
รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 
BIS672 / EBT672  สมัมนาเชงิปฏบิตักิารการจดัการแบบซพัพลายเชน   
   (Supply Chain Management Workshop) 

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

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธุรกจิ 

      ประเภทวชิา สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร 

4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
ดร.บณัฑติ  วรรธนาภา    ประธานหลกัสตูร 
อ.เอกพงษ์ จงึเจรญิสุขยิง่ และ อ.ขนิษฐา วทิยานนท ์อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา/อาจารยผ์ูส้อน 

5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 
ภาคการศกึษาที ่2  (2/2555) ชัน้ปีที ่2 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
BIS671  Enterprise Resource Planning Workshop 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites)  (ถ้ามี)  
     ไมม่ ี
8. สถานท่ีเรียน 
       คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ  
18  ตุลาคม 2555 
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หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์ 

1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

  เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจ และไดม้ปีระสบการณ์เกีย่วกบัการน าระบบสารสนเทศ
ส าเรจ็รปู เขา้มาใชใ้นองคก์ร ตัง้แต่พืน้ฐาน ไปจนถงึปจัจยัทีใ่ชใ้นการคดิวเิคราะหเ์ลอืกใชร้ะบบ
สารสนเทศ ใหต้รงกบัสิง่ทีอ่งคก์รตอ้งการ สามารถท างานไดต้ามทีอ่งคก์รมุง่หวงั โดยเน้น
สถานการณ์จ าลองในส่วนของระบบจดัการห่วงโซ่อุปทาน 

2.  วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
 เพื่อใหน้กัศกึษามปีระสบการณ์และศกัยภาพในการท างานจรงิไดต้ามทีอ่งคก์รคาดหวงั ทัง้ใน
ดา้นการคดิวเิคราะห ์และการประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศส าเรจ็รปูทีม่อีย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ  

1. ค าอธิบายรายวิชา 

 การวเิคราะหร์ะบบการท างานขององคก์รในแง่มมุต่างๆ ตัง้แต่ปญัหาในการท างาน, ขอ้ผดิพลาด
ต่างๆ ทีม่กัจะเกดิขึน้ ไปจนถงึความตอ้งการระบบสารสนเทศในรปูแบบต่างๆ ซึง่แต่ละองคก์ร แต่ละ
ธุรกจิกจ็ะมคีวามตอ้งการแตกต่างกนัออกไป จากนัน้จงึน าระบบสารสนเทศส าเรจ็รปูเขา้มาปรบัใช้
งานใหต้รงกบัความตอ้งการขององคก์ร โดยศกึษาสถานการณ์ และความตอ้งการต่างๆ ในส่วนของ
ระบบจดัการห่วงโซ่อุปทานขององคก์รต่างๆ 

 
2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/                   

งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

30 ชัว่โมง - 30 ชัว่โมง 9 ชัว่โมง ต่อสปัดาห ์
(รวม 135 ชัว่โมง) 
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3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ท่ีอาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบคุคล 
- อาจารยจ์ดัเวลาใหค้ าปรกึษาเป็นรายบุคคล หรอื รายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ 
(เฉพาะรายทีต่อ้งการ) 
- อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้ าปรกึษาผ่านเวปไซดค์ณะ  

หมวดท่ี  4  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คณุธรรม จริยธรรม  
1.1 คุณธรรม จรยิธรรมทีต่อ้งพฒันา 
- (1.2) สามารถจดัการปญัหาทางคุณธรรม จรยิธรรมทีซ่บัซอ้นเชงิวชิาการโดยค านึงความรูส้กึ

ของผูอ้ื่น อยา่งรอบรู ้ยตุธิรรมและชดัเจน มหีลกัฐานและตอบสนองปญัหาตามหลกัการและค่านิยม
อนัด ีใหข้อ้สรปุทีไ่วต่อความรูส้กึของผูอ้ื่น  

- (1.4) เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 
  1.2 วธิกีารสอน  

 บรรยายพรอ้มยกตวัอยา่งกรณศีกึษาเกีย่วกบัประเดน็ทางจรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น การแกไ้ขดดัแปลงระบบสารสนเทศ ใหม้ชี่องโหว่ หรอืเอือ้ประโยชน์แก่
ตนเอง 

1.3 วธิกีารประเมนิผล  
- พฤตกิรรมการเขา้เรยีน และส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามขอบเขตทีใ่หแ้ละตรงเวลา 
- สามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธภิาพ เช่น ในการน าเสนองานกลุ่ม จะมกีาร

ทดสอบนกัศกึษาทีไ่มไ่ดเ้ป็นคนท าการน าเสนองานดว้ย ว่ามคีวามเขา้ใจในตวังานหรอืไม่ 
- ประเมนิผลการวเิคราะหก์รณศีกึษา 
- ประเมนิผลการน าเสนอรายงานทีม่อบหมาย 

 
2. ความรู้ 

2.1  ความรูท้ีต่อ้งไดร้บั (อา้งองิจาก มคอ.2) 
 มคีวามรูใ้นหลกัการ ความส าคญั องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศส าเรจ็รปู ภาระหน้าทีข่องผู้
ประยกุตร์ะบบสารสนเทศส าเรจ็รปูเขา้มาใชใ้นองคก์รในเงือ่นไขและสถานการณ์ต่างๆ การแบ่งปนั
ขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูทีม่คีวามเกีย่วขอ้งเชื่อมโยงกนั ความเชื่อมโยงกบัหลกัการและแผนงานทาง
ธุรกจิ การท างานประจ าวนัทางธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบสารสนเทศ และ องคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์จรรยาบรรณ จรยิธรรมของผูเ้กีย่วขอ้ง 

-(2.1) มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจอย่างถ่องแทใ้นเนื้อหาสาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธุรกจิ 
ตลอดจนทฤษฎทีี ่  ส าคญัและน ามาประยกุตใ์นการศกึษาคน้ควา้ทางวชิาการ 
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2.2 วธิกีารสอน 
 บรรยาย วเิคราะหก์รณศีกึษา ทดลองปฏบิตักิารในระบบสารสนเทศส าเรจ็รปูจรงิ และมอบหมาย
กรณศีกึษาใหท้ างานกลุ่มคน้ควา้ และน าเสนอ 
2.3 วธิกีารประเมนิผล 
 ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบทีเ่น้นการวดัหลกัการและทฤษฎี 
น าเสนอการวเิคราะหก์รณศีกึษา 

3. ทกัษะทางปัญญา 
3.1  ทกัษะทางปญัญาทีต่อ้งพฒันา 
     - (3.1) ใชค้วามรูท้างภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัใินการจดัการบรบิทใหมท่ีไ่มค่าดคดิทาง

ระบบสารสนเทศทางธุรกจิ และพฒันาแนวคดิรเิริม่และสรา้งสรรคเ์พื่อตอบสนองประเดน็หรอื
ปญัหา 

       - (3.4) สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคญั โครงการวจิยัคน้ควา้ทางวชิาการ หรอื   
การปฏบิตักิารทางคอมพวิเตอรไ์ดด้ว้ยตนเอง โดยการใชค้วามรูท้ ัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัิ 
ตลอดถงึการใชเ้ทคนิคการวจิยั และใหข้อ้สรปุทีส่มบรูณ์ซึง่ขยายองคค์วามรูห้รอืแนวทางการ
ปฏบิตัทิีม่อียูเ่ดมิไดอ้ยา่งมนีัยส าคญั 

3.2  วธิกีารสอน 
 -  การมอบหมายใหน้กัศกึษาท าการวเิคราะหก์รณศีกึษา แกป้ญัหา และน าเสนอ 
 -  อภปิรายกลุ่ม 
3.3 วธิกีารประเมนิผล 
 สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นขอ้สอบทีม่กีารวเิคราะหส์ถานการณ์ หรอืวเิคราะหแ์นวคดิ
ในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
4.1  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบทีต่อ้งพฒันา 

- (4.1) สามารถแกไ้ขปญัหาทีม่คีวามซบัซอ้น หรอืความยุ่งยากระดบัสงูทางวชิาชพีได้
ดว้ยตนเองพฒันาทกัษะในการสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนั 

- พฒันาความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทมี 
- พฒันาการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และมคีวามรบัผดิชอบในงานทีม่อบหมายใหค้รบถว้นตาม   

         ก าหนดเวลา 
4.2 วธิกีารสอน 

- จดักจิกรรมกลุ่มในการวเิคราะหก์รณศีกึษา 
- มอบหมายงานรายกลุ่ม 
- การน าเสนอรายงาน 

4.3 วธิกีารประเมนิผล 
- รายงานทีน่ าเสนอ  พฤตกิรรมการท างานเป็นทมี 
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- รายงานการศกึษาดว้ยตนเอง 
 
5 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีต่อ้งพฒันา 
- ทกัษะการคดิค านวณ เชงิตวัเลข 
- พฒันาทกัษะในการสื่อสารทัง้การพดู การฟงั การแปล  การเขยีน โดยการท ารายงาน และ

น าเสนอในชัน้เรยีน 
- พฒันาทกัษะในการวเิคราะหข์อ้มลูจากกรณศีกึษา 
- พฒันาทกัษะในการสบืคน้ ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต  
- ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอเีมล ์การสรา้งหอ้ง

แสดงความคดิเหน็ในเรื่องต่างๆ เช่น Weblog การสื่อสารการท างานในกลุ่มผ่านห้อง
สนทนา Chat Room  

- ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใชร้ปูแบบ เครือ่งมอื และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
5.1 วธิกีารสอน 

- มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และท า
รายงาน โดยเน้นการน าตวัเลข หรอืมสีถติอิา้งองิ จากแหล่งทีม่าขอ้มลูที่น่าเชื่อถอื 

- น าเสนอโดยใชร้ปูแบบและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
 

5.2 วธิกีารประเมนิผล 
- การจดัท ารายงาน และน าเสนอดว้ยสื่อเทคโนโลย ี
- การมสี่วนรว่มในการอภปิรายและวธิกีารอภปิราย 

 
 
 
 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  
 
สปัดาห์

ท่ี 
หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน  

ชัว่โมง 
กิจกรรมการเรียน
การสอนและส่ือท่ีใช้ 

(ถ้าม)ี 

ผูส้อน 
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1 
 

Introduction to Oracle 
Applications 

4 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภปิรายกลุ่ม
จากกรณศีกึษา 

อ.ขนิษฐา วทิยานนท์ 

2 
 

Inventory Management 
1 Overview 

4 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภปิรายกลุ่ม
จากกรณศีกึษา 

อ.ขนิษฐา วทิยานนท์ 

3 
 

Inventory Management 
2 Organization setup 

4 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภปิรายกลุ่ม
จากกรณศีกึษา 

อ.เอกพงษ์ จงึเจรญิสุขยิง่ 

4 
 

Inventory Management 
3 Item setup 

4 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภปิรายกลุ่ม
จากกรณศีกึษา 

อ.เอกพงษ์ จงึเจรญิสุขยิง่ 

5 
 

Inventory Management 
4 Inventory Control 

4 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภปิรายกลุ่ม
จากกรณศีกึษา 

อ.เอกพงษ์ จงึเจรญิสุขยิง่ 
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Procurement 1 Overview 
/ Foundation Setup: 
HRMS  

4 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภปิรายกลุ่ม
จากกรณศีกึษา 

อ.เอกพงษ์ จงึเจรญิสุขยิง่ 

7 
 

Presentation #1 4 น าเสนอความเขา้ใจใน
เนื้อหา และการ
แกป้ญัหาจาก
กรณศีกึษา 

อ.ขนิษฐา วทิยานนท ์/  
อ.เอกพงษ์ จงึเจรญิสุขยิง่ 

8 Midterm Exam 
 

2.30  อ.เอกพงษ์ จงึเจรญิสุขยิง่ 

9 
 

Procurement 2 Supplier 
Management 

4 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภปิรายกลุ่ม
จากกรณศีกึษา 

อ.เอกพงษ์ จงึเจรญิสุขยิง่ 

10 
 

Procurement 3 RFQ and 
Quotation 

4 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภปิรายกลุ่ม
จากกรณศีกึษา 

อ.เอกพงษ์ จงึเจรญิสุขยิง่ 

11 
 

Procurement 4 
Requisition and 
Standard Purchase 
Order 

4 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภปิรายกลุ่ม
จากกรณศีกึษา 

อ.เอกพงษ์ จงึเจรญิสุขยิง่ 
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12 
 

Procurement 5 Other 
Types of Purchase 
Order 

4 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภปิรายกลุ่ม
จากกรณศีกึษา 

อ.เอกพงษ์ จงึเจรญิสุขยิง่ 

13 
 

Procurement 6 Receipt 
Goods 

4 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภปิรายกลุ่ม
จากกรณศีกึษา 

อ.เอกพงษ์ จงึเจรญิสุขยิง่ 

14 
 

Payable 1 Overview / 
Invoice matching to PO 

4 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภปิรายกลุ่ม
จากกรณศีกึษา 

อ.เอกพงษ์ จงึเจรญิสุขยิง่ 

15 
 

Payable 2 Payment 4 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภปิรายกลุ่ม
จากกรณศีกึษา 

อ.เอกพงษ์ จงึเจรญิสุขยิง่ 

16 Presentation #2 4 น าเสนอความเขา้ใจใน
เนื้อหา และการ
แกป้ญัหาจาก
กรณศีกึษา 

อ.ขนิษฐา วทิยานนท ์/  
อ.เอกพงษ์ จงึเจรญิสุขยิง่ 

17 Final Exam  2.30  อ.เอกพงษ์ จงึเจรญิสุขยิง่ 
 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ท่ี ผลการ
เรียนรู้* 

วิธีการประเมิน 
 

สปัดาหที์ประเมิน สดัส่วนของการ
ประเมินผล 

1 
1.2, 1.4,  2.1, 
3.1, 3.4,4.2 

สอบกลางภาค  
 

8 
 

40% 
 

2 
1.2, 1.4,  2.1, 
3.1, 3.4,4.2 

สอบปลายภาค 17 40% 

3 
1.2, 1.4,  2.1, 
3.1, 3.4,4.2 

การน าเสนอเน้ือหาวิชา 
และการแก้ปัญหาจาก
กรณีศึกษาท่ีได้รบั
มอบหมาย 
 

7 และ 16 20% 
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หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.   ต าราและเอกสารหลกั 
 Oracle Application R12 – Supplier Chain Management Vol.1-3 

2. เอกสารและข้อมลูส าคญั 
  ไมม่ ี

3. เอกสารและข้อมลูแนะน า  
http://education.oracle.com, http://otn.oracle.com. 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

1.   กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี้ ทีจ่ดัท าโดยนักศกึษา ไดจ้ดักจิกรรมในการน าแนวคดิและ

ความเหน็จากนกัศกึษาไดด้งันี้ 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน 
- การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
- แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา 
- ขอเสนอแนะผ่านเวบบอรด์ ทีอ่าจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการสื่อสารกบันกัศกึษา 

2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน  
ในการเกบ็ขอ้มลูเพื่อประเมนิการสอน ไดม้กีลยทุธ ์ดงันี้ 

- การสงัเกตการณ์สอนของผูร้ว่มทมีการสอน 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้

 
 

3. การปรบัปรงุการสอน  
หลงัจากผลการประเมนิการสอนในขอ้ 2 จงึมกีารปรบัปรุงการสอน โดยการจดักจิกรรมในการ

ระดมสมอง และหาขอ้มลูเพิม่เตมิในการปรบัปรงุการสอน ดงันี้ 
- สมัมนาการจดัการเรยีนการสอน 
- การวจิยัในและนอกชัน้เรยีน 

4.    การทบทวนมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา  
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิใ์นรายหวัขอ้ ตามทีค่าดหวงัจาก

การเรยีนรูใ้นวชิา ไดจ้าก การสอบถามนักศกึษา หรอืการสุ่มตรวจผลงานของนักศกึษา รวมถงึพจิารณา
จากผลการทดสอบย่อย และหลงัการออกผลการเรยีนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิโ์ดยรวมในวชิา
ไดด้งันี้ 

http://education.oracle.com/
http://otn.oracle.com/
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- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรอื
ผูท้รงคุณวุฒ ิทีไ่มใ่ช่อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 

- มกีารตัง้คณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนักศกึษา โดย
ตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  
จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรายวชิา ไดม้กีารวางแผนการปรบัปรุง

การสอน และรายละเอยีดวชิา เพื่อใหเ้กดิคุณภาพมากขึน้ ดงันี้ 
- ปรบัปรุงรายวชิาทุก 3 ปี หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ ์

ตามขอ้ 4 
- เปลีย่นหรอืสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื่อใหน้ักศกึษามมีุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรูน้ี้กบั

ปญัหาทีม่าจากงานวจิยัของอาจารยห์รอือุตสาหกรรมต่าง ๆ 
 

 

 

 

 
 

 

 


