เอกสารหมายเลข มคอ.3
รายละเอียดของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทัวไป
่
1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
BIS614 นวัตกรรมสาหรับธุรกิจดิจทิ ลั
Digital Business Innovation
2. จานวนหน่ วยกิ ต
3 หน่วยกิต (3-0-9)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจดิจทิ ลั
ประเภทของรายวิชา วิชาเลือก
4. อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผสู้ อน
ผศ. ดร.บัณฑิต วรรธนาภา
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชา
อ.ณพงศ์ธวัช โพธิกจิ
อาจารย์ผสู้ อน
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 3-4 (2/2565) ชัน้ ปี ท่ี 2
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
5 มกราคม 2565
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ทฤษฎีในการพัฒนานวัตกรรม และการประยุกต์ทฤษฎี
นวัตกรรมเข้ากับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการบริหารจัดการองค์กรเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของธุรกิจ และเป็ นบุคคลากรทีส่ ามารถช่วยให้ธุรกิจพัฒนานวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความรูพ้ น้ื ฐาน เป็ นการเตรียมความพร้อมด้านปั ญญาในการนาความรู้ ความเข้าใจ ใน
การพัฒนานวัตกรรม และประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับองค์กรได้อย่างเหมาะสม รวมถึงมีความรูท้ ท่ี นั สมัย
สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
ทฤษฎี ความรู้ และกรณีศกึ ษา เกีย่ วกับการจัดการเชิงกลุยทธ์ และการจัดการนวัตกรรม ซึง่ รวมถึงการ
เห็น ประโยชน์ ข องนวัต กรรม การน าความคิด มาสร้า งผลิต ภัณ ฑ์แ ละบริก ารใหม่ รวมถึง การพัฒ นาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ บทบาทของนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ บทบาท
ของหน่วยงานภาครัฐในการสนับสนุนนวัตกรรมของธุรกิจ
การบริหารนวัตกรรมและการจัดการเชิงกลยุทธ์ การริเริม่ ของนวัตกรรม ความสามารถในการแข่งขัน
ของธุรกิจ ทฤษฎีและการประยุกต์กบั กรณีศกึ ษาทางธุรกิจทีเ่ กิดขึน้ จริง กระบวนการคิดเชิงออกแบบแบบจาลอง
ของนวัตกรรม รากฐานของกาไร ความสามารถ สิง่ ทีส่ ่งเสริมความสามารถและองค์ความรู้ แหล่งทีม่ าและการ
ถ่ายทอดนวัตกรรม ศักยภาพของนวัตกรรม บทบาทของแนวโน้มของเทคโนโลยี ตลาด และกลยุทธ์เชิง การ
วิเคราะห์การแข่งขันเชิงพลวัต ทางเลือกเชิงกลยุทธ์หรือการตัดสินใจเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม การจัดหาทุนสาหรับ
กิจกรรมทางธุรกิจ การนาการตัดสินใจไปใช้ การป้ องกันการลอกเลียนแบบ โลกาภิวฒ
ั น์ สาหรับนวัตกรรม
นวัตกรรมสาหรับเศรษฐกิจเกิดใหม่
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย 45 ชัวโมงต่
่
อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริ ม
สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

การฝึ กปฏิ บตั ิ /งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มกี ารฝึกปฏิบตั งิ าน
ภาคสนาม

การศึกษาด้วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง 9
ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
2
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3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- นักศึกษาสามารถนัดหมายเพือ่ ขอคาปรึกษา และ/หรือ ขอคาแนะนาผ่านทางอีเมลล์
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
4B-Level1 สามารถอธิบายความเสีย่ งเชิงจริยธรรมและการป้ องกัน ตลอดจนแสดงให้เห็นภาวะของการยึด
มันในจริ
่
ยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ต้องพัฒนา
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริต
- มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผู้ตาม สามารถทางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ
- เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อ่นื รวมทัง้ เคารพในคุณค่าและศักดิ ์ศรีของความเป็ น
มนุษย์
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
- อ้างอิงแหล่งทีม่ าของบทความหรือผลงานวิเคราะห์วจิ ยั ของผูอ้ ่นื ทีน่ ามาใช้ในงานของตน
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิ ธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศกึ ษาเกีย่ วกับประเด็นทางจริยธรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
- อภิปรายกลุ่ม รวมถึงการวิจารณ์ผลงานของผูอ้ ่นื และแลกเปลีย่ นความเห็นด้วยเหตุผล และความ
เคารพต่อความเห็นของบุคคลอื่น
- กาหนดให้นกั ศึกษาหาตัวอย่างทีเ่ กีย่ วข้อง
1.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามขอบเขตทีใ่ ห้และตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารทีไ่ ด้นามาทารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ประเมินพฤติกรรมในการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในชัน้ เรียน

3

เอกสารหมายเลข มคอ.3
2. ความรู้
2A-Level1 สามารถอธิบายโครงสร้างการจัดการนวัตกรรมโดยใช้กรอบวิธขี องการบริหารโครงการเพื่อให้
เกิดพลวัตรในการแข่งขัน
2B-Level1 สามารถอธิบายกระบวนการจัดการนวัตกรรมและการบริหารเชิงกลยุทธ
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รบั
มีความรูใ้ นการจัดการเชิงกลยุทธ์ และการบริหารนวัตกรรม ตัง้ แต่การริเริม่ สร้างสรรค์นวัตกรรม การ
วิเคราะห์ขอ้ ดีและข้อด้อยของนวัตกรรม การนาแนวคิดไปปฏิบตั ิ และการรักษาจุดแข็งของธุรกิจ โดยเฉพาะการ
ทาธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเทอร์เน็ต
2.2 วิ ธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทางานกลุ่ม การนาเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา และมอบหมายให้
ค้น คว้า หาบทความ ข้อ มูล ที่เ กี่ย วข้อ ง โดยน ามาสรุ ป และน าเสนอ การศึก ษาโดยใช้ปั ญ หา และโครงงาน
Problem base learning และ Student Center เน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง
2.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบทีเ่ น้นการวัดหลักการและทฤษฎี
- นาเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
- วิเคราะห์กรณีศกึ ษา
3. ทักษะทางปัญญา
2C-Level3 สามารถบูรณาการความรูด้ า้ นเทคโนโลยีและธุรกิจเพือ่ ริเริม่ การนานวัตกรรมมาใช้ในธุรกิจ
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็ นระบบ มีการวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้หลักทฤษฎี
ในการพัฒนานวัตกรรมและการบริหารจัดการองค์กร ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิ ธีการสอน
- การมอบหมายให้นกั ศึกษาทาโครงงานพิเศษ และนาเสนอผลการศึกษา
- อภิปรายกลุ่ม
- วิเคราะห์กรณีศกึ ษา
3.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบทีม่ กี ารประยุกต์ใช้หลักวิชาการในการแก้ไขปั ญหาด้าน
นวัตกรรม และธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
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- ประเมินทักษะในการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4A-Level2 สามารถถ่ายทอดแนวคิดนวัตกรรมด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมเช่น canvas, story board หรือ
business model kits อื่น เพือ่ จัดการความรูแ้ ละการจัดหาทุน
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รียนด้วยกัน
- พัฒนาความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามในการทางานเป็ นทีม
- พัฒนาการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานทีม่ อบหมายให้ครบถ้วนตามกาหนดเวลา
4.2 วิ ธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น การค้นคว้าความก้าวล้าของเทคโนโลยี การนาตัวอย่างการ
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ธุรกิจ หรือ อ่านบทความทีเ่ กีย่ วข้องกับรายวิชา
- การนาเสนอรายงาน
4.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- ประเมินตนเอง และเพือ่ น ด้วยแบบฟอร์มทีก่ าหนด
- การมีสว่ นร่วมในงานกลุ่ม และ พฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
5. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3A-Level2 สามารถวิเคราะห์คาดการณ์ปัญหาธุรกิจและประเมินคุณค่าของการใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา
หรือเสริมสร้าง
4A-Level2 สามารถถ่ายทอดแนวคิดนวัตกรรมด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมเช่น canvas, story board หรือ
business model kits อื่น เพือ่ จัดการความรูแ้ ละการจัดหาทุน
5.1 ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
- ทักษะการคิดคานวณ เชิงตัวเลข
- พัฒ นาทัก ษะในการสื่อ สารทัง้ การพูด การฟั ง การแปล การเขีย น โดยการท ารายงาน และ
นาเสนอในชัน้ เรียน
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณีศกึ ษา
- พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
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- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์ การค้นคว้าข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต
- ทักษะในการนาเสนอรายงานโดยใช้รปู แบบ เครือ่ งมือ และเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
5.2 วิ ธีการสอน
- มอบหมายงานให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทารายงาน
โดยเน้นการนาตัวเลข หรือมีสถิตอิ า้ งอิง จากแหล่งทีม่ าข้อมูลทีน่ ่าเชือ่ ถือ
- นาเสนอโดยใช้รปู แบบและเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
5.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- การจัดทารายงาน และนาเสนอด้วยสือ่ เทคโนโลยี
- การมีสว่ นร่วมในการอภิปรายและวิธกี ารอภิปราย
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
Introduction to E-Business Innovation
2

จานวน กิ จกรรมการเรียน การ
ผูส้ อน
ชัวโมง
่
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
3
บรรยาย วิเคราะห์
อ.ณพงศ์ธวัช
กรณีศกึ ษา
โพธิกจิ
3
บรรยาย
อ.ณพงศ์ธวัช
โพธิกจิ

3

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

4

Recognizing the potential of an innovation

3

บรรยาย วิเคราะห์
กรณีศกึ ษา
บรรยาย

5

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

3

บรรยาย

3

บรรยาย

Strategic choice or environmental
determinism
Mid-Term Exam

3

บรรยาย วิเคราะห์
กรณีศกึ ษา

6
7
8

3

3

อ.ณพงศ์ธวัช
โพธิกจิ
อ.ณพงศ์ธวัช
โพธิกจิ
อ.ณพงศ์ธวัช
โพธิกจิ
อ.ณพงศ์ธวัช
โพธิกจิ
อ.ณพงศ์ธวัช
โพธิกจิ
อ.ณพงศ์ธวัช
6

9
10

(Saturday 12.00 a.m. – 2.30 p.m.)
Financing entrepreneurial activity

3
3

11

Financing entrepreneurial activity
(continued)
Identifying potential co-opetitors

12

Implementation of the decision to adopt

3

13

Protecting entrepreneurial rents

3

14

Globalization for innovations

3

15

Innovating for emerging economies Role
of national governments in innovation
Project Presentation

3

Final Exam
(Saturday 12.00 a.m. – 2.30 p.m.)

3

16
17

2. แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
กิ จกรรม ผลการ
ที่
เรียนรู้*

3

3

วิ ธีการประเมิน

1

2A 2B 2C สอบกลางภาค
3A
สอบปลายภาค

2

2C 3A 4A วิเคราะห์กรณีศกึ ษา การนาเสนอรายงาน
4B
การทาโครงงาน

เอกสารหมายเลข มคอ.3
โพธิกจิ
บรรยาย
อ.ณพงศ์ธวัช
โพธิกจิ
บรรยาย
อ.ณพงศ์ธวัช
โพธิกจิ
บรรยาย วิเคราะห์
อ.ณพงศ์ธวัช
กรณีศกึ ษา
โพธิกจิ
บรรยาย
อ.ณพงศ์ธวัช
โพธิกจิ
บรรยาย วิเคราะห์
อ.ณพงศ์ธวัช
กรณีศกึ ษา
โพธิกจิ
บรรยาย วิเคราะห์
กรณีศกึ ษา
บรรยาย วิเคราะห์
กรณีศกึ ษา
นาเสนอโครงงาน

สัปดาห์ที่
ประเมิ น

อ.ณพงศ์ธวัช
โพธิกจิ
อ.ณพงศ์ธวัช
โพธิกจิ
อ.ณพงศ์ธวัช
โพธิกจิ
อ.ณพงศ์ธวัช
โพธิกจิ

สัดส่วนของการ
ประเมิ นผล

8
17

25%
25%

ตลอดภาค
การศึกษา

20 %
20 %

7

เอกสารหมายเลข มคอ.3
3

4A 4B

การเข้าชัน้ เรียน การมีสว่ นร่วม
อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชัน้ เรียน

ตลอดภาค
การศึกษา

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
Afuah, Allan (2003) Innovation Management: Strategies, Implementation, and Profits, Oxford University
Press.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
- Professor Michael Rappa’s “Managing the digital enterprise” website
(http://digitalenterprise.org/models/models.html)
- Harvard Business Review Case Studies
3.เอกสารและข้อมูลแนะนา
- New York Times (http://tech.nytimes.com/pages/technology/index.html)
- BusinessWeek: (http://www.businessweek.com/innovate/index.html )
- http://www.ecommercetimes.com/
หมวดที่ 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ทีจ่ ดั ทาโดยนักศึกษา ได้จดั กิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็น
จากนักศึกษาได้ดงั นี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รียน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผ่านเวบบอร์ด ทีอ่ าจารย์ผสู้ อนได้จดั ทาเป็ นช่องทางการสือ่ สารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพือ่ ประเมินการสอน ได้มกี ลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผูร้ ว่ มทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลเพิม่ เติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
8

เอกสารหมายเลข มคอ.3
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจยั ในและนอกชัน้ เรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรูใ้ นวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
กลางภาค
5. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มกี ารวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพือ่ ให้เกิดคุณภาพมากขึน้ ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาอย่างสม่าเสมอ ทุกภาคการศึกษา หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ ์ตามข้อ 4
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