รายละเอียดของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่

1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
BIS672 / EBT672 สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารการจัดการแบบซัพพลายเชน
(Supply Chain Management Workshop)
2. จานวนหน่ วยกิ ต
3 หน่วยกิต 3(2-2-9)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ประเภทวิชา สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
4. อาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผสู้ อน
ดร.บัณฑิต วรรธนาภา ประธานหลักสูตร
อ.เอกพงษ์ จึงเจริญสุขยิง่ และ อ.ขนิษฐา วิทยานนท์ อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผสู้ อน
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 (2/2555) ชัน้ ปีท่ี 2
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
BIS671 Enterprise Resource Planning Workshop
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
18 ตุลาคม 2555
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และได้มปี ระสบการณ์เกีย่ วกับการนาระบบสารสนเทศ
สาเร็จรูป เข้ามาใช้ในองค์กร ตัง้ แต่พน้ื ฐาน ไปจนถึงปจั จัยทีใ่ ช้ในการคิดวิเคราะห์เลือกใช้ระบบ
สารสนเทศ ให้ตรงกับสิง่ ทีอ่ งค์กรต้องการ สามารถทางานได้ตามทีอ่ งค์กรมุง่ หวัง โดยเน้น
สถานการณ์จาลองในส่วนของระบบจัดการห่วงโซ่อุปทาน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
เพื่อให้นกั ศึกษามีประสบการณ์และศักยภาพในการทางานจริงได้ตามทีอ่ งค์กรคาดหวัง ทัง้ ใน
ด้านการคิดวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศสาเร็จรูปทีม่ อี ย่างมีประสิทธิภาพ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
การวิเคราะห์ระบบการทางานขององค์กรในแง่มมุ ต่างๆ ตัง้ แต่ปญั หาในการทางาน, ข้อผิดพลาด
ต่างๆ ทีม่ กั จะเกิดขึน้ ไปจนถึงความต้องการระบบสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ซึง่ แต่ละองค์กร แต่ละ
ธุรกิจก็จะมีความต้องการแตกต่างกันออกไป จากนัน้ จึงนาระบบสารสนเทศสาเร็จรูปเข้ามาปรับใช้
งานให้ตรงกับความต้องการขององค์กร โดยศึกษาสถานการณ์ และความต้องการต่างๆ ในส่วนของ
ระบบจัดการห่วงโซ่อุปทานขององค์กรต่างๆ
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริ ม

30 ชัวโมง
่

-

การฝึ กปฏิ บตั ิ /
งานภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
30 ชัวโมง
่

การศึกษาด้วย
ตนเอง
9 ชัวโมง
่ ต่อสัปดาห์
(รวม 135 ชัวโมง)
่
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3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
- อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
(เฉพาะรายทีต่ อ้ งการ)
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเวปไซด์คณะ
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ อ้ งพัฒนา
-(1.2) สามารถจัดการปญั หาทางคุณธรรม จริยธรรมทีซ่ บั ซ้อนเชิงวิชาการโดยคานึงความรูส้ กึ
ของผูอ้ ่นื อย่างรอบรู้ ยุตธิ รรมและชัดเจน มีหลักฐานและตอบสนองปญั หาตามหลักการและค่านิยม
อันดี ให้ขอ้ สรุปทีไ่ วต่อความรูส้ กึ ของผูอ้ ่นื
- (1.4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.2 วิธกี ารสอน
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศกึ ษาเกีย่ วกับประเด็นทางจริยธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การแก้ไขดัดแปลงระบบสารสนเทศ ให้มชี ่องโหว่ หรือเอือ้ ประโยชน์แก่
ตนเอง
1.3 วิธกี ารประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามขอบเขตทีใ่ ห้และตรงเวลา
- สามารถทางานเป็ นทีมได้อ ย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ในการนาเสนองานกลุ่ม จะมีการ
ทดสอบนักศึกษาทีไ่ ม่ได้เป็นคนทาการนาเสนองานด้วย ว่ามีความเข้าใจในตัวงานหรือไม่
- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
- ประเมินผลการนาเสนอรายงานทีม่ อบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรูท้ ต่ี อ้ งได้รบั (อ้างอิงจาก มคอ.2)
มีความรูใ้ นหลักการ ความสาคัญ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศสาเร็จรูป ภาระหน้าทีข่ องผู้
ประยุกต์ระบบสารสนเทศสาเร็จรูปเข้ามาใช้ในองค์กรในเงือ่ นไขและสถานการณ์ต่างๆ การแบ่งปนั
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องเชื่อมโยงกัน ความเชื่อมโยงกับหลักการและแผนงานทาง
ธุรกิจ การทางานประจาวันทางธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบสารสนเทศ และ องค์ประกอบทีเ่ กีย่ วข้อง
กับระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ จรรยาบรรณ จริยธรรมของผูเ้ กีย่ วข้อง
-(2.1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ตลอดจนทฤษฎีท่ี สาคัญและนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
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2.2 วิธกี ารสอน
บรรยาย วิเคราะห์กรณีศกึ ษา ทดลองปฏิบตั กิ ารในระบบสารสนเทศสาเร็จรูปจริง และมอบหมาย
กรณีศกึ ษาให้ทางานกลุ่มค้นคว้า และนาเสนอ
2.3 วิธกี ารประเมินผล
ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบทีเ่ น้นการวัดหลักการและทฤษฎี
นาเสนอการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปญั ญาทีต่ อ้ งพัฒนา
- (3.1) ใช้ความรูท้ างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ใิ นการจัดการบริบทใหม่ทไ่ี ม่คาดคิดทาง
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และพัฒนาแนวคิดริเริม่ และสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือ
ปญั หา
- (3.4) สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญ โครงการวิจยั ค้นคว้าทางวิชาการ หรือ
การปฏิบตั กิ ารทางคอมพิวเตอร์ได้ดว้ ยตนเอง โดยการใช้ความรูท้ งั ้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจยั และให้ขอ้ สรุปทีส่ มบูรณ์ซง่ึ ขยายองค์ความรูห้ รือแนวทางการ
ปฏิบตั ทิ ม่ี อี ยูเ่ ดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
3.2 วิธกี ารสอน
- การมอบหมายให้นกั ศึกษาทาการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา แก้ปญั หา และนาเสนอ
- อภิปรายกลุ่ม
3.3 วิธกี ารประเมินผล
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบทีม่ กี ารวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิด
ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ อ้ งพัฒนา
- (4.1) สามารถแก้ไขปญั หาทีม่ คี วามซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้
ด้วยตนเองพัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รียนด้วยกัน
- พัฒนาความเป็นผูน้ าและผูต้ ามในการทางานเป็นทีม
- พัฒนาการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานทีม่ อบหมายให้ครบถ้วนตาม
กาหนดเวลา
4.2 วิธกี ารสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
- มอบหมายงานรายกลุ่ม
- การนาเสนอรายงาน
4.3 วิธกี ารประเมินผล
- รายงานทีน่ าเสนอ พฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
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- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5 ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อ้ งพัฒนา
- ทักษะการคิดคานวณ เชิงตัวเลข
- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทัง้ การพูด การฟงั การแปล การเขียน โดยการทารายงาน และ
นาเสนอในชัน้ เรียน
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณีศกึ ษา
- พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์ การสร้างห้อง
แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ เช่น Weblog การสื่อสารการทางานในกลุ่มผ่านห้อง
สนทนา Chat Room
- ทักษะในการนาเสนอรายงานโดยใช้รปู แบบ เครือ่ งมือ และเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
5.1 วิธกี ารสอน
- มอบหมายงานให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทา
รายงาน โดยเน้นการนาตัวเลข หรือมีสถิตอิ า้ งอิง จากแหล่งทีม่ าข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
- นาเสนอโดยใช้รปู แบบและเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
5.2 วิธกี ารประเมินผล
- การจัดทารายงาน และนาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธกี ารอภิปราย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัวโมง
่

กิ จกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่ใช้
(ถ้ามี)

ผูส้ อน
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1

Introduction to Oracle
Applications

4

2

Inventory Management
1 Overview

4

3

Inventory Management
2 Organization setup

4

4

Inventory Management
3 Item setup

4

5

Inventory Management
4 Inventory Control

4

6

Procurement 1 Overview
/ Foundation Setup:
HRMS
Presentation #1

4

7

8

Midterm Exam

4

2.30

9

Procurement 2 Supplier
Management

4

10

Procurement 3 RFQ and
Quotation

4

11

Procurement 4
Requisition and
Standard Purchase
Order

4

บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศกึ ษา
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศกึ ษา
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศกึ ษา
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศกึ ษา
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศกึ ษา
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศกึ ษา
นาเสนอความเข้าใจใน
เนื้อหา และการ
แก้ปญั หาจาก
กรณีศกึ ษา

อ.ขนิษฐา วิทยานนท์

อ.ขนิษฐา วิทยานนท์

อ.เอกพงษ์ จึงเจริญสุขยิง่

อ.เอกพงษ์ จึงเจริญสุขยิง่

อ.เอกพงษ์ จึงเจริญสุขยิง่

อ.เอกพงษ์ จึงเจริญสุขยิง่

อ.ขนิษฐา วิทยานนท์ /
อ.เอกพงษ์ จึงเจริญสุขยิง่

อ.เอกพงษ์ จึงเจริญสุขยิง่
บรรยาย ยกตัวอย่าง อ.เอกพงษ์ จึงเจริญสุขยิง่
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศกึ ษา
บรรยาย ยกตัวอย่าง อ.เอกพงษ์ จึงเจริญสุขยิง่
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศกึ ษา
บรรยาย ยกตัวอย่าง อ.เอกพงษ์ จึงเจริญสุขยิง่
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศกึ ษา
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Procurement 5 Other
Types of Purchase
Order
Procurement 6 Receipt
Goods

4

14

Payable 1 Overview /
Invoice matching to PO

4

15

Payable 2 Payment

4

16

Presentation #2

4

17

Final Exam
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2.

4

2.30

แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
ที่
ผลการ
วิ ธีการประเมิ น
เรียนรู้*

1

1.2, 1.4, 2.1, สอบกลางภาค
3.1, 3.4,4.2

2

1.2, 1.4, 2.1,
สอบปลายภาค
3.1, 3.4,4.2

3

บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศกึ ษา
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศกึ ษา
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศกึ ษา
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศกึ ษา
นาเสนอความเข้าใจใน
เนื้อหา และการ
แก้ปญั หาจาก
กรณีศกึ ษา

การนาเสนอเนื้ อหาวิ ชา
และการแก้ปัญหาจาก
1.2, 1.4, 2.1,
กรณี ศึกษาที่ได้รบั
3.1, 3.4,4.2
มอบหมาย

อ.เอกพงษ์ จึงเจริญสุขยิง่

อ.เอกพงษ์ จึงเจริญสุขยิง่

อ.เอกพงษ์ จึงเจริญสุขยิง่

อ.เอกพงษ์ จึงเจริญสุขยิง่

อ.ขนิษฐา วิทยานนท์ /
อ.เอกพงษ์ จึงเจริญสุขยิง่

อ.เอกพงษ์ จึงเจริญสุขยิง่

สัปดาห์ทีประเมิ น

สัดส่วนของการ
ประเมิ นผล

8

40%

17

40%

7 และ 16

20%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
Oracle Application R12 – Supplier Chain Management Vol.1-3
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ไม่ม ี
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
http://education.oracle.com, http://otn.oracle.com.
หมวดที่ 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ทีจ่ ดั ทาโดยนักศึกษา ได้จดั กิจกรรมในการนาแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดงั นี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รียน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผ่านเวบบอร์ด ทีอ่ าจารย์ผสู้ อนได้จดั ทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มกี ลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผูร้ ว่ มทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้

3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาข้อมูลเพิม่ เติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจยั ในและนอกชัน้ เรียน
4. การทบทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ในรายหัวข้อ ตามทีค่ าดหวังจาก
การเรียนรูใ้ นวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณา
จากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์โดยรวมในวิชา
ได้ดงั นี้
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- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่นื หรือ
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ ทีไ่ ม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีการตัง้ คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูข้ องนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธกี ารให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มกี ารวางแผนการปรับปรุง
การสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึน้ ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์
ตามข้อ 4
- เปลีย่ นหรือสลับอาจารย์ผสู้ อน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรูน้ ้ีกบั
ปญั หาทีม่ าจากงานวิจยั ของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ

