
มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 
BIS619 การวางแผนทรพัยากรทางธุรกจิขององคก์รโดยรวม 

      (Enterprise Resource Planning) 
2. จ านวนหน่วยกิต  

3 หน่วยกติ    3 (3-0-9) 

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
 วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธุรกจิ 
     ประเภทของรายวชิา  วชิาเลอืก 

4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
ดร.บณัฑติ      วรรธนาภา    ประธานหลกัสตูร 
นางสาวจดิาภา อาชานยันนัท ์  อาจารยผ์ูส้อน   

5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 
ภาคการศกึษาที ่1 (ภาค 1/2557) / ชัน้ปีที ่2 

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

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites)  (ถ้ามี)  
ไมม่ ี

8. สถานท่ีเรียน 
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ  
5  มกราคม 2558 
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หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์ 

1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื่อให้นักศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจในการออกแบบและการน าระบบสารสนเทศไปใช้งาน ให้ตรง
ความตอ้งการของธุรกจิ และเป็นการเพิม่จ านวนบุคลากรทีม่คีวามสามารถตรงกบัความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน 

2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูพ้ืน้ฐาน และ เตรยีมความพรอ้มดา้นปัญญาในการน าความรู ้ความเขา้ใจ  
ไปใชใ้นการออกแบบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ใหเ้ชื่อมโยงแต่ละกระบวนการท างาน ตรงตาม
ความตอ้งการของธุรกจิ และเพื่อเป็นพืน้ฐานการเรยีนในวชิาอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยสามารถประยกุต์
ความเขา้ใจกระบวนการท างาน ใหส้อดคลอ้งกบัแนวโน้มดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่ ี
ความกา้วหน้าไปตามยคุสมยั 

 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ  

1. ค าอธิบายรายวิชา  

Enterprise Resource Planning (ERP) เป็นความรู้พื้นฐานของโครงสร้างกระบวนการท างาน
รวมถึงข้อมูลที่ใช้ ของแต่ละขัน้ตอนการท างานในธุรกิจ เพื่อน าไปใช้ในการบริหาร การขาย 
การตลาด การบญัช ีการเงนิ การผลติ การจดัการห่วงโซ่ อุปทานของสนิค้าและส่วนเกี่ยวขอ้ง โดย
ทุกกระบวนการ มคีวามเชื่อมโยงถงึกนัดว้ยระบบสารสนเทศ  
นอกจากนี้  เนื้อหาของวิชา ครอบคลุมถึง ขัน้ตอนการวางระบบ ERP ตัง้แต่เริม่ต้น จนเสรจ็สิ้น  
พรอ้มกบั หลกัการ จรรยาบรรณ จรยิธรรมของผู้เกี่ยวข้อง ผลกระทบของการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ต่อบุคคลและสงัคม  

 
 
 

2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/                   

งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

45 ชัว่โมง - ไมม่ ี 6 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์
 

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ท่ีอาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบคุคล  

- ประกาศเวลาใหค้ าปรกึษาผ่านเวบไซดค์ณะ  



3 
 

- อาจารย์จดัเวลาให้ค าปรกึษาเป็นรายบุคคล หรอื รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว่โมงต่อ
สปัดาห ์ นกัศกึษาสามารถนดัหมายเพื่อขอค าปรกึษา และ/หรอื ขอค าแนะน าผ่านทางอเีมลล ์ 

หมวดท่ี  4  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1 . คณุธรรม จริยธรรม  
 1.1 คุณธรรม จรยิธรรมทีต่้องพฒันา 

(1.2)  รเิริม่ในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณทีม่อียู่เพื่อทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่างจรงิจงั
ให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จรยิธรรมในการจดัการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ื่น  
 (1.4)  เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 
 

 1.2 วธิกีารสอน  
(1) ก ำหนดใหม้วีฒันธรรมองคก์ร เพื่อเป็นการปลกูฝังใหน้กัศกึษามรีะเบยีบวนิยั เช่น การเขา้

ชัน้เรยีนให ้ตรงเวลา และการแต่งกายทีเ่หมาะสม  
(2) มอบหมายงานใหค้น้ควา้ เขยีนรายงาน และน าเสนอผลงานหน้าหอ้งเรยีน  

 
1.3 วธิกีารประเมนิผล  

(1) ประเมนิจากการตรงเวลาของนกัศกึษาในการเขา้ชัน้เรยีน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลา
ทีม่อบหมาย และการรว่มกจิกรรม  
(3) ความสุจรติใจในการรายงานโครงการ )หรอื สอบ(  
(4) ประเมนิจากความรบัผดิชอบในหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย  

 
2. ความรู้ 

2.1 ความรูท้ีต่อ้งไดร้บั  
(2.1) มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นเน้ือหาสาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธุรกจิ 
ตลอดจนทฤษฎทีีส่าคญัและน ามาประยกุตใ์นการศกึษาคน้ควา้ทางวชิาการ  
 

2.2 วธิกีารสอน  
(1) ใชก้ารเรยีนการสอนในหลากหลายรปูแบบ โดยเน้นหลกัการทางทฤษฎ ีและประยกุตท์าง
ปฏบิตัใินสภาพแวดลอ้มจรงิ โดยทนัต่อการเปลีย่นแปลงของระบบสารสนเทศ ทัง้นี้ใหเ้ป็นไป
ตามลกัษณะ ของรายวชิาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวชิานัน้ ๆ เช่น การบรรยาย ใหน้กัศกึษา
ซกัถามและคน้ควา้หาขอ้มลูเพิม่เตมิ เพื่อตอบค าถามจากกรณศีกึษา การวเิคราะหแ์ละอภปิราย
การอภปิรายโดยนกัศกึษา  
(2) จดัใหม้กีารเรยีนรูจ้ากสถานการณ์จรงิโดยเชญิผูเ้ชีย่วชาญทีม่ปีระสบการณ์ตรง 
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2.3 วธิกีารประเมนิผล 

(1) การอภปิราย (หรอืทดสอบ) ยอ่ย  
(3) ประเมนิจากโครงงาน (หรอืรายงาน) ทีน่กัศกึษาจดัท า  
(4) ประเมนิจากการน าเสนอโครงงาน (หรอืรายงาน) ในชัน้เรยีน  
 

3. ทกัษะทางปัญญา 
3.1  ทกัษะทางปัญญาทีต่อ้งพฒันา  

(3.1) ใชค้วามรูท้างภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัใินการจดัการบรบิทใหมท่ีไ่มค่าดคดิทางระบบ
สารสนเทศทางธุรกจิ และพฒันาแนวคดิรเิริม่และสรา้งสรรคเ์พื่อตอบสนองประเดน็หรอืปัญหา 
(3.2) สามารถใชดุ้ลยพนิิจในการตดัสนิใจในสถานการณ์ทีม่ขีอ้มลูไมเ่พยีงพอ สามารถ
สงัเคราะหแ์ละใชผ้ลงานวจิยั สิง่ตพีมิพท์างวชิาการ และพฒันาความคดิใหม่ ๆ โดยการบูรณา
การใหเ้ขา้กบัองคค์วามรูเ้ดมิหรอืเสนอเป็นความรูใ้หม่ทีท่า้ทาย  
 

3.2 วธิกีารสอน 
(1) ยกตวัอยา่ง และ กระตุน้ใหม้กีารวเิคราะห ์กรณศีกึษาทางการประยกุตร์ะบบสารสนเทศ  
(2) การอภปิรายกลุ่ม  
(3) ใหน้กัศกึษามโีอกาสปฏบิตังิานจรงิ ตามโครงการ (รายงาน) ทีน่ าเสนอ  

 
3.3 วธิกีารประเมนิผล 

(1) ประเมนิตามสภาพจรงิจากผลงาน และการปฏบิตัขิองนกัศกึษา เช่น ประเมนิจากการ
น าเสนอรายงานในชัน้เรยีน และการสงัเกตพฤตกิรรม  
 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบทีต่อ้งพฒันา 

(4.3) มคีวามรบัผดิชอบในการด าเนินงานของตนเอง และรว่มมอืกบัผูอ้ื่นอย่างเตม็ทีใ่นการ
จดัการขอ้โตแ้ยง้และปัญหาต่าง ๆ  
(4.4) แสดงออกทกัษะการเป็นผูน้ าไดอ้ย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิม่พนู
ประสทิธภิาพในการท างานของกลุ่ม  

 
4.2 วธิกีารสอน 

(1) มอบหมายงานใหค้น้ควา้ เขยีนรายงาน และน าเสนอผลงานหน้าหอ้งเรยีน  
(2) การใชก้รณศีกึษา  
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4.3 วธิกีารประเมนิผล 
(1) ประเมนิจากพฤตกิรรมและการแสดงออกของนกัศกึษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชัน้
เรยีน  
(2) สงัเกตจากพฤตกิรรมทีแ่สดงออกในการรว่มกจิกรรมต่าง ๆ และความครบถว้นชดัเจนตรง
ประเด็นของขอ้มูล  
 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีต่อ้งพฒันา  

(5.2) สามารถสื่อสารอย่างมปีระสทิธภิาพ ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบักลุ่มบุคคลต่างๆ ทัง้ในวงการ
วชิาการ และชุมชนทัว่ไป โดยการน าเสนอรายงานทัง้ในรปูแบบทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็น
ทางการผ่าน โครงการ  

 
5.2 วธิกีารสอน 

(1) มอบหมายงานใหค้น้ควา้ เขยีนรายงาน และน าเสนอผลงานหน้าหอ้งเรยีน  
(2) สรา้งบรรยากาศการเรยีนรู ้ใหน้กัศกึษาไดว้เิคราะหส์ถานการณ์ และน าเสนอการแกปั้ญหาที่
เหมาะสม เช่น ตัง้ค าถามกบันกัศกึษาในระหว่างการสอน เพื่อใหน้กัศกึษาฝึกคดิหาวธิกีาร
แกปั้ญหา ใหน้กัศกึษาอภปิรายการจดัการกบัปัญหาทีเ่กดิขึน้รว่มกนั 

 
5.3 วธิกีารประเมนิผล 

(1) ประเมนิจากเทคนิคการน าเสนอโดยใชท้ฤษฎ ีและการเลอืกใชเ้ครือ่งมอืทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
(2) ประเมนิจากความสามารถในการอธบิาย ถงึขอ้จ ากดั เหตุผลในการเลอืกใชเ้ครือ่งมอืต่างๆ 
การอภปิราย กรณศีกึษาต่าง ๆ ทีม่กีารน าเสนอต่อชัน้เรยีน  

 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  
สปัดาห์

ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวนชัว่โมง กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผูส้อน 

1 
 

Overall Picture of ERP 
systems and relevance 

3 - บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  

- อภปิราย 

น.ส.จดิาภา 
อาชานยันนัท ์

2 
 

Accounting for non-
accountants 

3 - บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  

น.ส.จดิาภา 
อาชานยันนัท ์
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวนชัว่โมง กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผูส้อน 

- อภปิราย 
3 ERP-Distribution modules # 

1 
3 - บรรยาย  ยกตวัอยา่ง

ประกอบ  
- อภปิราย 

น.ส.จดิาภา 
อาชานยันนัท ์

4 
 

ERP-Distribution modules # 
2 

3 - บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  

- อภปิราย 

น.ส.จดิาภา 
อาชานยันนัท ์

5 Case Study by Guest 
speaker #1  

3 - บรรยาย  ถ่ายทอด
ประสบการณ์จรงิ 

- อภปิราย 

น.ส.จดิาภา 
อาชานยันนัท ์และ ผูม้ ี
ประสบการณ์ 

6 
 

ERP-Requirement Gathering 
Workshop 

3 - บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  

- อภปิราย 
- น าเสนอ 

น.ส.จดิาภา 
อาชานยันนัท ์

7 ERP-Production modules # 1 3 - บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  

- อภปิราย 

น.ส.จดิาภา 
อาชานยันนัท ์

8 No official Mid-term exam 
(reserved for group 
discussion) 

3 - อภปิราย น.ส.จดิาภา 
อาชานยันนัท ์

9 
 

ERP-Production modules # 2 3 - บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  

- อภปิราย 

น.ส.จดิาภา 
อาชานยันนัท ์

10 ERP-Accounting& Finance 
modules # 1 

3 - บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  

- อภปิราย 

น.ส.จดิาภา 
อาชานยันนัท ์
หรอื ผูม้ปีระสบการณ์ 

11 
 

ERP-Accounting& Finance 
modules # 2 

3 - บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  

- อภปิราย 

น.ส.จดิาภา 
อาชานยันนัท ์
หรอื ผูม้ปีระสบการณ์ 

12 Case Study by Guest 
speaker #2 

3 - บรรยาย  ถ่ายทอด
ประสบการณ์จรงิ 

- อภปิราย 

น.ส.จดิาภา 
อาชานยันนัท ์และ ผูม้ ี
ประสบการณ์ 

13 
 

Project Management & 
Project Methodology 

3 - บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  

น.ส.จดิาภา 
อาชานยันนัท ์
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวนชัว่โมง กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผูส้อน 

- อภปิราย 

14 Assignment Report & 
Presentation # 1 

3 - บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  

- อภปิราย 

น.ส.จดิาภา 
อาชานยันนัท ์

15 Assignment Report & 
Presentation # 2 

3 - บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  

- อภปิราย 

น.ส.จดิาภา 
อาชานยันนัท ์

16 
 

Recap and lessons learned 3 - บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  

- อภปิราย 

น.ส.จดิาภา 
อาชานยันนัท ์

17 Final Exam 3 - สอบปลายภาค น.ส.จดิาภา 
อาชานยันนัท ์

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม
ท่ี 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สปัดาหท่ี์ประเมิน สดัส่วนของการ
ประเมินผล 

1 1.2, 1.4, 2.1, 
3.1, 4.4, 5.2 

- พฤตกิรรมการเขา้เรยีน การมสีว่น
รว่ม และ การแสดงความคดิเหน็
ในชัน้เรยีน  

- การรายงานความกา้วหน้าของ
โครงการทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

ตลอดภาค
การศกึษา 

25% 

2 1.2, 1.4, 2.1, 
3.1, 3.3, 4.3, 
4.4, 5.2 
 

- การเลอืก โครงการ การท า
รายงาน และ การน าเสนอ  

ระหว่างภาค 25% 

3 1.2, 1.4, 2.1, 
3.1, 3.3, 4.3, 
4.4, 5.2 
 

- การสอบปลายภาค สปัดาหท์ี ่17 50% 

 

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.   ต าราและเอกสารหลกั 
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- Concepts in Enterprise Resource Planning, 4th Edition, Ellen Monk & Bret Wagner 

2. เอกสารและข้อมลูส าคญั 
- Computer – Based Production and Inventory Control. Spencer B.Smith 
- หลกัการบญัชขีัน้ตน้ 1 & 2, เชาวลยี ์พงศผ์าตโิรจน์ (หรอื หลกัการบญัชขีองผูเ้ขยีนอื่น 

(เทยีบเท่า) )  

3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 
- วารสาร และ เอกสาร  ทีแ่นะน าเพิม่เตมิ ระหว่างการสอน 
 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

1.   กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  ที่จดัท าโดยนักศึกษา ได้จดักิจกรรมในการน าแนวคิดและ
ความเหน็จากนกัศกึษาไดด้งันี้ 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน 
- การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
- แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา 

2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน   
ในการเกบ็ขอ้มลูเพื่อประเมนิการสอน ไดม้กีลยทุธ ์ดงันี้ 
- ผลการสอบ 
- การทบทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้

3. การปรบัปรงุการสอน  
- เขา้รบัการอบรม หรอืสมัมนา เพื่อใหอ้าจารยม์คีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งของเนื้อหาที่

เปลีย่นแปลงไปอยา่งต่อเนื่อง 
- ปรบัปรงุและพฒันาการสอนจากผลการประเมนิทีไ่ดร้บั  

4.    การทบทวนมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา  
- ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิใ์นรายหวัขอ้ ตามทีค่าดหวงั

จากการเรยีนรูใ้นวชิา ไดจ้าก การสอบถามนกัศกึษา หรอืการตรวจผลงานของนกัศกึษา 
และหลงัการออกผลการเรยีนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิโ์ดยรวมในวชิาไดโ้ดย
กรรมการทีจ่ดัสรรโดยคณะ 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  
ปรบัปรงุรายวชิาอย่างสม ่าเสมอตามความเหมาะสม หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสมัฤทธิต์ามขอ้ 4 


