เอกสารหมายเลข มคอ.3
รายละเอียดของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร ี

วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทัวไป
่
1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
BIS 612 กำรจัดกำรแบบซัพพลำยเชน
Supply Chain Management
2. จานวนหน่ วยกิ ต
3 หน่วยกิต (3-0-9)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ
4. อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผสู้ อน
รศ.ดร.บัณฑิต วรรธนำภำ ประธำนหลักสูตร
รศ. ดร.สุรยี ์ ฟูนิลกุล
อำจำรย์ผรู้ บั ผิดชอบวิชำ
รศ.ดร.ฉัฐไชย์ ลีนำวงศ์
อำจำรย์ผสู้ อน/
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ภำคกำรศึกษำที่ 1/2565,2/2565 นศ. ชัน้ ปี ท่ี 2 ภำคเรียนที่ 3-4
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร ี และ MS Teams
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
3 มกรำคม 2565
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
1A-Level1 สำมำรถอธิบำยโครงสร้ำงระบบสำรสนเทศสำหรับกำรบริหำรคลังสินค้ำและห่วงโซ่ธุรกิจ
2B-Level2 สำมำรถอธิบำย คำดกำรณ์ควำมแปรปรวน และกำหนดนโยบำยกระบวนกำรของห่วงโซ่ธุรกิจ
2C-Level2 สำมำรถบูรณำกำรควำมรูด้ ำ้ นไอทีเพือ่ วิเครำะห์ธุรกิจและต้นทุนกำรเชือ่ มโยงสำยโซ่ธุรกิจ
3B-Level3 สำมำรถประเมินนโยบำยกำรเชือ่ มโยงสำยโซ่ธุรกิจดิจทิ ลั หรือธุรกิจทีค่ วำมต้องกำรแปรปรวนสูง
4A-Level2 สำมำรถเขียนแผนและโมเดลสำยโซ่ธุรกิจและนำเสนอได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
ปรับปรุงมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำก TQF-LOs มำเป็ น KMUTT-PLOs ที่สอดคล้องกับประกำศของ
ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรอุ ด มศึก ษำ (สกอ.) และได้จ ดั ให้มี Group-Based Learning โดยกำรวิเ ครำะห์
วิจำรณ์กรณีศกึ ษำ (Case study) และให้ผเู้ รียนได้มกี ำรนำเสนอผลงำน (Term project assignment)
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
กำรจัดกำรวัตถุดบิ และคลังสินค้ำสำเร็จรูปเพื่อผลตอบแทนสูงสุดในกำรลงทุน โลจิสติกส์ระหว่ำงองค์กร
ในสำยโซ่ธุรกิจ ควำมสัมพันธ์ของสินค้ำ (สินค้ำดิจทิ ลั หรืออุตสำหกรรม) ระหว่ำงองค์กรในสำยโซ่ธุรกิจกำร
ทำงำนและกำรจัดเก็บวัตถุดบิ ภำยใน กำรขนส่งผลิตผลไปยังปลำยทำงภำยใต้ควำมไม่แน่นอน กำรเปลีย่ นแปลง
รำคำและควำมต้องกำรที่หลำกหลำย นโยบำยคลังสินค้ำและกำรสังสิ
่ นค้ำ กำรจัดกำรควำมต้องกำรที่มคี วำม
แปรปรวนสูง และพัฒนำนโยบำยกำรจัดกำรสินค้ำคงคลังสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยำย 45 ชัวโมงต่
่
อ
ภำคกำรศึกษำ

สอนเสริ ม
ตำมควำมจำเป็ น

การฝึ กปฏิ บตั ิ /งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มกี ำรฝึกปฏิบตั งิ ำน
ภำคสนำม

การศึกษาด้วยตนเอง
กำรศึกษำด้วยตนเอง 9
ชัวโมงต่
่
อสัปดำห์

3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
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- นักศึกษำสำมำรถนัดหมำยเพือ่ ขอคำแนะนำผ่ำนช่องทำง FB Group, MS Teams ของรำยวิชำ และ Social
Media อื่นๆ หรือตำมประกำศใน outline ของแต่ละภำคกำรศึกษำ
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. วิ เคราะห์และจัดการการใช้ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 PLO 1A วิเครำะห์หลักกำร สถำปั ตยกรรม และกำรออกแบบระบบข้อมูลองค์กร (Rubric = 1)
1.2 วิ ธีการสอน
- บรรยำยเนื้อหำ
- ให้นกั ศึกษำได้ฝึกกำรวิเครำะห์และอภิปรำยกรณีศกึ ษำทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกัน
- ให้นกั ศึกษำซักถำมและค้นคว้ำหำข้อมูลเพิม่ เติม
1.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- กำรอภิปรำยย่อยในห้องเรียน
- สอบกำรนำเสนอโครงงำนและรำยงำน
2. วิ เคราะห์และชี้แจงประเด็นปัญหาทางธุรกิ จและการจัดการ
2.1 PLO 2B วิเครำะห์ฟังก์ชนงำนเชิ
ั่
งกระบวนงำนและกำรจัดกำรองค์กรได้ (Rubric = 2)
PLO 2C สำมำรถใช้วธิ คี ดิ แบบผูป้ ระกอบกำร (Rubric = 2)
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2.2 วิ ธีการสอน
บรรยำย อภิปรำย กำรทำงำนกลุ่ม กำรนำเสนอรำยงำน กำรวิเครำะห์กรณีศกึ ษำ และมอบหมำยให้
ค้นคว้ำหำบทควำม ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง โดยนำมำสรุปและนำเสนอ กำรศึกษำโดยใช้ปัญหำและโครงงำน Problem
based learning และ Student Center เน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลำง
2.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- สอบเก็บคะแนน ด้วยข้อสอบทีเ่ น้นกำรวัดหลักกำรและทฤษฎี
- สอบกำรนำเสนอโครงงำนและรำยงำน
- สังเกตวิธกี ำรวิเครำะห์และกำรอภิปรำย
3. ปรับใช้ระบบสารสนเทศเข้ากับกระบวนงานทางธุรกิ จ
3.1 PLO 3B ตัดสินใจเลือกระบบสำรสนเทศและจัดกำรกำรบูรณำกำรทีเ่ หมำะสม (Rubric = 3)
3.2 วิ ธีการสอน
- กำรมอบหมำยให้นกั ศึกษำศึกษำค้นคว้ำเพิม่ เติม และนำเสนอผลกำรศึกษำ
- อภิปรำยกลุ่ม
- วิเครำะห์กรณีศกึ ษำ ในกำรนำเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยมำใช้ในปั จจุบนั
3.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- สอบเก็บคะแนน โดยเน้นข้อสอบทีม่ กี ำรวิเครำะห์ปัญหำและกำรประยุกต์ควำมรูท้ ศ่ี กึ ษำ
- อภิปรายกลุ่ม
- ประเมินจากการวิเคราะห์และอภิปรายกลุ่มในชัน้ เรียน
4. ให้คณ
ุ ค่าต่อความเป็ นมืออาชีพ (Understand and value professionalism)
4.1 PLO 4A สำมำรถสือ่ สำรกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในทุกระดับได้อย่ำงเหมำะสม (Rubric = 2)
4.2 วิ ธีการสอน
- ให้นกั ศึกษาวิเคราะห์กรณีศกึ ษาต่างๆ ทีก่ าหนดให้โดยเน้นการประยุกต์ความรูท้ เ่ี รียนกับปั ญหาที่
กาหนด
- ให้นกั ศึกษาร่วมเสนอแนะ วิเคราะห์กรณีศกึ ษาต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจ โดยการ
มอบหมายงานรายกลุ่ม
4.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- ประเมินตนเองและเพือ่ น ในกำรวิเครำะห์และแก้ไขปั ญหำในกรณีศกึ ษำต่ำง ๆ
- ประเมินจำกกำรมีสว่ นร่วมในกำรนำเสนอรำยงำนและพฤติกรรมกำรทำงำนเป็ นทีม
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หัวข้อ/รายละเอียด
Intro to Supply Chain
Management
Five Forces & Flows
Vertical & Horizontal
Boundaries
SCM & The Digital World
of Data
Forecasting Demand
Data Analytics Steps
for Forecasting
Naïve & Moving Averages
Test
Inventory Flows in the SC

จานวน
ชัวโมง
่

กิ จกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผูส้ อน

3

บรรยำย อภิปรำย online

รศ.ดร.ฉัฐไชย์

3

รศ.ดร.ฉัฐไชย์

3

บรรยำย อภิปรำย online
บรรยำย อภิปรำย online

3

บรรยำย กรณีศกึ ษำ online

รศ.ดร.ฉัฐไชย์

3

บรรยำย อภิปรำย online

รศ.ดร.ฉัฐไชย์

3

บรรยำย กรณีศกึ ษำ online

รศ.ดร.ฉัฐไชย์

3
3
3
3

บรรยำย อภิปรำย online
สอบวัดผล
บรรยำย อภิปรำย
บรรยำย อภิปรำย กรณีศกึ ษำ

รศ.ดร.ฉัฐไชย์
รศ.ดร.ฉัฐไชย์
รศ.ดร.ฉัฐไชย์
รศ.ดร.ฉัฐไชย์

3

บรรยำย อภิปรำย กรณีศกึ ษำ

รศ.ดร.ฉัฐไชย์

3

บรรยำย อภิปรำย

รศ.ดร.ฉัฐไชย์

รศ.ดร.ฉัฐไชย์

12

Managing Inventory: ABC
Multiple Criteria
ABC Classification
Transportation Management

13

The Transportation Problem

3

บรรยำย อภิปรำย

รศ.ดร.ฉัฐไชย์

14
15
16
17

Stopping in Transit

3
3
3
3

บรรยำย อภิปรำย กรณีศกึ ษำ
บรรยำย อภิปรำย
อภิปรำย กรณีศกึ ษำ
สอบวัดผล

รศ.ดร.ฉัฐไชย์
รศ.ดร.ฉัฐไชย์
รศ.ดร.ฉัฐไชย์
รศ.ดร.ฉัฐไชย์

11

Logistics Network Design
Team Projects
Exam
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2 แผนการประเมิ นผลลัพธ์การเรียนรู้
กิ จกรรม
ผลการเรียนรู้*
ที่

1

2

3

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

วิ ธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิ น

สอบเก็บคะแนน ด้วยข้อสอบทีว่ ดั หลักกำรทฤษฎี
และกำรประยุกต์

สัดส่วนของการ
ประเมิ นผล

สัปดำห์ท่ี 8
และ/หรือ
สัปดำห์ท่ี 17

50%

พฤติกรรมกำรเข้ำเรียน กำรมีส่วนร่วมและกำร
แสดงควำมคิดเห็นในชัน้ เรียน

ตลอดภำคกำรศึกษำ

15%

แบบฝึกหัด กรณีศกึ ษำ กำรทำรำยงำน วัดผล
จำกกำรวิเครำะห์ อภิปรำย แก้ไขปั ญหำ และกำร
ทำงำนกลุ่ม เพิม่ กำรคิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ นำ
หลักกำรและทฤษฎีทเ่ี รียนไปประยุกต์ใช้จริง
นำเสนอออฟไลน์/ออนไลน์

ตลอดภำคกำรศึกษำ

35%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
• ฉัฐไชย์ ลีนำวงศ์. “กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลด้วย Excel เพือ
่ กำรจัดกำรซัพพลำยเชนและโลจิสติกส์ (Data
Analytics with Excel for Logistics & Supply Chain Management)” สำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย กทม. 2564. **กำลังจัดพิมพ์
•

Langley, Coyle, Gibson, Novack, and Bardi, Supply Chain Management: A Logistics
Perspective, 11e, Cengage, 2021.

2. เอกสารและข้อมูลแนะนา
•
•

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, McgrawHill/Irwin, 2010.
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หมวดที่ 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินผูส้ อนรำยวิชำ
- ข้อคิดเห็นผ่ำนกำรสอบถำมหลังคำบเรียน
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
- ผลกำรสอบ
- กำรทวนสอบผลประเมินกำรเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
- นำผลกำรประเมินเพือ่ พัฒนำกำรสอน
- ศึกษำข้อควรปรับปรุงกำรสอนจำกบทเรียนของ อ. ใน มคอ 7
-

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ ์โดยรวมในวิชำได้โดยกรรมกำรทีจ่ ดั สรรโดยคณะ
5. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
จำกผลกำรประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ประสิทธิผลรำยวิชำ ได้มกี ำรวำงแผนกำรปรับปรุงกำรสอน
และรำยละเอียดวิชำ เพือ่ ให้เกิดคุณภำพมำกขึน้ ดังนี้
• จำกัดจำนวนรำยงำนกลุ่มไม่เกิน 2 เรือ่ งต่อภำคกำรศึกษำ
• อภิปรำยกรณีศกึ ษำในลักษณะเชิงบวก ให้น.ศ. ได้นำเสนอควำมเห็น

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
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