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รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา       มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุร ี  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลโดยทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา  
BIS 612 กำรจดักำรแบบซพัพลำยเชน 
 Supply Chain Management 

2. จ านวนหน่วยกิต   
3 หน่วยกติ (3-0-9) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
วทิยำศำสตรมหำบณัฑติ สำขำระบบสำรสนเทศทำงธุรกจิ 

 

4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
รศ.ดร.บณัฑติ วรรธนำภำ      ประธำนหลกัสตูร 
รศ. ดร.สรุยี ์ ฟูนิลกุล            อำจำรยผ์ูร้บัผดิชอบวชิำ 
รศ.ดร.ฉฐัไชย ์ ลนีำวงศ ์        อำจำรยผ์ูส้อน/  

5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 
ภำคกำรศกึษำที ่1/2565,2/2565 นศ. ชัน้ปีที ่2 ภำคเรยีนที ่3-4 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่ม ี

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่ม ี

8. สถานท่ีเรียน    
 คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุร ีและ MS Teams 

9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 
3 มกรำคม 2565 
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หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

1A-Level1 สำมำรถอธบิำยโครงสรำ้งระบบสำรสนเทศส ำหรบักำรบรหิำรคลงัสนิคำ้และหว่งโซ่ธุรกจิ 
2B-Level2 สำมำรถอธบิำย คำดกำรณ์ควำมแปรปรวน และก ำหนดนโยบำยกระบวนกำรของห่วงโซ่ธุรกจิ 
2C-Level2 สำมำรถบรูณำกำรควำมรูด้ำ้นไอทเีพือ่วเิครำะหธ์ุรกจิและตน้ทุนกำรเชือ่มโยงสำยโซ่ธุรกจิ 
3B-Level3 สำมำรถประเมนินโยบำยกำรเชือ่มโยงสำยโซ่ธุรกจิดจิทิลัหรอืธุรกจิทีค่วำมตอ้งกำรแปรปรวนสงู 
4A-Level2 สำมำรถเขยีนแผนและโมเดลสำยโซ่ธุรกจิและน ำเสนอได ้
2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

ปรบัปรุงมำตรฐำนผลกำรเรยีนรู้จำก TQF-LOs มำเป็น KMUTT-PLOs ที่สอดคล้องกบัประกำศของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.)  และได้จดัให้มี Group-Based Learning โดยกำรวิเครำะห์
วจิำรณ์กรณีศกึษำ (Case study) และใหผู้เ้รยีนไดม้กีำรน ำเสนอผลงำน (Term project assignment) 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

 กำรจดักำรวตัถุดบิและคลงัสนิคำ้ส ำเรจ็รปูเพื่อผลตอบแทนสงูสุดในกำรลงทุน โลจสิตกิสร์ะหว่ำงองคก์ร
ในสำยโซ่ธุรกิจ ควำมสมัพนัธ์ของสนิค้ำ (สนิค้ำดจิทิลัหรอือุตสำหกรรม) ระหว่ำงองค์กรในสำยโซ่ธุรกิจกำร
ท ำงำนและกำรจดัเกบ็วตัถุดบิภำยใน กำรขนสง่ผลติผลไปยงัปลำยทำงภำยใตค้วำมไม่แน่นอน กำรเปลีย่นแปลง
รำคำและควำมต้องกำรที่หลำกหลำย นโยบำยคลงัสนิคำ้และกำรสัง่สนิคำ้ กำรจดักำรควำมต้องกำรที่มคีวำม
แปรปรวนสงู และพฒันำนโยบำยกำรจดักำรสนิคำ้คงคลงัส ำหรบัธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส ์

2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยำย  45 ชัว่โมงต่อ
ภำคกำรศกึษำ   

ตำมควำมจ ำเป็น ไม่มกีำรฝึกปฏบิตังิำน
ภำคสนำม 

กำรศกึษำดว้ยตนเอง 9 
ชัว่โมงต่อสปัดำห ์  

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
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- นกัศกึษำสำมำรถนดัหมำยเพือ่ขอค ำแนะน ำผำ่นชอ่งทำง FB Group, MS Teams ของรำยวชิำ และ Social 
Media อื่นๆ หรอืตำมประกำศใน outline ของแต่ละภำคกำรศกึษำ 

 
หมวดท่ี 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. วิเคราะหแ์ละจดัการการใช้ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 PLO 1A วเิครำะหห์ลกักำร สถำปัตยกรรม และกำรออกแบบระบบขอ้มลูองคก์ร (Rubric = 1) 

1.2 วิธีการสอน  

- บรรยำยเนื้อหำ 
- ใหน้กัศกึษำไดฝึ้กกำรวเิครำะหแ์ละอภปิรำยกรณีศกึษำทีเ่กีย่วขอ้งร่วมกนั 
- ใหน้กัศกึษำซกัถำมและคน้ควำ้หำขอ้มลูเพิม่เตมิ  

1.3 วิธีการประเมินผล 

- กำรอภปิรำยยอ่ยในหอ้งเรยีน 
- สอบกำรน ำเสนอโครงงำนและรำยงำน 

2. วิเคราะหแ์ละช้ีแจงประเดน็ปัญหาทางธรุกิจและการจดัการ 

2.1 PLO 2B วเิครำะหฟั์งกช์ัน่งำนเชงิกระบวนงำนและกำรจดักำรองคก์รได ้(Rubric = 2) 

 PLO 2C สำมำรถใชว้ธิคีดิแบบผูป้ระกอบกำร (Rubric = 2) 
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2.2 วิธีการสอน 

บรรยำย อภปิรำย กำรท ำงำนกลุ่ม กำรน ำเสนอรำยงำน  กำรวเิครำะห์กรณีศกึษำ และมอบหมำยให้
คน้ควำ้หำบทควำม ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง โดยน ำมำสรุปและน ำเสนอ กำรศกึษำโดยใชปั้ญหำและโครงงำน Problem 
based learning และ Student Center เน้นผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลำง 

2.3 วิธีการประเมินผล 

- สอบเกบ็คะแนน ดว้ยขอ้สอบทีเ่น้นกำรวดัหลกักำรและทฤษฎ ี
- สอบกำรน ำเสนอโครงงำนและรำยงำน 
- สงัเกตวธิกีำรวเิครำะหแ์ละกำรอภปิรำย 

3. ปรบัใช้ระบบสารสนเทศเข้ากบักระบวนงานทางธรุกิจ 

3.1 PLO 3B ตดัสนิใจเลอืกระบบสำรสนเทศและจดักำรกำรบรูณำกำรทีเ่หมำะสม (Rubric = 3) 

3.2 วิธีการสอน 

- กำรมอบหมำยใหน้กัศกึษำศกึษำคน้ควำ้เพิม่เตมิ และน ำเสนอผลกำรศกึษำ 
- อภปิรำยกลุ่ม 
- วเิครำะหก์รณศีกึษำ ในกำรน ำเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมำใชใ้นปัจจุบนั 
3.3 วิธีการประเมินผล 

- สอบเกบ็คะแนน โดยเน้นขอ้สอบทีม่กีำรวเิครำะหปั์ญหำและกำรประยกุตค์วำมรูท้ีศ่กึษำ 
- อภปิรายกลุ่ม 
- ประเมนิจากการวเิคราะหแ์ละอภปิรายกลุ่มในชัน้เรยีน  

4. ให้คณุค่าต่อความเป็นมืออาชีพ (Understand and value professionalism)  

4.1 PLO 4A สำมำรถสือ่สำรกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในทุกระดบัไดอ้ย่ำงเหมำะสม (Rubric = 2) 

4.2 วิธีการสอน 

- ใหน้กัศกึษาวเิคราะหก์รณีศกึษาต่างๆ ทีก่ าหนดใหโ้ดยเน้นการประยกุตค์วามรูท้ีเ่รยีนกบัปัญหาที่
ก าหนด  

- ใหน้กัศกึษารว่มเสนอแนะ วเิคราะหก์รณศีกึษาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิ โดยการ
มอบหมายงานรายกลุ่ม  

4.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมนิตนเองและเพือ่น ในกำรวเิครำะหแ์ละแกไ้ขปัญหำในกรณีศกึษำต่ำง ๆ 
- ประเมนิจำกกำรมสีว่นรว่มในกำรน ำเสนอรำยงำนและพฤตกิรรมกำรท ำงำนเป็นทมี 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

 

1. แผนการสอน 
 

 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผูส้อน 

1 Intro to Supply Chain 

Management 
3 บรรยำย อภปิรำย online รศ.ดร.ฉฐัไชย ์

2 Five Forces & Flows 3 บรรยำย อภปิรำย online รศ.ดร.ฉฐัไชย ์

3 Vertical & Horizontal 

Boundaries 
3 บรรยำย อภปิรำย online รศ.ดร.ฉฐัไชย ์

4 SCM & The Digital World  

of Data 
3 บรรยำย กรณีศกึษำ online  รศ.ดร.ฉฐัไชย ์

5 Forecasting Demand 3 บรรยำย อภปิรำย online รศ.ดร.ฉฐัไชย ์

6 Data Analytics Steps  

for Forecasting 
3 บรรยำย กรณีศกึษำ online รศ.ดร.ฉฐัไชย ์

7 Naïve & Moving Averages 3 บรรยำย อภปิรำย online รศ.ดร.ฉฐัไชย ์
8 Test 3 สอบวดัผล รศ.ดร.ฉฐัไชย ์
9 Inventory Flows in the SC 3 บรรยำย อภปิรำย รศ.ดร.ฉฐัไชย ์
10 Managing Inventory: ABC 3 บรรยำย อภปิรำย กรณีศกึษำ รศ.ดร.ฉฐัไชย ์

11 Multiple Criteria  

ABC Classification 
3 บรรยำย อภปิรำย กรณีศกึษำ รศ.ดร.ฉฐัไชย ์

12 Transportation Management 3 บรรยำย  อภปิรำย รศ.ดร.ฉฐัไชย ์

13 The Transportation Problem 3 บรรยำย  อภปิรำย รศ.ดร.ฉฐัไชย ์

14 Stopping in Transit 3 บรรยำย อภปิรำย กรณีศกึษำ รศ.ดร.ฉฐัไชย ์
15 Logistics Network Design 3 บรรยำย  อภปิรำย รศ.ดร.ฉฐัไชย ์
16 Team Projects 3 อภปิรำย กรณีศกึษำ รศ.ดร.ฉฐัไชย ์
17 Exam 3 สอบวดัผล รศ.ดร.ฉฐัไชย ์
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2 แผนการประเมินผลลพัธก์ารเรียนรู้ 
 

กิจกรรม
ท่ี  
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วิธีการประเมิน  
 
 

สปัดาหท่ี์
ประเมิน  

สดัส่วนของการ
ประเมินผล 

 

1 

PLO 1A 
PLO 2B, C 
PLO 3B 
PLO 4A 

สอบเกบ็คะแนน ดว้ยขอ้สอบทีว่ดัหลกักำรทฤษฎ ี
และกำรประยกุต ์

   สปัดำหท์ี ่8 
และ/หรอื 

สปัดำหท์ี ่17 

50% 

 

2 

PLO 1A 
PLO 2B, C 
PLO 3B 
PLO 4A 

พฤตกิรรมกำรเขำ้เรยีน กำรมสี่วนรว่มและกำร
แสดงควำมคดิเหน็ในชัน้เรยีน 

ตลอดภำคกำรศกึษำ 15% 

3 

PLO 1A 
PLO 2B, C 
PLO 3B 
PLO 4A 

แบบฝึกหดั กรณีศกึษำ กำรท ำรำยงำน วดัผล
จำกกำรวเิครำะห ์อภปิรำย แกไ้ขปัญหำ และกำร
ท ำงำนกลุ่ม เพิม่กำรคดิ วเิครำะห ์สงัเครำะห ์น ำ
หลกักำรและทฤษฎทีีเ่รยีนไปประยกุตใ์ชจ้รงิ 
น ำเสนอออฟไลน์/ออนไลน์ 

ตลอดภำคกำรศกึษำ 35% 
 

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและต าราหลกั 
• ฉฐัไชย ์ลนีำวงศ.์ “กำรวเิครำะหข์อ้มลูดว้ย Excel เพือ่กำรจดักำรซพัพลำยเชนและโลจสิตกิส ์(Data 

Analytics with Excel for Logistics & Supply Chain Management)” ส ำนกัพมิพจ์ุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั กทม. 2564. **ก ำลงัจดัพมิพ ์

• Langley, Coyle, Gibson, Novack, and Bardi, Supply Chain Management: A Logistics 

Perspective, 11e, Cengage, 2021. 

2. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
• Joel D. Wisner, Keah-Choon Tan,G. Keong Leong, Principles of Supply Chain Management, 

South-Western, 2012. 

• F. Robert Jacobs and Richard Chase, Operations and Supply Chain Management, Mcgraw-

Hill/Irwin, 2010. 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- แบบประเมนิผูส้อนรำยวชิำ 
- ขอ้คดิเหน็ผำ่นกำรสอบถำมหลงัคำบเรยีน 

2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
- ผลกำรสอบ 
- กำรทวนสอบผลประเมนิกำรเรยีนรู ้

3. การปรบัปรงุการสอน  
- น ำผลกำรประเมนิเพือ่พฒันำกำรสอน 
- ศกึษำขอ้ควรปรบัปรุงกำรสอนจำกบทเรยีนของ อ. ใน มคอ 7 

-  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
มกีำรทวนสอบผลสมัฤทธิโ์ดยรวมในวชิำไดโ้ดยกรรมกำรทีจ่ดัสรรโดยคณะ 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
จำกผลกำรประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรำยวชิำ ไดม้กีำรวำงแผนกำรปรบัปรุงกำรสอน 

และรำยละเอยีดวชิำ เพือ่ใหเ้กดิคุณภำพมำกขึน้ ดงันี้ 
• จ ำกดัจ ำนวนรำยงำนกลุ่มไมเ่กนิ 2 เรือ่งต่อภำคกำรศกึษำ  
• อภปิรำยกรณีศกึษำในลกัษณะเชงิบวก ใหน้.ศ. ไดน้ ำเสนอควำมเหน็  

 


