รายละเอียดของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่

1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
BIS676 สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
(Business Process Management Workshop)
2. จานวนหน่ วยกิ ต
3 (2-2-8)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจดิจทิ ลั เป็ นวิชาเลือก
4. อาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผสู้ อน
ดร. วรรัตน์ กระทู้
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1-2 / ชัน้ ปี ท่ี 2
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
12 กรกฎาคม 2564
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Business Process Management (BPM) หรือ การ
จัดการกระบวนการทางธุรกิจในทางปฏิบตั ิ ซึง่ จะเน้นทางด้านการพัฒนาโมเดล และการนาโมเดลที่
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พัฒนาเข้าสู่กระบวนการพัฒนาแอพพลิเคชันที
่ ม่ ฟี ั งก์ชนั การทางานทีส่ อดคล้องกับโมเดล โดยผ่าน
ทางกรณี ศึก ษาต่ างๆ เพื่อ ให้นัก ศึก ษามีค วามเข้าใจมากยิง่ ขึ้นเกี่ยวกับ การน าแนวคิด BPM ไป
ปฏิบตั ิ ซึง่ ในส่วนของการพัฒนาโมเดลนัน้ ประกอบไปด้วย การอ่านและออกแบบโมเดลโดยใช้ภาษา
Business Process Model and Notation (BPMN 2.0) การใช้ ซ อฟแวร์โ มเดลเลอร์ต่ า งๆ เป็ น
เครื่องมือช่วยในการพัฒนาโมเดล และในส่ วนของการพัฒนาแอพพลิเคชันประกอบไปด้
่
วย การ
ออกแบบความสัมพันธ์ข้อมูลที่ใช้ในกระบวนการ การพัฒนากฏและนโยบายต่างๆทางด้านธุรกิจ
(business rules and policy) เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับโมเดล การพัฒนาหน้าจอกราฟฟิ กสาหรับประสาน
กับผูใ้ ช้ (user interface) และเชื่อมต่อเข้ากับโมเดล พื้นฐานการกาหนดสิทธิการเข้าใช้งานของผู้ใช้
และการนาแอพพิลเคชันที
่ พ่ ฒ
ั นาไปใช้งานจริง
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
1. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรูใ้ นการจัดการกระบวนการทางธุรกิจได้ในทางปฏิบตั ิ
2. เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถประยุกต์ฐานความรูใ้ นวิชานี้ไปสร้างแอพพลิเคชันทีเ่ กีย่ วข้องได้
3. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรูใ้ นองค์ประกอบต่าง ๆ ของชุดโปรแกรม BPM
4. เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถใช้ชุดโปรแกรม BPM เพื่อการจัดการกระบวนการทางธุรกิจได้
3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (CLO)
CLO 1: สามารถออกแบบระบบข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในโมเดลกระบวนการทางธุรกิจ
CLO 2: สามารถแสดงให้เห็นว่าได้ใช้หลักการบริหารโครงการในการออกแบบและสร้างโมเดล
CLO 3: สามารถวิเคราะห์ปัญหาและออกแบบโมเดลกระบวนการทางธุกจิ ทีเ่ หมาะสมได้
CLO 4: สามารถแสดงให้เห็นถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบหรือปรับปรุงกระบวนการ
ทางธุรกิจ
CLO 5: สามารถวิเคราะห์ปัญ หา ออกแบบและตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจโดยใช้เครื่องมือ
มาตรฐาน BPM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
CLO 6: สามารถใช้เครื่องมือมาตรฐาน BPMN ในการสื่อสารกับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อการออกแบบ
ตรวจสอบคุณภาพและรายงานผล
CLO 7: สามารถประเมินระดับคุ ณ ภาพและยึดมันในจริ
่
ยธรรมและกฏหมายในการเข้าถึงและใช้
ข้อมูลเชิงธุรกิจและข้อมูลส่วนบุคคล
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
การใช้ชุดโปรแกรม BPM สาหรับการพัฒนาโมเดลกระบวนการทางธุรกิจ การออกแบบข้อมูลทีใ่ ช้ใน
กระบวนการ การเชื่อ มต่ อ ข้อ มูล เข้ากับ แต่ ล ะส่ ว นของโมเดล การพัฒ นากฏและนโยบายต่ างๆ
ทางด้านธุรกิจและเชื่อมต่อเข้ากับโมเดล การพัฒนาหน้อจอกราฟฟิ กและเชื่อมต่อหน้าจอเหล่านัน้ กับ
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โมเดลสาหรับผู้ใช้งาน และการพัฒนาแอพพลิเคชันโดยการเชื
่
่อมต่อทุกส่วนให้ทางานร่วมกัน การ
จากัดสิทธิของผูใ้ ช้แอพพลิแคชัน่ และนาแอพพลิเคชันนั
่ น้ ไปใช้งาน
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริ ม

30 ชัวโมง
่

-

การฝึ กปฏิ บตั ิ /
งานภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
30 ชัวโมง
่

การศึกษาด้วย
ตนเอง
120 ชัวโมง
่

3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
- นักศึกษาสามารถนัดหมายเพื่อขอคาปรึกษา และ/หรือ ขอคาแนะนาผ่านทางอีเมลล์
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. PLO 1B: การจัดการข้อมูล วิ เคราะห์ และแปลความหมายสารสนเทศที่ได้มา
CLO 1: สามารถออกแบบระบบข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในโมเดลกระบวนการทางธุรกิจ
- วิธกี ารสอน:
o ให้นัก ศึก ษาได้ฝึ ก ปฏิบ ัติในการออกแบบกระบวนการทางธุ รกิจ พัฒ นา
กระบวนการทางธุรกิจผ่านภาษา BPMN และพัฒนาแอปพลิเคชันรองรับ
การทางานของกระบวนการ
o ให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถน าความรู้ ใ นวิช านี้ ไปใช้ ฝึ ก ฝนเพื่ อ ออกแบบ
กระบวนการทางธุรกิจตามทีไ่ ด้กาหนดให้ หรือตามสถานการณ์ปัญหาตาม
ความสนใจของแต่ละคน โดยผ่านการทาโปรเจค
- วิธกี ารประเมินผล
o ทดสอบปฏิบตั ิ
o การทาโครงงาน BPM รายบุคคล
2. PLO 2A: ใช้วิธีบริ หารเชิ งโครงการ
CLO 2: สามารถแสดงให้เห็นว่าได้ใช้หลักการบริหารโครงการในการออกแบบและสร้างโมเดล
- วิธกี ารสอน:
o บรรยายเนื้อหาการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
o ให้นกั ศึกษาสามารถนาความรูใ้ นการจัดการบริหารโครงการ และการจัดการ
กระบวนการทางธุ รกิจ ไปพัฒ นาแอปพลิเคชันเพื่อ โจทย์ปัญ หาตามที่ได้
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กาหนดให้ หรือตามสถานการณ์ ปัญ หาตามความสนใจของแต่ละคน โดย
ผ่านการทาโปรเจค
- วิธกี ารประเมินผล
o การทาโครงงาน BPM รายบุคคล
3. PLO 2B: วิ เคราะห์ฟังกชันงานเชิ งกระบวนงานและการจัดการองค์กรได้
CLO 3: สามารถวิเคราะห์ปัญหาและออกแบบโมเดลกระบวนการทางธุกจิ ทีเ่ หมาะสมได้
- วิธกี ารสอน:
o ให้นัก ศึก ษาได้ฝึ ก ปฏิบ ัติในการออกแบบกระบวนการทางธุ รกิจ พัฒ นา
กระบวนการทางธุรกิจผ่านภาษา BPMN และพัฒนาแอปพลิเคชันรองรับ
การทางานของกระบวนการ
o ให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถน าความรู้ ใ นวิช านี้ ไปใช้ ฝึ ก ฝนเพื่ อ ออกแบบ
กระบวนการทางธุรกิจตามทีไ่ ด้กาหนดให้ หรือตามสถานการณ์ปัญหาตาม
ความสนใจของแต่ละคน โดยผ่านการทาโปรเจค
- วิธกี ารประเมินผล
o ทดสอบปฏิบตั ิ
o สอบกลางภาค/ปลายภาค
o การทาโครงงาน BPM รายบุคคล
4. PLO 2C: สามารถใช้วิธีคิดแบบผูป้ ระกอบการ
CLO 4: สามารถแสดงให้ เห็น ถึง การใช้ ค วามคิด สร้า งสรรค์ ใ นการออกแบบหรือ ปรับ ปรุ ง
กระบวนการทางธุรกิจ
- วิธกี ารสอน:
o ให้นักศึกษาสามารถนาความรูใ้ นวิชานี้ ไปใช้เพื่อออกแบบกระบวนการทาง
ธุรกิจตามสถานการณ์ปัญหาตามความสนใจของแต่ละคน โดยผ่านการทา
โปรเจค
- วิธกี ารประเมินผล
o การทาโครงงาน BPM รายบุคคล
5. PLO 3A: วิ เคราะห์ปัญหาในระบบธุรกิ จดิ จิทลั และเลือกวิ ธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
CLO 5: สามารถวิเคราะห์ปัญหา ออกแบบและตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจโดยใช้เครื่องมือ
มาตรฐาน BPM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- วิธกี ารสอน:
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o ให้นัก ศึก ษาได้ฝึ ก ปฏิบ ัติในการออกแบบกระบวนการทางธุ รกิจ พัฒ นา
กระบวนการทางธุรกิจผ่านภาษา BPMN และพัฒนาแอปพลิเคชันรองรับ
การทางานของกระบวนการ
o ให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถน าความรู้ ใ นวิช านี้ ไปใช้ ฝึ ก ฝนเพื่ อ ออกแบบ
กระบวนการทางธุรกิจตามทีไ่ ด้กาหนดให้ หรือตามสถานการณ์ปัญหาตาม
ความสนใจของแต่ละคน โดยผ่านการทาโปรเจค
- วิธกี ารประเมินผล
o ทดสอบปฏิบตั ิ
o สอบกลางภาค/ปลายภาค
o การทาโครงงาน BPM รายบุคคล
6. PLO 4A: สามารถสื่อสารกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุกระดับได้อย่างเหมาะสม
CLO 6: สามารถใช้เครื่อ งมือ มาตรฐาน BPMN ในการสื่อ สารกับ บุ ค คลที่เกี่ย วข้อ งเพื่อ การ
ออกแบบตรวจสอบคุณภาพและรายงานผล
- วิธกี ารสอน:
o บรรยายเนื้อหา BPMN
o ให้นัก ศึก ษาได้ฝึ ก ปฏิบ ัติในการออกแบบกระบวนการทางธุ รกิจ พัฒ นา
กระบวนการทางธุรกิจผ่านภาษา BPMN และพัฒนาแอปพลิเคชันรองรับ
การทางานของกระบวนการ
o ให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถน าความรู้ ใ นวิช านี้ ไปใช้ ฝึ ก ฝนเพื่ อ ออกแบบ
กระบวนการทางธุรกิจตามทีไ่ ด้กาหนดให้ หรือตามสถานการณ์ปัญหาตาม
ความสนใจของแต่ละคน โดยผ่านการทาโปรเจค
- วิธกี ารประเมินผล
o ทดสอบปฏิบตั ิ
o สอบกลางภาค/ปลายภาค
o การทาโครงงาน BPM รายบุคคล
7. PLO 4B: สามารถร่วมทางานกับผู้อื่นได้โดยยึดมันในจริ
่
ยธรรมและหมันพั
่ ฒนาตนเอง
เพื่อประโยชน์ ของส่วนรวมที่ยงยื
ั่ น
CLO 7: สามารถประเมินระดับคุณภาพและยึดมันในจริ
่
ยธรรมและกฏหมายในการเข้าถึงและใช้
ข้อมูลเชิงธุรกิจและข้อมูลส่วนบุคคล
- วิธกี ารสอน:
o บรรยายเนื้อหาพร้อมทัง้ สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม การเข้าถึงและ
ใช้ขอ้ มูลเชิงธุรกิจและข้อมูลส่วนบุคคล
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- วิธกี ารประเมินผล
o อภิปรายระหว่างการเรียนการสอน หรือระหว่างการให้คาปรึกษาในการทา
โครงงานรายบุคคล รวมทัง้ สังเกตพฤติกรรมการเรียน และการทางานที่
ได้รบั มอบหมาย
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
- Introduction to Business
Process Management
- Introduction to Business
Process Execution and
examples of BPM suite
- Introduction to Business
Process Modeling
2
- Modeling with BPMN

จานวน
ชัวโมง
่

กิ จกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผูส้ อน

4

- บรรยาย/สาธิต/ยกตัวอย่าง
- บรรยาย/สาธิต/ยกตัวอย่าง
การใช้ Environment ต่าง ๆ
- ฝึกปฏิบตั กิ าร

ดร.วรรัตน์ กระทู้

4

- บรรยายการ สัญลักษณ์
BPMN และการนา สัญลักษณ์
มาใช้ในการโมเดล
กระบวนการทางธุรกิจ
- ฝึกปฏิบตั กิ าร
- บรรยาย/สาธิต/ยกตัวอย่าง
การใช้ Function ต่าง ๆ เพือ่
ทาการสร้างแอพพลิเคชัน
ตอบสนองโมเดล
- ฝึกปฏิบตั กิ าร
- บรรยาย/สาธิต/ยกตัวอย่าง
การใช้ฟังก์ชนั กับข้อมูลหลาย
ๆ แถวเพือ่ ทาการคานวณค่า
ตามต้องการ
- ฝึกปฏิบตั กิ าร
- บรรยาย/สาธิต/ยกตัวอย่าง
การใช้ฟังก์ชนั กับข้อมูลหลาย
ๆ แถวเพือ่ ทาการคานวณค่า

ดร.วรรัตน์ กระทู้

3-4

- Business Process Execution
(Basic concept)
- LAB

8

5

- Project LAB with Basic
business process execution
project based on individual
interest (10%)

4

6

- Robotic Process Automation
(RPA) and lab (5%)

4

ดร.วรรัตน์ กระทู้

ดร.วรรัตน์ กระทู้

ดร.วรรัตน์ กระทู้

7

สัปดาห์
ที่

จานวน
ชัวโมง
่

กิ จกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
ตามต้องการ
- ฝึกปฏิบตั กิ าร
- ทดสอบปฏิบตั เิ พือ่ วัดผลการ
เรียนรู้
- บรรยาย/สาธิต/ยกตัวอย่าง
- ฝึกทาแบบฝึกหัดและฝึก
ปฏิบตั ิ
- บรรยาย/สาธิต/ยกตัวอย่าง
- ฝึกปฏิบตั กิ าร
- ทดสอบปฏิบตั เิ นื้อหาเพือ่
วัดผลการเรียนรู้
- บรรยาย/สาธิต/ยกตัวอย่าง
- ฝึกทาแบบฝึกหัดและฝึก
ปฏิบตั ิ
- บรรยาย/สาธิต/ยกตัวอย่าง
- ฝึกปฏิบตั กิ าร

ผูส้ อน

ดร.วรรัตน์ กระทู้

7

- Bizagi Lab quiz (10%)

4

8
9

- Introduction to IBM
Blueworks Live

4

10

- Advanced Modeling with
Blueworks
- Blueworks Lab quiz (10%)

4

12

15

- Advanced Business
Process Execution with
IBM BPM on Cloud
- Project LAB with Advanced
business process execution
project based on individual
(10%)

4

- เปิ ดโอกาสให้ซกั ถาม
- ฝึกปฏิบตั ิ

ดร.วรรัตน์ กระทู้

16

- BPMoC Lab quiz (15%)

4

ดร.วรรัตน์ กระทู้

17

-

- ทดสอบปฏิบตั เิ พือ่ วัดผลการ
เรียนรู้
-

11

12-14

2.

หัวข้อ/รายละเอียด

Final Exam (35%)

4

ดร.วรรัตน์ กระทู้

ดร.วรรัตน์ กระทู้
ดร.วรรัตน์ กระทู้

ดร.วรรัตน์ กระทู้

แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
กิ จกรรม ผลการ
วิ ธีการประเมิ น
ที่
เรียนรู้
1
1.4, 3.1, - พฤติกรรมการเข้าเรียน การมีสว่ น
3.4
ร่วมและการแสดงความคิดเห็นในชัน้
เรียน

สัปดาห์ที่
ประเมิ น
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดส่วนของการ
ประเมิ นผล
5%

8
กิ จกรรม ผลการ
ที่
เรียนรู้
2
2.1
3

วิ ธีการประเมิ น
- สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบทีว่ ดั
หลักการและทฤษฎี

2.1, 3.1, การฝึกปฏิบตั ิ การทารายงานการศึกษา
3.4, 4.2 ด้วยตนเอง (Independent study)
ทดสอบย่อย ทดสอบปฎิบตั ิ วัดผลจาก
การวิเคราะห์ และแก้ไขปั ญหา

สัปดาห์ที่
สัดส่วนของการ
ประเมิ น
ประเมิ นผล
สัปดาห์ท่ี 17 -สอบปลายภาค 35%
ตลอดภาค
การศึกษา

-โครงงานเดีย่ ว 20%
-สอบปฏิบตั ิ 40%

หมายเหตุ: เกณฑ์การสอบผ่านของรายวิชากาหนดให้นกั ศึกษาจะต้องได้คะแนนตัง้ แต่ 60% ขึน้ ไป และ
จะต้อง สอบกลางภาค สอบปลายภาค สอบปฏิบตั ิ และ ส่งงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ให้ครบทุกงาน
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
1. M. Dumas, M. La Rosa, J. Mendling & H.A. Reijers. Fundamentals of Business Process
Management, Springer, 2013.
2. ISV & Developer Relations, IBM Blueworks Live Business Process Management
Workshop Lab Exercises, last visit 4 July 2016.
3. IBM Corporation, IBM Business Process Manager Version 8 Release 5 Hiring Tutorial,
2013, last visit 4 July 2016.
4. Bizagi, First Workshop for Product Evaluation, My First process, 2014, last visit 4 July
2016.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
- เว็บไซต์สาหรับข้อมูลเพิม่ เติมของซอฟต์แวร์ IBM:
http://www-03.ibm.com/software/products/en/business-process-manager-cloud
http://www-03.ibm.com/software/products/en/ibmbluelive
- เว็บไซต์สาหรับข้อมูลเพิม่ เติมของซอฟต์แวร์ Bizagi:
http://www.bizagi.com/
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
- เว็บไซต์สาหรับรายละเอียดต่าง ๆ เกีย่ วกับการสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพของซอฟต์แวร์
IBM:
http://www-03.ibm.com/certify/
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หมวดที่ 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
ประเมินด้วยระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มกี ลยุทธ์ ดังนี้
- ผลการสอบ
- การฝึกปฏิบตั ิ
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
- เข้ารับการอบรม หรือสัมมนา เพื่อให้อาจารย์มคี วามรูค้ วามเข้าใจในเทคโนโลยีฐานข้อมูลที่
เปลีย่ นแปลงไปอย่างต่อเนื่อง
- ปรับปรุงและพัฒนาการสอนจากผลการประเมินทีไ่ ด้รบั
4. การทบทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
- มีการทวนสอบข้อสอบโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
- มีการตัง้ คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูข้ องนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ วิธกี ารให้คะแนน และการตัดเกรด
5. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
ปรับปรุงรายวิชาอย่างสม่าเสมอตามความเหมาะสม หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ ์ตามข้อ 4

