
เอกสารหมายเลข มคอ.3 

 

ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (15กรกฎาคม 2552)1 
 

รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูโดยทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา  
BIS612 การจดัการแบบซพัพลายเชน 
 Supply Chain Management 

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

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธุรกจิ 
ประเภทรายวชิา  วชิาเลอืก 

 
4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

ดร.บณัฑติ วรรธนาภา      ประธานหลกัสตูร 
รศ.ดร.ฉฐัไชย ์    ลนีาวงศ ์      อาจารยผ์ูส้อน/ อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ 

5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 
ภาคการศกึษาที ่3-4 (1/2555) / ชัน้ปีที ่2 

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

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

8. สถานท่ีเรียน    
 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 
30 เมษายน 2555 
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หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 
1.จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื่อสอนใหน้ักศกึษาเขา้ใจเรื่องการบรหิารจดัการแบบซพัพลายเชนโลจสิตกิส ์ซึ่งเป็นหวัใจของการท า
ธุรกจิในปจัจบุนั และสามารถน าความรูท้ีเ่รยีนไปประยกุตใ์ชไ้ดก้บัการท างานจรงิ 

 
2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษามคีวามรู้พื้นฐานด้านการจดัการแบบซพัพลายเชน เข้าใจความแตกต่างระหว่างงาน
ดา้นโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน ซึง่เป็นปจัจยัหลกัในการท าธุรกจิใหป้ระสบความส าเรจ็ ปรบัปรุงกรณีศกึษาให้
ทนัสมยัสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของโลก 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

 การจดัการวตัถุดบิและคลงัสนิคา้ส าเรจ็รปูเพื่อผลก าไรสงูสุดในการลงทุน ความสมัพนัธร์ะหว่างวตัถุดบิ
ทีไ่ดร้บั การท างานและการจดัเกบ็วตัถุดบิภายใน และการขนส่งวตัถุดบิไปยงัปลายทางทีไ่มแ่น่ชดั การ
เปลีย่นแปลงราคาและความตอ้งการทีห่ลากหลาย นโยบายคลงัสนิคา้และการสัง่สนิคา้เพิม่ การสนองการสัง่ซือ้ 
การจดัการความตอ้งการสงูและน้อย และพฒันานโยบายการจดัการสนิคา้คงคลงัส าหรบัธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส์ 
2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  45 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศกึษา   
 

- ไมม่กีารฝึกปฏบิตังิาน
ภาคสนาม 

การศกึษาดว้ยตนเอง 9
ชัว่โมงต่อสปัดาห ์  

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ท่ีอาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุคล 

- อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้ าปรกึษาผ่านเวปไซดค์ณะ  
- อาจารยจ์ดัเวลาใหค้ าปรกึษาเป็นรายบุคคล หรอื รายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์  
- ใหค้ าปรกึษาผ่านทาง email สื่อออนไลน์และ Social Media 
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หมวดท่ี 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1. คณุธรรม จริยธรรม 

1.1คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 

พฒันาผู้เรยีนให้มคีวามรบัผดิชอบ มวีนิัย มจีรรยาบรรณวชิาชพี เคารพในสทิธขิองข้อมูลส่วนบุคคล 
การไม่เปิดเผยขอ้มูล การไม่ละเมดิลขิสทิธิล์ขิสทิธิท์างปญัญา มคีวามซื่อสตัยใ์นการจดัการแบบซพัพลายเชน 
โดยมคีุณธรรมจรยิธรรมตามคุณสมบตัหิลกัสตูร ดงันี้ 

- ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรมจรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสตัยส์ุจรติ 
- มวีนิยั ตรงต่อเวลาและความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
- มภีาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามสามารถท างานเป็นทมีและสามารถแก้ไขข้อขดัแย้งและล าดบั

ความส าคญั 
- เคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเห็นของผู้อื่น รวมทัง้เคารพในคุณค่าและศกัดิศ์รขีองความเป็น

มนุษย ์
- เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสงัคม 
- สามารถวเิคราะหผ์ลกระทบจากการใชค้อมพวิเตอรต่์อบุคคลองคก์รและสงัคม 
- มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 

1.2 วิธีการสอน  

- บรรยายพรอ้มยกตวัอยา่งกรณศีกึษาเกีย่วกบัประเดน็ทางจรยิธรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัการแบบ
ซพัพลายเชน  

- อภปิรายกลุ่ม 
- ก าหนดใหน้กัศกึษาหาตวัอยา่งทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
1.3 วิธีการประเมินผล 

- พฤตกิรรมการเขา้เรยีน และส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามขอบเขตทีใ่หแ้ละตรงเวลา 
- มกีารอา้งองิเอกสารทีไ่ดน้ ามาท ารายงาน อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
- ประเมนิผลการวเิคราะหก์รณศีกึษา 
- ประเมนิผลการน าเสนอรายงานทีม่อบหมาย 
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2. ความรู้  

2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รบั  

 เขา้ใจหลกัการและความส าคญัของการจดัการแบบซพัพลายเชนและโลจสิตกิส ์การจดัการวตัถุดบิ การ
จดัการอุปสงค์หรอืความต้องการที่มคีวามไม่แน่นอน การจดัการสนิค้าคงคลงันโยบายคลงัสนิค้าและการสัง่
สนิคา้เพิม่ การบรหิารการขนส่งสนิคา้และวตัถุดบิทีม่ปีระสทิธภิาพ การบรหิารต้นทุนการด าเนินงานใหม้คี่าต ่าที่
สุดแต่ไมล่ดระดบัการใหบ้รกิารลกูคา้ 

 
2.2วิธีการสอน 

บรรยาย อภปิราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน  การวเิคราะห์กรณีศกึษา และมอบหมายให้
คน้ควา้หาบทความ ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง โดยน ามาสรปุและน าเสนอ การศกึษาโดยใชป้ญัหาและโครงงาน Problem 
based learning และ Student Center เน้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง 

 

2.3วิธีการประเมินผล 

- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบทีเ่น้นการวดัหลกัการและทฤษฎี 
- น าเสนอสรุปจากการคน้ควา้ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
- วเิคราะหก์รณศีกึษา 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 

พฒันาความสามารถในการคดิอยา่งมกีารคดิ วเิคราะห ์อยา่งเป็นระบบ เพื่อการป้องกนัและแก้ไขปญัหา
ทีเ่กดิขึน้จากการจดัการแบบซพัพลายเชน 

3.2 วิธีการสอน 

- การมอบหมายใหน้กัศกึษาท าโครงงานพเิศษ และน าเสนอผลการศกึษา 
- อภปิรายกลุ่ม 
- วเิคราะหก์รณศีกึษา 
 
3.3วิธีการประเมินผล 

สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นขอ้สอบทีม่กีารวเิคราะหส์ถานการณ์ หรอืวเิคราะหแ์นวคดิในการ
ประยกุตใ์ชก้ารจดัการโซอุ่ปทาน 
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4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา 

- ทกัษะในการสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างผูเ้รยีน 
- ความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทมี 
- การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และมคีวามรบัผดิชอบในงานทีม่อบหมายให้ครบถว้นตามก าหนดเวลา 
4.2วิธีการสอน 

- จดักจิกรรมกลุ่มในการวเิคราะหก์รณศีกึษา 
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล  
- การน าเสนอรายงาน 
4.3วิธีการประเมินผล 

- ประเมนิตนเองและเพื่อน ดว้ยแบบฟอรม์ทีก่ าหนด 
- รายงานทีน่ าเสนอ  พฤตกิรรมการท างานเป็นทมี 

 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 

- ทกัษะการคดิค านวณ เชงิตวัเลข 
- ทกัษะในการสื่อสารทัง้การพดู การฟงั การแปล  การเขยีน โดยการท ารายงาน และน าเสนอในชัน้

เรยีน 
- ทกัษะในการวเิคราะหข์อ้มลูจากกรณศีกึษา 
- ทกัษะในการสบืคน้ ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต  
- ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอเีมลหรอื Social Networks 
- ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใชร้ปูแบบ เครือ่งมอื และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 

- มอบหมายงานให้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก Internet และสื่อการสอน e-learning และท า
รายงาน โดยเน้นการน าตวัเลข หรอืมสีถติอิา้งองิ จากแหล่งทีม่าขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอื 

- น าเสนอโดยใชร้ปูแบบและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม  
5.3 วิธีการประเมินผล 

- การจดัท ารายงาน และน าเสนอดว้ยสื่อเทคโนโลย ี
- การมสี่วนรว่มในการอภปิรายและวธิกีารอภปิราย 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1.แผนการสอน 
 
สปัดาห์

ท่ี 
หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชัว่โมง 
กิจกรรมการเรียน การสอน  

ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 
ผูส้อน 

1 Supply Chain Management 3 บรรยาย  อภปิราย รศ.ดร.ฉฐัไชย ์ 
2 Logistics VS SCM 3 บรรยาย  อภปิราย รศ.ดร.ฉฐัไชย ์ 
3 Macro & Micro Logistics 3 บรรยาย  อภปิราย รศ.ดร.ฉฐัไชย ์ 
4 Demand Management 3 บรรยาย  อภปิราย รศ.ดร.ฉฐัไชย ์
5 Business Forecasting 3 บรรยาย  อภปิราย รศ.ดร.ฉฐัไชย ์ 
6 Time Series Forecasting 3 บรรยาย  อภปิราย รศ.ดร.ฉฐัไชย ์ 
7 Supply Chain Technology 3 บรรยาย  อภปิราย รศ.ดร.ฉฐัไชย ์ 
8 Mid-term Exam  

(Sunday 08.00-10.30 a.m.) 
3  รศ.ดร.ฉฐัไชย ์ 

9 Inventory in the Supply Chain 3 บรรยาย  อภปิราย รศ.ดร.ฉฐัไชย ์ 
10 EOQ 3 บรรยาย  อภปิราย รศ.ดร.ฉฐัไชย ์
11 MRP-DRP  3 บรรยาย  อภปิราย รศ.ดร.ฉฐัไชย ์ 
12 Warehouse Management  3 บรรยาย  อภปิราย รศ.ดร.ฉฐัไชย ์ 

13 
 

Transportation Management & 
Network Design 

3 บรรยาย  อภปิราย รศ.ดร.ฉฐัไชย ์ 

14 Industrial Organization Mgt 3 บรรยาย  อภปิราย รศ.ดร.ฉฐัไชย ์ 
15 SCM Research & Applications 3 บรรยาย  วเิคราะหก์รณศีกึษา รศ.ดร.ฉฐัไชย ์ 
16 Term Project Presentation 3 บรรยาย  วเิคราะหก์รณศีกึษา รศ.ดร.ฉฐัไชย ์
17 Final Exam  

(Sunday 08.00-10.30 a.m.) 
3  รศ.ดร.ฉฐัไชย ์ 
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2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรม

ท่ี 
 

ผลการ
เรียนรู้*  

 

วิธีการประเมิน  
 
 

สปัดาหท่ี์
ประเมิน  

สดัส่วนของการ
ประเมินผล 

 

1 

1.1, 1.6, 
1.7, 2.1, 
2.4-2.6, 
3.2 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 
 

 
8 
17 
 

 
30% 
40% 

 

2 

1.1, 1.6, 
1.7, 2.1, 
2.4-2.6, 
3.2, 4.1-

4.6,5.3-5.4 

วเิคราะหก์รณศีกึษา คน้ควา้ การน าเสนอ
รายงาน 
การท างานกลุ่มและผลงาน 
การส่งงานตามทีม่อบหมาย  
 

ตลอดภาค
การศกึษา 

25% 

3 1.1-1.7, 
3.1 

การเขา้ชัน้เรยีน 
การมสี่วนรว่ม อภปิราย เสนอความคดิเหน็ใน
ชัน้เรยีน 

ตลอดภาค
การศกึษา 

5% 

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. เอกสารและต าราหลกั 

 John J. Coyle, C. John Langley, Brian Gibson and Robert A. Novac, Managing Supply Chain: 
A Logisitcs Approach, South-Western, 2009. 

2. เอกสารและข้อมลูส าคญั 

 F. Robert Jacobs and Richard Chase, Operations and Supply Chain Management, Mcgraw-
Hill/Irwin, 2010. 

3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  ที่จ ัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ
ความเหน็จากนกัศกึษาไดด้งันี้ 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน 
- การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
- แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา 
- ขอเสนอแนะผ่านสงัคมออนไลน์ ทีอ่าจารยผ์ูส้อนใชเ้ป็นช่องทางการสื่อสารกบันกัศกึษา 

2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
ในการเกบ็ขอ้มลูเพื่อประเมนิการสอน ไดม้กีลยทุธ ์ดงันี้ 

- การสงัเกตการณ์สอนของผูร้ว่มทมีการสอน 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้

3. การปรบัปรงุการสอน  
หลงัจากผลการประเมนิการสอนในขอ้ 2 จงึมกีารปรบัปรุงการสอน โดยการจดักจิกรรมในการระดม

สมอง และหาขอ้มลูเพิม่เตมิในการปรบัปรงุการสอน ดงันี้ 
- สมัมนาการจดัการเรยีนการสอน 
- การวจิยัในและนอกชัน้เรยีน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิใ์นรายหวัข้อ ตามที่คาดหวงัจากการ

เรยีนรูใ้นวชิา ไดจ้าก การสอบถามนักศกึษา หรอืการสุ่มตรวจผลงานของนักศกึษา รวมถงึพจิารณาจากผลการ
ทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการเรยีนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิโ์ดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือ
ผูท้รงคุณวุฒ ิทีไ่มใ่ช่อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  

- มกีารตัง้คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรายวชิา ไดม้กีารวางแผนการปรบัปรุงการสอน 

และรายละเอยีดวชิา เพื่อใหเ้กดิคุณภาพมากขึน้ ดงันี้ 
- ปรบัปรุงรายวชิาให้สอดคล้องกบัปจัจุบนั หรอืตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสมัฤทธิต์ามขอ้ 4 
- เชิญวิทยากรที่มปีระสบการณ์จรงิมาบรรยาย เพื่อให้นักศึกษามมีุมมองในเรื่องการประยุกต์

ความรูน้ี้กบัปญัหาทีม่าจากงานวจิยัหรอือุตสาหกรรมต่าง ๆ 
 


