เอกสารหมายเลข มคอ.3
รายละเอียดของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทัวไป
่
1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
BIS612 การจัดการแบบซัพพลายเชน
Supply Chain Management
2. จานวนหน่ วยกิ ต
3 หน่วยกิต (3-0-9)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ประเภทรายวิชา วิชาเลือก
4. อาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผสู้ อน
ดร.บัณฑิต วรรธนาภา ประธานหลักสูตร
รศ.ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์
อาจารย์ผสู้ อน/ อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบ
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 3-4 (1/2555) / ชัน้ ปีท่ี 2
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
30 เมษายน 2555

สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15กรกฎาคม 2552)1

เอกสารหมายเลข มคอ.3
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1.จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
เพื่อสอนให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการแบบซัพพลายเชนโลจิสติกส์ ซึ่งเป็ นหัวใจของการทา
ธุรกิจในปจั จุบนั และสามารถนาความรูท้ เ่ี รียนไปประยุกต์ใช้ได้กบั การทางานจริง
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พ้นื ฐานด้านการจัดการแบบซัพพลายเชน เข้าใจความแตกต่างระหว่างงาน
ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ซึง่ เป็ นปจั จัยหลักในการทาธุรกิจให้ประสบความสาเร็จ ปรับปรุงกรณีศกึ ษาให้
ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของโลก
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
การจัดการวัตถุดบิ และคลังสินค้าสาเร็จรูปเพื่อผลกาไรสูงสุดในการลงทุน ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุดบิ
ทีไ่ ด้รบั การทางานและการจัดเก็บวัตถุดบิ ภายใน และการขนส่งวัตถุดบิ ไปยังปลายทางทีไ่ ม่แน่ ชดั การ
เปลีย่ นแปลงราคาและความต้องการทีห่ ลากหลาย นโยบายคลังสินค้าและการสังสิ
่ นค้าเพิม่ การสนองการสังซื
่ อ้
การจัดการความต้องการสูงและน้อย และพัฒนานโยบายการจัดการสินค้าคงคลังสาหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย 45 ชัวโมงต่
่
อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริ ม
-

การฝึ กปฏิ บตั ิ /งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มกี ารฝึกปฏิบตั งิ าน
ภาคสนาม

การศึกษาด้วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง 9
ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์

3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเวปไซด์คณะ
- อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
- ให้คาปรึกษาผ่านทาง email สื่อออนไลน์และ Social Media
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1คุณธรรม จริ ยธรรมที่ ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรียนให้มคี วามรับผิดชอบ มีวนิ ัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล
การไม่เปิ ดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ ์ลิขสิทธิ ์ทางปญั ญา มีความซื่อสัตย์ในการจัดการแบบซัพพลายเชน
โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัตหิ ลักสูตร ดังนี้
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
- มีวนิ ยั ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- มีภาวะความเป็ นผู้นาและผู้ตามสามารถทางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ
- เคารพสิทธิและรับฟงั ความคิดเห็นของผู้อ่ นื รวมทัง้ เคารพในคุณค่าและศักดิ ์ศรีของความเป็ น
มนุษย์
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
- สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิ ธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศกึ ษาเกีย่ วกับประเด็นทางจริยธรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการแบบ
ซัพพลายเชน
- อภิปรายกลุ่ม
- กาหนดให้นกั ศึกษาหาตัวอย่างทีเ่ กีย่ วข้อง
1.3 วิ ธีการประเมิ นผล
-

พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามขอบเขตทีใ่ ห้และตรงเวลา
มีการอ้างอิงเอกสารทีไ่ ด้นามาทารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
ประเมินผลการนาเสนอรายงานทีม่ อบหมาย
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รบั
เข้าใจหลักการและความสาคัญของการจัดการแบบซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ การจัดการวัตถุดบิ การ
จัดการอุปสงค์หรือความต้องการที่มคี วามไม่แน่ นอน การจัดการสินค้าคงคลัง นโยบายคลังสินค้าและการสัง่
สินค้าเพิม่ การบริหารการขนส่งสินค้าและวัตถุดบิ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การบริหารต้นทุนการดาเนินงานให้มคี ่าต่ าที่
สุดแต่ไม่ลดระดับการให้บริการลูกค้า
2.2วิ ธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทางานกลุ่ม การนาเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา และมอบหมายให้
ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง โดยนามาสรุปและนาเสนอ การศึกษาโดยใช้ปญั หาและโครงงาน Problem
based learning และ Student Center เน้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง
2.3วิ ธีการประเมิ นผล
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบทีเ่ น้นการวัดหลักการและทฤษฎี
- นาเสนอสรุปจากการค้นคว้าข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
- วิเคราะห์กรณีศกึ ษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็ นระบบ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปญั หา
ทีเ่ กิดขึน้ จากการจัดการแบบซัพพลายเชน
3.2 วิ ธีการสอน
- การมอบหมายให้นกั ศึกษาทาโครงงานพิเศษ และนาเสนอผลการศึกษา
- อภิปรายกลุ่ม
- วิเคราะห์กรณีศกึ ษา
3.3วิ ธีการประเมิ นผล
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบทีม่ กี ารวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการ
ประยุกต์ใช้การจัดการโซ่อุปทาน
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- ทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รียน
- ความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามในการทางานเป็ นทีม
- การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานทีม่ อบหมายให้ครบถ้วนตามกาหนดเวลา
4.2วิ ธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล
- การนาเสนอรายงาน
4.3วิ ธีการประเมิ นผล
- ประเมินตนเองและเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มทีก่ าหนด
- รายงานทีน่ าเสนอ พฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
5. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
- ทักษะการคิดคานวณ เชิงตัวเลข
- ทักษะในการสื่อสารทัง้ การพูด การฟงั การแปล การเขียน โดยการทารายงาน และนาเสนอในชัน้
เรียน
- ทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณีศกึ ษา
- ทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมลหรือ Social Networks
- ทักษะในการนาเสนอรายงานโดยใช้รปู แบบ เครือ่ งมือ และเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
5.2 วิ ธีการสอน
- มอบหมายงานให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก Internet และสื่อการสอน e-learning และทา
รายงาน โดยเน้นการนาตัวเลข หรือมีสถิตอิ า้ งอิง จากแหล่งทีม่ าข้อมูลทีน่ ่าเชื่อถือ
- นาเสนอโดยใช้รปู แบบและเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
5.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- การจัดทารายงาน และนาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธกี ารอภิปราย
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
1.แผนการสอน
สัปดาห์
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

หัวข้อ/รายละเอียด
Supply Chain Management
Logistics VS SCM
Macro & Micro Logistics
Demand Management
Business Forecasting
Time Series Forecasting
Supply Chain Technology
Mid-term Exam
(Sunday 08.00-10.30 a.m.)
Inventory in the Supply Chain
EOQ
MRP-DRP
Warehouse Management
Transportation Management &
Network Design
Industrial Organization Mgt
SCM Research & Applications
Term Project Presentation
Final Exam
(Sunday 08.00-10.30 a.m.)

จานวน
ชัวโมง
่
3
3
3
3
3
3
3
3

กิ จกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
บรรยาย อภิปราย
บรรยาย อภิปราย
บรรยาย อภิปราย
บรรยาย อภิปราย
บรรยาย อภิปราย
บรรยาย อภิปราย
บรรยาย อภิปราย

อภิปราย
อภิปราย
อภิปราย
อภิปราย
อภิปราย

ผูส้ อน
รศ.ดร.ฉัฐไชย์
รศ.ดร.ฉัฐไชย์
รศ.ดร.ฉัฐไชย์
รศ.ดร.ฉัฐไชย์
รศ.ดร.ฉัฐไชย์
รศ.ดร.ฉัฐไชย์
รศ.ดร.ฉัฐไชย์
รศ.ดร.ฉัฐไชย์

3
3
3
3
3

บรรยาย
บรรยาย
บรรยาย
บรรยาย
บรรยาย

รศ.ดร.ฉัฐไชย์
รศ.ดร.ฉัฐไชย์
รศ.ดร.ฉัฐไชย์
รศ.ดร.ฉัฐไชย์
รศ.ดร.ฉัฐไชย์

3
3
3
3

บรรยาย อภิปราย
รศ.ดร.ฉัฐไชย์
บรรยาย วิเคราะห์กรณีศกึ ษา รศ.ดร.ฉัฐไชย์
บรรยาย วิเคราะห์กรณีศกึ ษา รศ.ดร.ฉัฐไชย์
รศ.ดร.ฉัฐไชย์
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2.แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
กิ จกรรม
ที่

1

2

3

ผลการ
เรียนรู้*
1.1, 1.6,
1.7, 2.1,
2.4-2.6,
3.2
1.1, 1.6,
1.7, 2.1,
2.4-2.6,
3.2, 4.14.6,5.3-5.4
1.1-1.7,
3.1

วิ ธีการประเมิ น

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
วิเคราะห์กรณีศกึ ษา ค้นคว้า การนาเสนอ
รายงาน
การทางานกลุ่มและผลงาน
การส่งงานตามทีม่ อบหมาย
การเข้าชัน้ เรียน
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นใน
ชัน้ เรียน

สัปดาห์ที่
ประเมิ น

สัดส่วนของการ
ประเมิ นผล

8
17

30%
40%

ตลอดภาค
การศึกษา

25%

ตลอดภาค
การศึกษา

5%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
 John J. Coyle, C. John Langley, Brian Gibson and Robert A. Novac, Managing Supply Chain:
A Logisitcs Approach, South-Western, 2009.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
 F. Robert Jacobs and Richard Chase, Operations and Supply Chain Management, McgrawHill/Irwin, 2010.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา

7

เอกสารหมายเลข มคอ.3
หมวดที่ 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
การประเมิน ประสิท ธิผ ลในรายวิช านี้ ที่จ ัด ท าโดยนั ก ศึก ษา ได้จ ัด กิจ กรรมในการน าแนวคิด และ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดงั นี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รียน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผ่านสังคมออนไลน์ ทีอ่ าจารย์ผสู้ อนใช้เป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มกี ลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผูร้ ว่ มทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลเพิม่ เติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจยั ในและนอกชัน้ เรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรูใ้ นวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์โดยรวมในวิชาได้ดงั นี้
- การทวนสอบการให้ ค ะแนนจากการสุ่ ม ตรวจผลงานของนั ก ศึ ก ษาโดยอาจารย์ อ่ื น หรือ
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ ทีไ่ ม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีก ารตัง้ คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมิน การเรีย นรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธกี ารให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มกี ารวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึน้ ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับปจั จุบนั หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ ์ตามข้อ 4
- เชิญ วิทยากรที่มปี ระสบการณ์ จริง มาบรรยาย เพื่อ ให้นักศึก ษามีมุม มองในเรื่อ งการประยุก ต์
ความรูน้ ้กี บั ปญั หาทีม่ าจากงานวิจยั หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ
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