกษาได้มคี วามเข้าใจมากยิง่ ขึน้ เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ BPM ผ่านทางกรณีศกึ ษาต่างๆ
The objective of this course is to provide an understanding of Business Process Management
(BPM) including concepts of BPM, BPM lifecycle, process modeling languages, information systems for
BPM, and the application in practices through case studies.
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และกาหนดกระบวนการทางธุรกิจ รวมไปถึง พัฒนาโมเดลและจัดการ
กระบวนการทางธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร หรือ หน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสม
To allow students being able to analyze their business cases, define business processes, model
and manage those business processes as well as apply/develop information systems for BPM
appropriately.
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
พื้นฐานของการจัดการกระบวนการทางธุ รกิจ หรือ Business Process Management (BPM), วงจร
ของ BPM ซึง่ ประกอบไปด้วย การกาหนดรายละเอียดกิจกรรมของกระบวนการ การพัฒนาโมเดล การวิเคราะห์
และประเมินผลโมเดล การแก้ไขและปรับปรุงโมเดลก่อนการใช้งานจริง การใช้งานและประเมินผลเพื่อการพัฒนา
กระบวนการทางธุรกิจ, ระบบสารสนเทศต่างๆทีส่ นับสนุน BPM, วิธกี ารพัฒนาโมเดลและภาษาทีใ่ ช้พฒ
ั นาโมเดล
, กรณีศกึ ษาต่างๆเกีย่ วกับการประยุกต์ใช้ BPM
Fundamental of BPM, BPM lifecycle including process identification, process modeling (language
and tools), process redesign, process execution, process analysis and monitoring (information systems
/ tools) as well as case studies.
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริ ม

การฝึ กปฏิ บตั ิ /งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

45 ชัวโมง
่

-

-

135 ชัวโมง
่
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3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- นักศึกษาสามารถนัดหมายเพื่อขอคาแนะนาผ่านอินเทอร์เน็ต หรือทางโทรศัพท์ นอกจาก Office Hour
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
คุณธรรม จริ ยธรรมที่ต้องพัฒนา
(1.4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.2 วิ ธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศกึ ษา และสอดแทรกข้อคิดและตัวอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรมทุก
ครัง้ เมือ่ มีโอกาสในระหว่างการบรรยาย
- มอบหมายให้ทาแบบฝึกหัดในห้องเรียน
- มอบหมายให้รายงานกลุ่ม อภิปรายกลุ่ม และนาเสนอรายงาน
- ฝึกการทารายงานเชิงวิชาการ
1.3 วิ ธีการประเมิ นผล
-

ประเมินพฤติกรรมการเข้าเรียน พฤติกรรมการทางานกลุ่ม และการส่งงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
มีการอ้างอิงเอกสารทีไ่ ด้นามาทารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ประเมินผลการวิเคราะห์งานทีไ่ ด้มอบหมาย
ประเมินผลการนาเสนอรายงานกลุ่ม

2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รบั
(2.3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู ้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจยั ใน
ปั จจุบนั ที่มีต่อองค์ความรู ้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 วิ ธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศกึ ษาจริง จากการให้บริการเชิงวิชาการแก่ องค์กรรัฐและเอกชน
และ/หรื อการวิจยั มาถ่ายทอดให้กบั นักศึกษา
- มอบหมายให้ทาแบบฝึกหัดในห้องเรียน
- มอบหมายให้รายงานกลุ่มในหัวข้อที่นาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับธุรกิจหรือองค์กรที่
นักศึกษาสนใจ อภิปรายกลุ่ม และนาเสนอรายงาน
- ฝึกการทารายงานเชิงวิชาการ
2.3 วิ ธีการประเมิ นผล
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- ประเมินผลการวิเคราะห์งานทีไ่ ด้มอบหมาย
- ประเมินผลการนาเสนอรายงานกลุ่ม
- การสอบกลางภาค สอบปลายภาค
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
(3.3) สามารถใช้เทคนิคทัว่ ไปหรื อเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรื อปั ญหาที่ซบั ซ้อนได้อย่าง
สร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุ ปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาระบบสารสนเทศทาง
ธุ รกิจ
3.2 วิ ธีการสอน
- มอบหมายให้นักศึกษา วิเคราะห์และอภิปรายกรณีศกึ ษาจริง จากการให้บริการเชิงวิชาการแก่
องค์กรรัฐและเอกชน รวมถึงการวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และ/หรื อ วิเคราะห์และพัฒนาโมเดลของกรณี สมมติ
ที่สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
- มอบหมายให้รายงานกลุ่มในหัวข้อที่นาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับธุรกิจหรือองค์กรที่
นักศึกษาสนใจ อภิปรายกลุ่ม และนาเสนอรายงาน
- การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
3.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- สอบกลางภาคและปลายภาค ทีเ่ น้นการวิเคราะห์ปัญหา
- สังเกตจากการ Discuss ปั ญหาภายในกลุ่มทางาน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
(4.1) สามารถแก้ไขปั ญหาที่มีความซับซ้อน หรื อความยุง่ ยากระดับสู งทางวิชาชีพได้ดว้ ยตนเอง
4.2 วิ ธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา และ/หรื อ วิเคราะห์และพัฒนาโมเดลของกรณี สมมติที่
ที่สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล หรือ อ่านบทความทีเ่ กีย่ วข้องกับรายวิชา
- การนาเสนอรายงาน
4.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- การส่งงาน (ทีม่ คี ุณภาพ) ตามกาหนดเวลา
- ประเมินผลรายงานทีน่ าเสนอ และสังเกตพฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
- ประเมินผลการวิเคราะห์งานทีไ่ ด้มอบหมาย
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
1. แผนการสอน: โดย ดร. วรรัตน์ กระทู้
ครัง้ ที่

1

2-4
5-7

8
9
10
11
12
13-14
15-16
17

จานวน
ชัวโมง
่

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียน การสอน สือ่ ทีใ่ ช้ (ถ้ามี)

Introduction to Business Process
Management and Overview of
Business Process Management
Lifecycle
Process Identification and Design

3

บรรยาย ยกตัวอย่าง พร้อมกรณีศกึ ษา

9

Process Discovery (Modeling /
Modeling Languages / Techniques)

9

บรรยาย ยกตัวอย่าง กรณีศกึ ษาพร้อมอภิปราย
กรณีศกึ ษา และ แบบฝึกหัดในชัน้ เรียน
บรรยาย ยกตัวอย่าง พร้อมกรณีศกึ ษา (ถ้ามี) และ
แบบฝึกหัดในชัน้ เรียน
มอบหมายรายงานกลุ่ม

3

บรรยาย ยกตัวอย่าง และ แบบฝึกหัดในชัน้ เรียน

3

บรรยาย ยกตัวอย่าง และ แบบฝึกหัดในชัน้ เรียน

3
3

บรรยาย ยกตัวอย่าง กรณีศกึ ษาพร้อมอภิปราย
บรรยาย ยกตัวอย่าง กรณีศกึ ษาพร้อมอภิปราย

6

บรรยาย ยกตัวอย่าง พร้อมกรณีศกึ ษา (ถ้ามี) และ
แบบฝึกหัดในชัน้ เรียน

6

อภิปรายและนาเสนอรายงานกลุ่ม

Midterm Exam
Process Analysis / Techniques and
Tools – Qualitative Analysis
Process Analysis / Techniques and
Tools – Quantitative Analysis
Process Redesign
Process Implementation (Execution /
Automation)
Process Monitoring and Controlling
(Process Intelligence)
Business Performance Management
Student Presentation and Discussion
Final Exam

2. แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
กิ จกรรม
ที่
1
2

ผลการเรียนรู้*

วิ ธีการประเมิ น

สัปดาห์ที่ประเมิ น

สัดส่วนของการ
ประเมิ นผล

2.3, 3.3

- สอบกลางภาค

8

40%

2.3, 3.3

- สอบปลายภาค
การมีส่วนร่วม อภิปราย
เสนอความคิดเห็นในชัน้
เรียน แบบฝึกหัด

17

30%

ตลอดภาคการศึกษา

10%

All

5
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3

All

รายงานกลุ่มและการ
นาเสนองาน

15-16

20%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
M. Dumas, M. La Rosa, J. Mendling & H.A. Reijers. Fundamentals of Business Process Management,
Springer, 2013
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
[1] W. van der Aalst. Process Mining Discovery, Conformance and Enhancement of Business Processes,
Springer, 2011
[2] R.S. Kaplan & D.P. Norton. The Balanced Scorecard – Measures that Drive Performance, Harvard
Business Review, 1992
[3] Object Management Group (OMG), Business Process Model and Notation (BPMN), Last visit 15 Nov.
2014, http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/PDF/
[4] เอกสารกรณีศกึ ษาต่างๆทีใ่ ช้ในชัน้ เรียน
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
[1] R. Smith. Business Process Management and the Balanced Scorecard using Process as Strategic
Drivers, John Wiley & Sons, Inc., 2007
[2] Business Process Incubator by Trisotech, BPMN Quick Guide 2nd Edition, Last visit 15 Nov. 2014,
<http://www.bpmnquickguide.com/>
หมวดที่ 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินผูส้ อนและรายวิชา
- ข้อคิดเห็นผ่านเว็บ
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
- การอัดวีดโี อเพื่อการสังเกตการณ์สอน (ถ้ามี)
- ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
- นาผลการประเมินเพื่อพัฒนาการสอน
- ศึกษาข้อควรปรับปรุงการสอนจากสื่อวีดโี อทีบ่ นั ทึกการสอน
- การศึกษาดูงานทีเ่ กีย่ วข้อง (ถ้ามี)
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
- มีผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบผลการประเมิน การเรียนรูข้ องนักศึกษา โดยตรวจสอบคะแนน
สอบและพฤติกรรม และ/หรือ เกรด
5. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
- ปรับปรุงรายวิชาอย่างสม่าเสมอตามข้อเสนอแนะ (ข้างต้น)

7

