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รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา       มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูโดยทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา  
BIS614  นวตักรรมส าหรบัธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส ์
            Electronic Business Innovation 

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

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธุรกจิ  

          ประเภทของรายวชิา   วชิาเลอืก 
4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

ดร .บณัฑติ  วรรธนาภา                      อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา 
อ.ณพงศธ์วชั      โพธกิจิ                   อาจารยผ์ูส้อน   

5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 
ภาคการศกึษาที ่3-4   (ภาค1/2555) /  ชัน้ปีที ่2 

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

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

8. สถานท่ีเรียน    
 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 
15  28 เมษายนตุลาคม 25542555 
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หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 
1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื่อให้นักศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัทฤษฎใีนการพฒันานวตักรรม และการประยุกต์ทฤษฎี
นวตักรรมเข้ากบัธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมถงึการบรหิารจดัการองค์กรเพื่อเสรมิสร้างความสามารถในการ
แขง่ขนัของธุรกจิ และเป็นบุคคลากรทีส่ามารถช่วยใหธุ้รกจิพฒันานวตักรรมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูพ้ืน้ฐาน เป็นการเตรยีมความพรอ้มดา้นปญัญาในการน าความรู ้ความเขา้ใจ ใน
การพฒันานวตักรรม และประยุกต์เทคโนโลยสีารสนเทศกบัองคก์รไดอ้ย่างเหมาะสม รวมถงึมคีวามรูท้ีท่นัสมยั
สอดคลอ้งกบัแนวโน้มดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

ทฤษฎ ีความรู ้และกรณีศกึษา เกี่ยวกบัการจดัการเชงิกลุยทธ ์และการจดัการนวตักรรม ซึง่รวมถงึการ
เห็นประโยชน์ของนวัตกรรม การน าความคิดมาสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ รวมถึงการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัของธุรกจิ บทบาทของนวตักรรมในการพฒันาธุรกจิพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์บทบาท
ของหน่วยงานภาครฐัในการสนับสนุนนวตักรรมของธุรกจิ 

 
2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  45 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศกึษา   
 

สอนเสรมิตามความ
ตอ้งการของนกัศกึษา
เฉพาะราย   

ไมม่กีารฝึกปฏบิตังิาน
ภาคสนาม 

การศกึษาดว้ยตนเอง 9 
ชัว่โมงต่อสปัดาห ์  

 

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ท่ีอาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุคล 

- อาจารยจ์ดัเวลาใหค้ าปรกึษาเป็นรายบุคคล หรอื รายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์  
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หมวดท่ี 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1. คณุธรรม จริยธรรม 

1.1 คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 

- ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสตัยส์ุจรติ 
- มวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
- มภีาวะความเป็นผูน้ าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทมีและสามารถแก้ไขขอ้ขดัแยง้และล าดบั

ความส าคญั 
- เคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเหน็ของผู้อื่น รวมทัง้เคารพในคุณค่าและศกัดิศ์รขีองความเป็น

มนุษย ์
- เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม  
- อา้งองิแหล่งทีม่าของบทความหรอืผลงานวเิคราะหว์จิยัของผูอ้ื่น ทีน่ ามาใชใ้นงานของตน 
- มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 

1.2 วิธีการสอน  

- บรรยายพรอ้มยกตวัอยา่งกรณศีกึษาเกีย่วกบัประเดน็ทางจรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้ง  
- อภปิรายกลุ่ม รวมถงึการวจิารณ์ผลงานของผูอ้ื่น และแลกเปลีย่นความเหน็ดว้ยเหตุผล และความ

เคารพต่อความเหน็ของบุคคลอื่น 
- ก าหนดใหน้กัศกึษาหาตวัอยา่งทีเ่กีย่วขอ้ง 

1.3 วิธีการประเมินผล 

- พฤตกิรรมการเขา้เรยีน และส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามขอบเขตทีใ่หแ้ละตรงเวลา 
- มกีารอา้งองิเอกสารทีไ่ดน้ ามาท ารายงาน อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
- ประเมนิพฤตกิรรมในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในชัน้เรยีน 

 
2. ความรู้  

2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รบั  

  มคีวามรูใ้นการจดัการเชงิกลยุทธ ์และการบรหิารนวตักรรม ตัง้แต่การรเิริม่สรา้งสรรคน์วตักรรม การ
วเิคราะหข์อ้ดแีละขอ้ดอ้ยของนวตักรรม การน าแนวคดิไปปฏบิตั ิและการรกัษาจุดแขง็ของธุรกจิ โดยเฉพาะการ
ท าธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และอนิเทอรเ์น็ต  
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2.2 วิธีการสอน 

บรรยาย อภปิราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน  การวเิคราะห์กรณีศกึษา และมอบหมายให้
ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ การศึกษาโดยใช้ปญัหา และโครงงาน 
Problem base learning และ Student Center เน้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง 

2.3 วิธีการประเมินผล 

- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบทีเ่น้นการวดัหลกัการและทฤษฎี 
- น าเสนอสรุปการอ่านจากการคน้ควา้ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
- วเิคราะหก์รณศีกึษา 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 

พฒันาความสามารถในการคดิอยา่งมกีารคดิอย่างเป็นระบบ มกีารวเิคราะห ์และประยุกต์ใชห้ลกัทฤษฎี
ในการพฒันานวตักรรมและการบรหิารจดัการองคก์ร ในการแกป้ญัหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.2 วิธีการสอน 

- การมอบหมายใหน้กัศกึษาท าโครงงานพเิศษ และน าเสนอผลการศกึษา 
- อภปิรายกลุ่ม 
- วเิคราะหก์รณศีกึษา  
3.3 วิธีการประเมินผล 

- สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นขอ้สอบทีม่กีารประยกุตใ์ชห้ลกัวชิาการในการแกไ้ขปญัหาดา้น
นวตักรรม และธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ 

- ประเมนิทกัษะในการวเิคราะหก์รณศีกึษา 
 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา  

- พฒันาทกัษะในการสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนั 
- พฒันาความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทมี 
- พฒันาการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และมคีวามรบัผดิชอบในงานทีม่อบหมายใหค้รบถว้นตามก าหนดเวลา 
4.2 วิธีการสอน 

- จดักจิกรรมกลุ่มในการวเิคราะหก์รณศีกึษา 
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น การคน้ควา้ความกา้วล ้าของเทคโนโลย ีการน าตวัอยา่งการ
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ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรยีนการสอน ธุรกจิ หรอื อ่านบทความทีเ่กี่ยวขอ้งกบัรายวชิา 
- การน าเสนอรายงาน 
4.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมนิตนเอง และเพื่อน ดว้ยแบบฟอรม์ทีก่ าหนด 
- การมสี่วนรว่มในงานกลุ่ม และ พฤตกิรรมการท างานเป็นทมี 

 
5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา       

- ทกัษะการคดิค านวณ เชงิตวัเลข 
- พฒันาทักษะในการสื่อสารทัง้การพูด การฟงั การแปล  การเขยีน โดยการท ารายงาน และ

น าเสนอในชัน้เรยีน 
- พฒันาทกัษะในการวเิคราะหข์อ้มลูจากกรณศีกึษา 
- พฒันาทกัษะในการสบืคน้ ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต  
- ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอเีมล์ การคน้ควา้ขอ้มลูจาก

อนิเทอรเ์น็ต  
- ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใชร้ปูแบบ เครือ่งมอื และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 

5.2 วิธีการสอน       

- มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และท ารายงาน 
โดยเน้นการน าตวัเลข หรอืมสีถติอิา้งองิ จากแหล่งทีม่าขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอื 

- น าเสนอโดยใชร้ปูแบบและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม  
5.3 วิธีการประเมินผล 

- การจดัท ารายงาน และน าเสนอดว้ยสื่อเทคโนโลย ี
- การมสี่วนรว่มในการอภปิรายและวธิกีารอภปิราย 

 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข มคอ.3 

                                                                            6 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน 
สปัดาห์

ท่ี 
หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชัว่โมง 
กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผูส้อน 

1 
 

Introduction to E-Business Innovation  3 บรรยาย   อ.ณพงศธ์วชั 
โพธกิจิ 

2 
 

Sources of profits: competences, 
endowments, and knowledge  
Fundamental of strategic management and 
firm analysis 

3 บรรยาย   อ.ณพงศธ์วชั 
โพธกิจิ 

3 
 

Sources and transfer of innovation 3 บรรยาย   อ.ณพงศธ์วชั 
โพธกิจิ 

4 
 

Recognizing the potential of an innovation 3 บรรยาย   
 

อ.ณพงศธ์วชั 
โพธกิจิ 

5 
 

The role of technological trends, market 
regularities, and innovation strategy. 

3 บรรยาย  วเิคราะห์
กรณศีกึษา 

อ.ณพงศธ์วชั 
โพธกิจิ 

6 
 

Dynamic competitive analysis, 
Strategic choice or environmental 
determinism 

3 บรรยาย   อ.ณพงศธ์วชั 
โพธกิจิ 

7 
 

Mid-Term Exam   
(Sunday  12.00 a.m. – 2.30 p.m.) 

3  อ.ณพงศธ์วชั 
โพธกิจิ 

8 Financing entrepreneurial activity 3 บรรยาย   อ.ณพงศธ์วชั 
โพธกิจิ 

9 
 

Financing entrepreneurial activity 
(continued) 

3 บรรยาย   อ.ณพงศธ์วชั 
โพธกิจิ 

10 Identifying potential co-opetitors 3 บรรยาย   อ.ณพงศธ์วชั 
โพธกิจิ 

11 
 

Implementation of the decision to adopt 3 บรรยาย   อ.ณพงศธ์วชั 
โพธกิจิ 
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12 Protecting entrepreneurial rents 3 บรรยาย  วเิคราะห์
กรณศีกึษา 

อ.ณพงศธ์วชั 
โพธกิจิ 

13 
 

Globalization for innovations 3 บรรยาย  วเิคราะห์
กรณศีกึษา 

อ.ณพงศธ์วชั 
โพธกิจิ 

14 
 

Innovating for emerging economies Role of 
national governments in innovation 

3 บรรยาย  วเิคราะห์
กรณศีกึษา 

อ.ณพงศธ์วชั 
โพธกิจิ 

15 
 

Project Presentation  3 น าเสนอโครงงาน  อ.ณพงศธ์วชั 
โพธกิจิ 

16 Final  Exam  
(Sunday  12.00 a.m. – 2.30 p.m.)  

3  อ.ณพงศธ์วชั 
โพธกิจิ 

 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ท่ี  
 

ผลการ
เรียนรู้*  

 

วิธีการประเมิน  
 
 

สปัดาหท่ี์
ประเมิน  

สดัส่วนของการ
ประเมินผล 

 

1 1.1, 2.1, 
3.1 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

8 
17 

25% 
25% 

2 
1.1, 2.1, 
3.1, 4.1, 

5.1 

วเิคราะหก์รณศีกึษา การน าเสนอรายงาน 
การท าโครงงาน 

ตลอดภาค
การศกึษา 

25 % 
20 % 

3 1.1, 3.1 การเขา้ชัน้เรยีน การมสี่วนรว่ม  
อภปิราย เสนอความคดิเหน็ในชัน้เรยีน 

ตลอดภาค
การศกึษา 

5% 

 

 

 
 

 



เอกสารหมายเลข มคอ.3 

                                                                            8 
 

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. เอกสารและต าราหลกั 
Afuah, Allan (2003) Innovation Management: Strategies, Implementation, and Profits, Oxford University 
Press. 
2. เอกสารและข้อมลูส าคญั  
 - Professor Michael Rappa’s “Managing the digital enterprise” website 
(http://digitalenterprise.org/models/models.html)   
 - Harvard Business Review Case Studies 
3.เอกสารและข้อมลูแนะน า 
 - New York Times (http://tech.nytimes.com/pages/technology/index.html) 
 - BusinessWeek: (http://www.businessweek.com/innovate/index.html ) 
 - http://www.ecommercetimes.com/ 

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  ที่จ ัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ
ความเหน็จากนกัศกึษาไดด้งันี้ 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน 
- การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
- แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา 
- ขอเสนอแนะผ่านเวบบอรด์ ทีอ่าจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการสื่อสารกบันกัศกึษา 

2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
ในการเกบ็ขอ้มลูเพื่อประเมนิการสอน ไดม้กีลยทุธ ์ดงันี้ 

- การสงัเกตการณ์สอนของผูร้ว่มทมีการสอน 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้

3. การปรบัปรงุการสอน  
หลงัจากผลการประเมนิการสอนในขอ้ 2 จงึมกีารปรบัปรุงการสอน โดยการจดักจิกรรมในการระดม

สมอง และหาขอ้มลูเพิม่เตมิในการปรบัปรงุการสอน ดงันี้ 
- สมัมนาการจดัการเรยีนการสอน 
- การวจิยัในและนอกชัน้เรยีน 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิใ์นรายหวัขอ้ ตามที่คาดหวงัจากการ

เรยีนรูใ้นวชิา ไดจ้าก การสอบถามนักศกึษา หรอืการสุ่มตรวจผลงานของนักศกึษา รวมถงึพจิารณาจากผลการ
กลางภาค  
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรายวชิา ไดม้กีารวางแผนการปรบัปรุงการสอน 
และรายละเอยีดวชิา เพื่อใหเ้กดิคุณภาพมากขึน้ ดงันี้ 

- ปรบัปรุงรายวชิาอย่างสม ่าเสมอ ทุกภาคการศึกษา หรอืตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสมัฤทธิต์ามขอ้ 4 

 


