รายละเอียดของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทัวไป
่
1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
BIS671 สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารการวางแผนทรัพยากรขององค์กร
(Enterprise Resources Planning Workshop)
2. จานวนหน่ วยกิ ต
3 หน่วยกิต (2-2-8)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ประเภทของรายวิชา วิชาเลือก
4. อาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผสู้ อน
อ.ขนิษฐา วิทยานนท์
อาจารย์ผสู้ อน
อ.สุรชั นีช์ สุวรรณประดิษฐ์ อาจารย์ผสู้ อน
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / 2555
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
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การวางแผนทรัพยากรขององค์กร และสามารถบริหาร
ระบบงานแอพพลิเคชันทีใ่ ช้ในการวางแผนทรัพยากรให้เหมาะสม รองรับตามความต้องการของแต่ละองค์กร
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในการวางแผนทรัพยากรขององค์กร และเป็ นการปูพน้ื ฐานการ
เรีย นในวิช าอื่น ๆ ที่เ กี่ ย วข้อ ง ทัง้ นี้ ควรมีก ารเปลี่ ย นแปลงตัว อย่ า งอ้า งอิง ให้ม ีค วามทัน สมัย สอดรับ กับ
สถานการณ์ และเทคโนโลยีในปจั จุบนั มากขึน้

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
ความรูด้ า้ นแนวคิดการวางแผนทรัพยากรขององค์กร ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับบัญชีการเงินการติดตัง้
เบือ้ งต้น ของบัญชีแยกประเภททัวไป
่ แนวคิดเบือ้ งต้นเกีย่ วกับการบริหารระบบงานแอพพลิเคชันการสร้างสมุด
บัญชี รายการทางบัญชี งบประมาณ รายงานสถานะทางการเงิน การจัดการความมันคงของแอพพลิ
่
เคชัน การ
ตัง้ ค่าต่าง ๆ เพื่อสร้างรายงานและงบการเงิน การจัดการความมันคงของแอพพลิ
่
เคชัน การจัดการรายงานและ
โปรแกรมทีเ่ กิดพร้อมกันการจัดการเครือ่ งพิมพ์ การจัดการลาดับของเอกสารและการกาหนดค่ารายละเอียดและ
ความรูท้ เ่ี พียงพอสาหรับการสอบผ่านประกาศนียบัตรระดับประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกับการวางแผนทรัพยากรของ
องค์กร
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
45 ชัวโมงต่
่
อภาค
การศึกษา

สอนเสริ ม
-

การฝึ กปฏิ บตั ิ /งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
30 ชัวโมงต่
่
อภาค
การศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
30 ชัวโมงต่
่
อภาค
การศึกษา

3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- นักศึกษาสามารถนัดหมายเพื่อขอคาปรึกษา และคาแนะนาผ่านทางอีเมลล์
- ตอบคาถามต่าง ๆ ของนักศึกษาตามทีน่ กั ศึกษาได้ถามมาผ่านทางอีเมลล์ พร้อมทัง้ จัดเวลาให้คาปรึกษา
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เป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ (เฉพาะรายทีต่ อ้ งการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ ต้องพัฒนา (อ้างอิ งจาก มคอ.2)
- (1.2) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- (1.3) มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลาดับความสาคัญ
1.2 วิ ธีการสอน
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบตั ิ
- งานกลุ่ม
1.3 วิ ธีการประเมิ นผล
-

พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามขอบเขตทีใ่ ห้และตรงเวลา
มีการอ้างอิงเอกสารทีไ่ ด้นามาทารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
ประเมินผลการนาเสนอรายงานทีม่ อบหมาย

2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รบั (อ้างอิ งจาก มคอ.2)
- (2.1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับหลักการและทฤษฎีทส่ี าคัญในเนื้อหาทีศ่ กึ ษา
- (2.2) สามารถวิเคราะห์ปญั หา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทัง้ ประยุกต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้เครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมกับการแก้ไขปญั หา
2.2 วิ ธีการสอน
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบตั ิ
- งานกลุ่ม
2.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบทีเ่ น้นการวัดหลักการ ทฤษฎี และทักษะทีไ่ ด้
จากการฝึกปฏิบตั กิ บั แอพพลิเคชัน
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- นาเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
- วิเคราะห์กรณีศกึ ษา
3. ทักษะทางปัญญา
2.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- (3.3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปญั หาและความต้องการ
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา (อ้างอิ งจาก มคอ.2)
- วิเคราะห์กรณีศกึ ษา
- ทาโครงงานส่วนตัว
3.2 วิ ธีการสอน
- อภิปรายกลุ่ม
- วิเคราะห์กรณีศกึ ษา ในการนาเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยมาใช้ในปจั จุบนั
3.3 วิ ธีการประเมิ นผล
สอบกลางภาค และปลายภาค โดยเน้นข้อสอบทีม่ กี ารวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการ
ประยุกต์ใช้ความรูใ้ นการแก้ปญั หา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา (อ้างอิ งจาก มคอ.2)
- (4.2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ปญั หาสถานการณ์ต่างๆในกลุ่มทัง้
ในบทบาทของผูน้ า หรือในบทบาทของผูร้ ว่ มทีมทางาน
4.2 วิ ธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
- การนาเสนอรายงาน
4.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- รายงานทีน่ าเสนอ พฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
5. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา (อ้างอิง
จาก มคอ.2)
- (5.3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทัง้ ปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นาเสนออย่างเหมาะสม
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5.2 วิ ธีการสอน
- มอบหมายงานให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทารายงาน
- นาเสนอโดยใช้รป
ู แบบและเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
5.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- การจัดทารายงาน และนาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธกี ารอภิปราย
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
- Accounting Fundamental

จานวน กิ จกรรมการเรียน การ
ผูส้ อน
ชัวโมง
่
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
อ.ขนิษฐา วิทยานนท์
6
- บรรยาย/สาธิต/

- Chapter 1: Oracle General
Ledger Process
- Chapter 2: Accounting Setup
Manager
2

3

4

Chapter 3: Ledger
- Overview of creating Ledger
- Enabling currencies
- Defining an accounting
calendar
- LAB
Chapter 3: Ledger (Cont.)
- Creating a chart of accounts
- Maintaining accounts
- Defining Ledger
- LAB
Chapter 3: Ledger (Cont.)
- Creating Cross Validation

4

ยกตัวอย่าง ในเรือ่ งของ
บัญชี
- บรรยาย/สาธิต/
ยกตัวอย่างการใช้งาน
แอพพลิเคชัน
บรรยาย ยกตัวอย่าง
อ.สุรชั นีช์ สุวรรณประดิษฐ์
Chart of Account ของ
ธุรกิจบางประเภท สาธิต
การใช้แอพพลิเคชัน ฝึก
ปฏิบตั ิ

4

บรรยาย ยกตัวอย่าง
Chart of Account ของ
ธุรกิจแต่ละประเภท สาธิต
การใช้แอพพลิเคชัน ฝึก
ปฏิบตั ิ

อ.สุรชั นีช์ สุวรรณประดิษฐ์

4

บรรยาย สาธิตการใช้แอพ
พลิเคชัน ฝึกปฏิบตั ิ

อ.สุรชั นีช์ สุวรรณประดิษฐ์

5

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน กิ จกรรมการเรียน การ
ชัวโมง
่
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

8

Rules
- Creating Security Rules
- Enter and Post journal
- LAB
- Chapter 6: Period Close
- Ledger Design
- LAB
Chapter 4: Basic Journal Entries
- Overview of journal entries
- Creating journal entries
- Posting journal entries
- Performing account inquiry
and drilldown to Oracle
subledger applications
- Reversing journal entries
- Importing journal entries
- Setting up journal entries
- LAB
Advanced Journal
- Recurring Journals
Mass Allocation Journals
Presentation

9

Mid-term Examination

2.5

10

Chapter 7: Financial Budgeting
- Define Budgets
- Define Budget Organizations
- Entering Budget Amounts
- Transferring Budget Amounts
- Freezing Budgets

4

5

6

7

ผูส้ อน

4

บรรยาย สาธิตการใช้แอพ
พลิเคชัน ฝึกปฏิบตั ิ

อ.ขนิษฐา วิทยานนท์

4

บรรยาย สาธิตการใช้แอพ
พลิเคชัน ฝึกปฏิบตั ิ

อ.สุรชั นีช์ สุวรรณประดิษฐ์

4

บรรยาย สาธิตการใช้แอพ
พลิเคชัน ฝึกปฏิบตั ิ

อ.สุรชั นีช์ สุวรรณประดิษฐ์

8

นาเสนอรายงาน, อภิปราย อ.ขนิษฐา วิทยานนท์
จากกรณีศกึ ษา
อ.สุรชั นีช์ สุวรรณประดิษฐ์

บรรยาย สาธิตการใช้แอพ
พลิเคชัน ฝึกปฏิบตั ิ

อ.สุรชั นีช์ สุวรรณประดิษฐ์

6

สัปดาห์
ที่
11

12

13

14

15

หัวข้อ/รายละเอียด
- LAB
Chapter 8: Financial Reporting
- Overview of Financial
Reporting
- Concepts of report building
- Creating FSG required
components
- Creating FSG optional
components
- Running financial reports
- LAB
- Chapter 9: Introduction to
Oracle Applications Security
- Chapter 10: Function Security
- LAB
- Chapter 11: Managing
Concurrent Requests
- Chapter 12: Managing Profile
Options
- Chapter 13: Managing
Document Sequences
- LAB
Project Interview

- Chapter 14: Introduction to
Oracle Workflow
- Chapter 15: Oracle Workflow
Components
- Chapter 16: Diagramming a
Workflow Process

จานวน กิ จกรรมการเรียน การ
ชัวโมง
่
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผูส้ อน

4

บรรยาย สาธิตการใช้แอพ
พลิเคชัน ฝึกปฏิบตั ิ

อ.สุรชั นีช์ สุวรรณประดิษฐ์

4

บรรยาย สาธิตการใช้แอพ
พลิเคชัน ฝึกปฏิบตั ิ

อ.สุรชั นีช์ สุวรรณประดิษฐ์

4

บรรยาย สาธิตการใช้แอพ
พลิเคชัน ฝึกปฏิบตั ิ

อ.สุรชั นีช์ สุวรรณประดิษฐ์

8

นศ.ทาการเก็บ
requirement ตามโจทย์ท่ี
ได้รบั จากอ.ผูส้ อน
บรรยาย สาธิตการใช้แอพ
พลิเคชัน ฝึกปฏิบตั ิ

อ.ขนิษฐา วิทยานนท์

4

อ.สุรชั นีช์ สุวรรณประดิษฐ์
อ.สุรชั นีช์ สุวรรณประดิษฐ์

7

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

17

- LAB
- Chapter 17: Defining Item
Type Attributes and Lookup
Types
- Chapter 18: Defining
Messages and Notification
Activities
- Chapter 19: Testing and
Monitoring Workflow
Processes
- Chapter 20: Viewing and
Responding to Notifications
- LAB
Presentation
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Final Examination

16

จานวน กิ จกรรมการเรียน การ
ชัวโมง
่
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผูส้ อน

4

บรรยาย สาธิตการใช้แอพ
พลิเคชัน ฝึกปฏิบตั ิ

อ.สุรชั นีช์ สุวรรณประดิษฐ์

8

นาเสนอรายงาน, อภิปราย อ.ขนิษฐา วิทยานนท์
จากกรณีศกึ ษา
อ.สุรชั นีช์ สุวรรณประดิษฐ์

2.5
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2 แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
กิ จกรรม
ที่

ผลการ
เรียนรู้*

1

1.1-1.3,
2.1-2.3,
5.1-5.3

2

3.1-3.3,
4.1-4.3,
5.1-5.3

วิ ธีการประเมิ น

สัปดาห์ที่
ประเมิ น

ทดสอบย่อยครัง้ ที่ 1
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
วิ เคราะห์กรณี ศึกษา ค้นคว้า การนาเสนอ
รายงาน

สัดส่วนของการ
ประเมิ นผล

1
9
18

5%
35%
35%

ตลอดภาค
การศึกษา

25%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
- Oracle Enterprise Resources Planning Volume 1
- Oracle Enterprise Resources Planning Volume 2
- Oracle Enterprise Resources Planning Volume 3
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ดวงสมร อรพินท์ และทีมงาน, การบัญ ชีการเงิน . พิมพ์ค รัง้ ที่ 3. สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. ISBN: 974-13-3309-9 (HF 5655.T35 ก276 2548)
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
- Melanie Anjele Cameron, Oracle General Ledger Guide. New York : Oracle Press/McGrawHill, c2009. ISBN: 9780071622295 (alk. paper)/0071622292 (alk. paper)
- เว็ บ ไซด์ ที่ เ กี่ ย วกั บ หั ว ข้ อ ในประมวลรายวิ ช า
เช่ น http://education.oracle.com,
http://otn.oracle.com และ https://learning.sit.kmutt.ac.th
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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
- ประเมินด้วยระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
- ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
- พิจารณาจากผลการประเมิน และความแตกต่างระหว่างแผนการสอนกับการสอนจริง (ถ้ามี)
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
- มีการทวนสอบผลการเรียนโดยประธานหลักสูตรและคณบดี

5. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มกี ารวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึน้ ดังนี้
- ปรับ ปรุ ง รายวิช าตามความเหมาะสม หรือ ตามข้อ เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ ์ตามข้อ 4
- ปรับปรุงข้อสอบ วิธกี ารประเมินผล ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อ 4
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