มคอ.3

รายละเอียดของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่

1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
BIS619 การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม
(Enterprise Resource Planning)
2. จานวนหน่ วยกิ ต
3 หน่วยกิต 3 (3-0-9)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ประเภทของรายวิชา วิชาเลือก
4. อาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผสู้ อน
ดร.บัณฑิต วรรธนาภา ประธานหลักสูตร
นางสาวจิดาภา อาชานัยนันท์ อาจารย์ผสู้ อน
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 (ภาค 1/2557) / ชัน้ ปี ท่ี 2
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
5 มกราคม 2558
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบและการนาระบบสารสนเทศไปใช้งาน ให้ตรง
ความต้องการของธุรกิจ และเป็ นการเพิม่ จานวนบุคลากรทีม่ คี วามสามารถตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
เพื่อให้นกั ศึกษามีความรูพ้ น้ื ฐาน และ เตรียมความพร้อมด้านปั ญญาในการนาความรู้ ความเข้าใจ
ไปใช้ในการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เชื่อมโยงแต่ละกระบวนการทางาน ตรงตาม
ความต้องการของธุรกิจ และเพื่อเป็ นพืน้ ฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยสามารถประยุกต์
ความเข้าใจกระบวนการทางาน ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ ี
ความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
Enterprise Resource Planning (ERP) เป็ นความรู้พ้ื น ฐานของโครงสร้า งกระบวนการท างาน
รวมถึง ข้อ มู ล ที่ใ ช้ ของแต่ ล ะขัน้ ตอนการท างานในธุ รกิจ เพื่อ น าไปใช้ใ นการบริห าร การขาย
การตลาด การบัญชี การเงิน การผลิต การจัดการห่วงโซ่ อุปทานของสินค้าและส่วนเกี่ยวข้อง โดย
ทุกกระบวนการ มีความเชื่อมโยงถึงกันด้วยระบบสารสนเทศ
นอกจากนี้ เนื้ อ หาของวิชา ครอบคลุ มถึง ขัน้ ตอนการวางระบบ ERP ตัง้ แต่ เริม่ ต้น จนเสร็จสิ้น
พร้อ มกับ หลัก การ จรรยาบรรณ จริยธรรมของผู้เกี่ยวข้อง ผลกระทบของการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ต่อบุคคลและสังคม

2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริ ม

45 ชัวโมง
่

-

การฝึ กปฏิ บตั ิ /
งานภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
ไม่ม ี

การศึกษาด้วย
ตนเอง
6 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์

3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
- ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเวบไซด์คณะ
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- อาจารย์จดั เวลาให้ค าปรึก ษาเป็ น รายบุ ค คล หรือ รายกลุ่ ม ตามความต้อ งการ 1 ชัว่ โมงต่ อ
สัปดาห์ นักศึกษาสามารถนัดหมายเพื่อขอคาปรึกษา และ/หรือ ขอคาแนะนาผ่านทางอีเมลล์
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1 . คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้องพัฒนา
(1.2) ริเริม่ ในการยกปั ญหาทางจรรยาบรรณทีม่ อี ยู่เพื่อทบทวนและแก้ไข สนับสนุ นอย่างจริงจัง
ให้ผู้อ่ ืนใช้ก ารวินิจฉัยทางด้านคุ ณ ธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อ โต้แย้งและปั ญ หาที่ม ี
ผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ่นื
(1.4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.2 วิธกี ารสอน
(1) กำหนดให้มวี ฒ
ั นธรรมองค์กร เพื่อเป็ นการปลูกฝั งให้นกั ศึกษามีระเบียบวินยั เช่น การเข้า
ชัน้ เรียนให้ ตรงเวลา และการแต่งกายทีเ่ หมาะสม
(2) มอบหมายงานให้คน้ คว้า เขียนรายงาน และนาเสนอผลงานหน้าห้องเรียน
1.3 วิธกี ารประเมินผล
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชัน้ เรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลา
ทีม่ อบหมาย และการร่วมกิจกรรม
(3) ความสุจริตใจในการรายงานโครงการ หรือ)สอบ(
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรูท้ ต่ี อ้ งได้รบั
(2.1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ตลอดจนทฤษฎีทส่ี าคัญและนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
2.2 วิธกี ารสอน
(1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทาง
ปฏิบตั ใิ นสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลีย่ นแปลงของระบบสารสนเทศ ทัง้ นี้ให้เป็ นไป
ตามลักษณะ ของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานัน้ ๆ เช่น การบรรยาย ให้นกั ศึกษา
ซักถามและค้นคว้าหาข้อมูลเพิม่ เติม เพื่อตอบคาถามจากกรณีศกึ ษา การวิเคราะห์และอภิปราย
การอภิปรายโดยนักศึกษา
(2) จัดให้มกี ารเรียนรูจ้ ากสถานการณ์จริงโดยเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ปี ระสบการณ์ตรง
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2.3 วิธกี ารประเมินผล
(1) การอภิปราย (หรือทดสอบ) ย่อย
(3) ประเมินจากโครงงาน (หรือรายงาน) ทีน่ กั ศึกษาจัดทา
(4) ประเมินจากการนาเสนอโครงงาน (หรือรายงาน) ในชัน้ เรียน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาทีต่ อ้ งพัฒนา
(3.1) ใช้ความรูท้ างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ใิ นการจัดการบริบทใหม่ทไ่ี ม่คาดคิดทางระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ และพัฒนาแนวคิดริเริม่ และสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปั ญหา
(3.2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ทม่ี ขี อ้ มูลไม่เพียงพอ สามารถ
สังเคราะห์และใช้ผลงานวิจยั สิง่ ตีพมิ พ์ทางวิชาการ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณา
การให้เข้ากับองค์ความรูเ้ ดิมหรือเสนอเป็ นความรูใ้ หม่ทท่ี า้ ทาย
3.2 วิธกี ารสอน
(1) ยกตัวอย่าง และ กระตุน้ ให้มกี ารวิเคราะห์ กรณีศกึ ษาทางการประยุกต์ระบบสารสนเทศ
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นกั ศึกษามีโอกาสปฏิบตั งิ านจริง ตามโครงการ (รายงาน) ทีน่ าเสนอ
3.3 วิธกี ารประเมินผล
(1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบตั ขิ องนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ
นาเสนอรายงานในชัน้ เรียน และการสังเกตพฤติกรรม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ อ้ งพัฒนา
(4.3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผูอ้ ่นื อย่างเต็มทีใ่ นการ
จัดการข้อโต้แย้งและปั ญหาต่าง ๆ
(4.4) แสดงออกทักษะการเป็ นผูน้ าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิม่ พูน
ประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
4.2 วิธกี ารสอน
(1) มอบหมายงานให้คน้ คว้า เขียนรายงาน และนาเสนอผลงานหน้าห้องเรียน
(2) การใช้กรณีศกึ ษา
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4.3 วิธกี ารประเมินผล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชัน้
เรียน
(2) สังเกตจากพฤติกรรมทีแ่ สดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรง
ประเด็นของข้อมูล
5. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อ้ งพัฒนา
(5.2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทัง้ ในวงการ
วิชาการ และชุมชนทัวไป
่ โดยการนาเสนอรายงานทัง้ ในรูปแบบทีเ่ ป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการผ่าน โครงการ
5.2 วิธกี ารสอน
(1) มอบหมายงานให้คน้ คว้า เขียนรายงาน และนาเสนอผลงานหน้าห้องเรียน
(2) สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ให้นกั ศึกษาได้วเิ คราะห์สถานการณ์ และนาเสนอการแก้ปัญหาที่
เหมาะสม เช่น ตัง้ คาถามกับนักศึกษาในระหว่างการสอน เพื่อให้นกั ศึกษาฝึกคิดหาวิธกี าร
แก้ปัญหา ให้นกั ศึกษาอภิปรายการจัดการกับปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ร่วมกัน
5.3 วิธกี ารประเมินผล
(1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี และการเลือกใช้เครือ่ งมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทีเ่ กีย่ วข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครือ่ งมือต่างๆ
การอภิปราย กรณีศกึ ษาต่าง ๆ ทีม่ กี ารนาเสนอต่อชัน้ เรียน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
Overall Picture of ERP
1
systems and relevance
2

Accounting for nonaccountants

จานวนชัวโมง
่
3
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กิ จกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ
- อภิปราย
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ

ผูส้ อน
น.ส.จิดาภา
อาชานัยนันท์

น.ส.จิดาภา
อาชานัยนันท์
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวนชัวโมง
่

3

ERP-Distribution modules #
1

3

4

ERP-Distribution modules #
2

3

5

Case Study by Guest
speaker #1

3

6

ERP-Requirement Gathering
Workshop

3

7

ERP-Production modules # 1

3

8

No official Mid-term exam
(reserved for group
discussion)
ERP-Production modules # 2

3

10

ERP-Accounting& Finance
modules # 1

3

11

ERP-Accounting& Finance
modules # 2

3

12

Case Study by Guest
speaker #2

3

13

Project Management &
Project Methodology

3

9

3

กิ จกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
- อภิปราย
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ
- อภิปราย
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ
- อภิปราย
- บรรยาย ถ่ายทอด
ประสบการณ์จริง
- อภิปราย
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ
- อภิปราย
- นาเสนอ
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ
- อภิปราย
- อภิปราย
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ
- อภิปราย
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ
- อภิปราย
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ
- อภิปราย
- บรรยาย ถ่ายทอด
ประสบการณ์จริง
- อภิปราย
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ

ผูส้ อน

น.ส.จิดาภา
อาชานัยนันท์

น.ส.จิดาภา
อาชานัยนันท์

น.ส.จิดาภา
อาชานัยนันท์ และ ผูม้ ี
ประสบการณ์
น.ส.จิดาภา
อาชานัยนันท์

น.ส.จิดาภา
อาชานัยนันท์

น.ส.จิดาภา
อาชานัยนันท์
น.ส.จิดาภา
อาชานัยนันท์

น.ส.จิดาภา
อาชานัยนันท์
หรือ ผูม้ ปี ระสบการณ์
น.ส.จิดาภา
อาชานัยนันท์
หรือ ผูม้ ปี ระสบการณ์
น.ส.จิดาภา
อาชานัยนันท์ และ ผูม้ ี
ประสบการณ์
น.ส.จิดาภา
อาชานัยนันท์
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวนชัวโมง
่

กิ จกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผูส้ อน

- อภิปราย

14

Assignment Report &
Presentation # 1

3

15

Assignment Report &
Presentation # 2

3

16

Recap and lessons learned

3

17

Final Exam

3

- บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ
- อภิปราย
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ
- อภิปราย
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ
- อภิปราย
- สอบปลายภาค

น.ส.จิดาภา
อาชานัยนันท์

น.ส.จิดาภา
อาชานัยนันท์

น.ส.จิดาภา
อาชานัยนันท์

น.ส.จิดาภา
อาชานัยนันท์

2. แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
กิ จกรรม ผลการเรียนรู้
วิ ธีการประเมิ น
สัปดาห์ที่ประเมิ น
สัดส่วนของการ
ที่
ประเมิ นผล
1
1.2, 1.4, 2.1, - พฤติกรรมการเข้าเรียน การมีสว่ น ตลอดภาค
25%
3.1, 4.4, 5.2
ร่วม และ การแสดงความคิดเห็น การศึกษา
ในชัน้ เรียน
- การรายงานความก้าวหน้าของ
โครงการทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
2
1.2, 1.4, 2.1, - การเลือก โครงการ การทา
ระหว่างภาค
25%
3.1, 3.3, 4.3,
รายงาน และ การนาเสนอ
4.4, 5.2
3

1.2, 1.4, 2.1,
3.1, 3.3, 4.3,
4.4, 5.2

- การสอบปลายภาค

สัปดาห์ท่ี 17

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก

50%

8

- Concepts in Enterprise Resource Planning, 4th Edition, Ellen Monk & Bret Wagner
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
- Computer – Based Production and Inventory Control. Spencer B.Smith
- หลักการบัญชีขนั ้ ต้น 1 & 2, เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ (หรือ หลักการบัญชีของผูเ้ ขียนอื่น
(เทียบเท่า) )
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
- วารสาร และ เอกสาร ทีแ่ นะนาเพิม่ เติม ระหว่างการสอน

หมวดที่ 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
การประเมิน ประสิท ธิผ ลในรายวิช านี้ ที่จ ดั ท าโดยนักศึก ษา ได้จดั กิจกรรมในการน าแนวคิด และ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดงั นี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รียน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มกี ลยุทธ์ ดังนี้
- ผลการสอบ
- การทบทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
- เข้ารับการอบรม หรือสัมมนา เพื่อให้อาจารย์มคี วามรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งของเนื้อหาที่
เปลีย่ นแปลงไปอย่างต่อเนื่อง
- ปรับปรุงและพัฒนาการสอนจากผลการประเมินทีไ่ ด้รบั
4. การทบทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
- ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ในรายหัวข้อ ตามทีค่ าดหวัง
จากการเรียนรูใ้ นวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการตรวจผลงานของนักศึกษา
และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์โดยรวมในวิชาได้โดย
กรรมการทีจ่ ดั สรรโดยคณะ
5. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
ปรับปรุงรายวิชาอย่างสม่าเสมอตามความเหมาะสม หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ ์ตามข้อ 4

