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รายละเอียดของรายวิชา  

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา       มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูโดยทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา  
BIS617 การจดัการกระบวนการทางธุรกจิ (Business Process Management) 

2. จ านวนหน่วยกิต   
3 หน่วยกติ (3-0-9) 

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธุรกจิ เป็นวชิาเลอืก 

4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
ดร.วรรตัน์ กระทู ้ 

5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 
ภาคการศกึษาที ่1/58 / ชัน้ปีที ่1-2 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
- 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 - 
8. สถานท่ีเรียน    

 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 

14 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 

หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
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1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Business Process Management (BPM) หรือ การ
จดัการกระบวนการทางธุรกจิ เช่น ความรูท้ ัว่ไปของ BPM และการประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศใน BPM รวมไป
ถงึวงจรการจดัการ (BPM Lifecycle) ซึง่ประกอบไปดว้ย การก าหนดรายละเอยีดกจิกรรมของกระบวนการ การ
พฒันาโมเดล การวเิคราะห์และประเมนิผลซึ่งน าไปสู่การปรบัปรุงโมเดล ตลอดจนการน าโมเดลไปใช้งานจรงิ 
นอกจากนี้ เพื่อใหน้กัศกึษาไดม้คีวามเขา้ใจมากยิง่ขึน้เกี่ยวกบัการประยกุตใ์ช ้BPM ผ่านทางกรณศีกึษาต่างๆ 

 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. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

เพื่อใหน้ักศกึษาสามารถวเิคราะหแ์ละก าหนดกระบวนการทางธุรกจิ รวมไปถงึพฒันาโมเดลและจดัการ
กระบวนการทางธุรกจิเพื่อตอบสนองความตอ้งการขององคก์ร หรอื หน่วยงาน ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

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. 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
พื้นฐานของการจดัการกระบวนการทางธุรกิจ หรอื Business Process Management (BPM), วงจร

ของ BPM ซึง่ประกอบไปดว้ย การก าหนดรายละเอยีดกจิกรรมของกระบวนการ การพฒันาโมเดล การวเิคราะห์
และประเมนิผลโมเดล การแกไ้ขและปรบัปรงุโมเดลก่อนการใชง้านจรงิ การใชง้านและประเมนิผลเพื่อการพฒันา
กระบวนการทางธุรกจิ, ระบบสารสนเทศต่างๆทีส่นบัสนุน BPM, วธิกีารพฒันาโมเดลและภาษาทีใ่ชพ้ฒันาโมเดล
, กรณศีกึษาต่างๆเกีย่วกบัการประยกุตใ์ช ้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. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชัว่โมง - - 135 ชัว่โมง 
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3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ท่ีอาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุคล 

- นกัศกึษาสามารถนดัหมายเพื่อขอค าแนะน าผ่านอนิเทอรเ์น็ต หรอืทางโทรศพัท ์นอกจาก Office Hour 

หมวดท่ี 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คณุธรรม จริยธรรม 

 คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 
 (1.4) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม  

1.2 วิธีการสอน  
- บรรยายพรอ้มยกตวัอยา่งกรณศีกึษา และสอดแทรกขอ้คดิและตวัอยา่งดา้นคุณธรรมจรยิธรรมทุก

ครัง้เมือ่มโีอกาสในระหว่างการบรรยาย  
- มอบหมายใหท้ าแบบฝึกหดัในหอ้งเรยีน 
- มอบหมายใหร้ายงานกลุ่ม อภปิรายกลุ่ม และน าเสนอรายงาน 
- ฝึกการท ารายงานเชงิวชิาการ 

1.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้เรยีน พฤตกิรรมการท างานกลุ่ม และการส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
- มกีารอา้งองิเอกสารทีไ่ดน้ ามาท ารายงาน อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
- ประเมนิผลการวเิคราะหง์านทีไ่ดม้อบหมาย 
- ประเมนิผลการน าเสนอรายงานกลุ่ม 

2. ความรู้  

2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รบั  
(2.3) มีความเขา้ใจในวธีิการพฒันาความรู้ใหม่ ๆ และการประยกุต ์ตลอดจนผลกระทบของผลงานวจิยัใน

ปัจจุบนัท่ีมีต่อองคค์วามรู้ในสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.2 วิธีการสอน 

- บรรยายพรอ้มยกตวัอย่างกรณีศกึษาจรงิ จากการให้บรกิารเชงิวชิาการแก่องคก์รรัฐและเอกชน 
และ/หรือการวจิยั มาถ่ายทอดใหก้บันกัศึกษา   

- มอบหมายใหท้ าแบบฝึกหดัในหอ้งเรยีน 
- มอบหมายใหร้ายงานกลุ่มในหวัขอ้ที่น าความรูไ้ปประยุกต์ใชใ้หส้อดคลอ้งกบัธุรกจิหรอืองค์กรที่

นกัศกึษาสนใจ อภปิรายกลุ่ม และน าเสนอรายงาน 
- ฝึกการท ารายงานเชงิวชิาการ 

2.3 วิธีการประเมินผล 
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- ประเมนิผลการวเิคราะหง์านทีไ่ดม้อบหมาย 
- ประเมนิผลการน าเสนอรายงานกลุ่ม 
- การสอบกลางภาค สอบปลายภาค  

3. ทกัษะทางปัญญา 

 3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 
(3.3) สามารถใชเ้ทคนิคทัว่ไปหรือเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาท่ีซบัซอ้นไดอ้ยา่ง

สร้างสรรค ์รวมถึงพฒันาขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวขอ้งในสาขาวชิาระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ 

3.2 วิธีการสอน 
- มอบหมายให้นักศกึษา วเิคราะห์และอภปิรายกรณีศกึษาจรงิ จากการให้บรกิารเชงิวชิาการแก่

องคก์รรัฐและเอกชน รวมถึงการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือ วเิคราะห์และพฒันาโมเดลของกรณีสมมติ
ท่ีสร้างข้ึนเพื่อพฒันาทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวชิา 

- มอบหมายใหร้ายงานกลุ่มในหวัขอ้ที่น าความรูไ้ปประยุกต์ใชใ้หส้อดคลอ้งกบัธุรกจิหรอืองค์กรที่
นกัศกึษาสนใจ อภปิรายกลุ่ม และน าเสนอรายงาน 

- การสะทอ้นแนวคดิจากการประพฤต ิ
3.3 วิธีการประเมินผล 

- สอบกลางภาคและปลายภาค ทีเ่น้นการวเิคราะหปั์ญหา 
- สงัเกตจากการ Discuss ปัญหาภายในกลุ่มท างาน 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

 4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา  

(4.1) สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีมีความซบัซอ้น หรือความยุง่ยากระดบัสูงทางวชิาชีพไดด้ว้ยตนเอง 
4.2 วิธีการสอน 

- จดักจิกรรมกลุ่มในการวเิคราะหก์รณีศกึษา และ/หรือ วิเคราะห์และพฒันาโมเดลของกรณีสมมติท่ี
ท่ีสร้างข้ึนเพื่อพฒันาทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวชิา 

- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล หรอื อ่านบทความทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายวชิา 
- การน าเสนอรายงาน 

4.3 วิธีการประเมินผล 

- การส่งงาน (ทีม่คีุณภาพ) ตามก าหนดเวลา 
- ประเมนิผลรายงานทีน่ าเสนอ และสงัเกตพฤตกิรรมการท างานเป็นทมี 
- ประเมนิผลการวเิคราะหง์านทีไ่ดม้อบหมาย 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน: โดย ดร. วรรตัน์ กระทู้ 

ครัง้ที ่ หวัขอ้/รายละเอยีด จ านวน
ชัว่โมง 

กจิกรรมการเรยีน การสอน  สือ่ทีใ่ช ้(ถา้ม)ี 

1 Introduction to Business Process 

Management and  Overview of 

Business Process Management 

Lifecycle 

3 บรรยาย ยกตวัอยา่ง พรอ้มกรณีศกึษา 

2-4 Process Identification and Design 9 บรรยาย ยกตวัอยา่ง กรณีศกึษาพรอ้มอภปิราย
กรณีศกึษา และ แบบฝึกหดัในชัน้เรยีน 

5-7 
 

Process Discovery (Modeling / 

Modeling Languages / Techniques) 
9 บรรยาย ยกตวัอยา่ง พรอ้มกรณีศกึษา (ถา้ม)ี  และ 

แบบฝึกหดัในชัน้เรยีน 
มอบหมายรายงานกลุ่ม 

8 Midterm Exam   
9 Process Analysis / Techniques and 

Tools – Qualitative Analysis 
3 บรรยาย ยกตวัอยา่ง และ แบบฝึกหดัในชัน้เรยีน 

10 Process Analysis / Techniques and 

Tools – Quantitative Analysis 
3 บรรยาย ยกตวัอยา่ง และ แบบฝึกหดัในชัน้เรยีน 

11 Process Redesign 3 บรรยาย ยกตวัอยา่ง กรณีศกึษาพรอ้มอภปิราย 

12 Process Implementation (Execution / 

Automation) 
3 บรรยาย ยกตวัอยา่ง กรณีศกึษาพรอ้มอภปิราย 

13-14 
 

Process Monitoring and Controlling 

(Process Intelligence) 

Business Performance Management 

6 บรรยาย ยกตวัอยา่ง พรอ้มกรณีศกึษา (ถา้ม)ี  และ 
แบบฝึกหดัในชัน้เรยีน 

15-16 Student Presentation and Discussion 6 อภปิรายและน าเสนอรายงานกลุ่ม 

17 Final Exam    

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม
ท่ี  

ผลการเรียนรู้*  วิธีการประเมิน  สปัดาหท่ี์ประเมิน  
สดัส่วนของการ
ประเมินผล 

1 
 2.3, 3.3 - สอบกลางภาค  8 40% 

 2.3, 3.3 - สอบปลายภาค 17 30% 

2 All 
การมสี่วนรว่ม อภปิราย 
เสนอความคดิเหน็ในชัน้
เรยีน แบบฝึกหดั 

ตลอดภาคการศกึษา 10% 
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3 All รายงานกลุ่มและการ
น าเสนองาน 

15-16 20% 

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลกั 

M. Dumas, M. La Rosa, J. Mendling & H.A. Reijers. Fundamentals of Business Process Management, 
Springer, 2013 
2. เอกสารและข้อมลูส าคญั 
[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] เอกสารกรณศีกึษาต่างๆทีใ่ชใ้นชัน้เรยีน 
3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 

[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/> 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- แบบประเมนิผูส้อนและรายวชิา 
- ขอ้คดิเหน็ผ่านเวบ็ 

2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
- การอดัวดีโีอเพื่อการสงัเกตการณ์สอน (ถา้ม)ี 
- ประเมนิจากผลการเรยีนของนกัศกึษา 

3. การปรบัปรงุการสอน  
- น าผลการประเมนิเพื่อพฒันาการสอน 
- ศกึษาขอ้ควรปรบัปรงุการสอนจากสื่อวดีโีอทีบ่นัทกึการสอน 
- การศกึษาดงูานทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี 

http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/PDF/
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
- มผีู้รบัผดิชอบหลกัสูตรตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนักศกึษา โดยตรวจสอบคะแนน

สอบและพฤตกิรรม และ/หรอื เกรด 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

- ปรบัปรงุรายวชิาอยา่งสม ่าเสมอตามขอ้เสนอแนะ (ขา้งตน้) 

 
 


