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รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา       มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุร ี  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลโดยทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา  
BIS 690 Digital Payment and Platform Economy (ระบบช ำระเงนิและแพลตฟอรม์เศรษฐกจิดจิทิลั(   

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

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
วทิยำศำสตรมหำบณัฑติ สำขำระบบสำรสนเทศทำงธุรกจิ 

 

4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
ผศ. ดร. ณรงคฤ์ทธิ ์ วรำภรณ์               อำจำรยผ์ูร้บัผดิชอบวชิำ 

อ.ณฐัวุฒ ิ              อตริตัน์                 อำจำรยผ์ูส้อน   
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 

ภำคกำรศกึษำที ่1-2 / ชัน้ปีที ่ 1 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

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

 ไม่ม ี
8. สถานท่ีเรียน    

 คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุร ี
9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 

5 มกรำคม 2022 
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หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื่อใหน้ักศกึษำมคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบัระบบกำรเงนิดจิทิลั หลกักำรและเทคโนโลยกีำรช ำระเงนิ
ดจิทิลั ขอ้ดขีอ้เสยีและนวตักรรมของระบบกำรเงนิดจิทิลั ทัง้สว่นหน้ำ เชน่ กระเป๋ำเงนิ )e-wallet) สกุลเงนิดจิทิลั 
)Cryptocurrencies)  แล ะส่ ว นสนั บ ส นุ น  เ ช่ น  distributed ledger technology (DLT) blockchain แล ะ 
Decentralized Finance (DeFi) เศรษฐกจิบนแพลตฟอรม์ดจิทิลั เชน่ สงัคมออนไลน์ )Social networking) ระบบ
ธุรกรรมนิเวศและสำยโซ่ธุรกจิแบบออนไลน์ )ecosystem of FinTech and supply chain) รวมถงึขอ้ก ำหนดของ
องคก์รระหวำ่งประเทศและกฎหมำยไทยทีเ่กีย่วขอ้ง 
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( 

)1(  เพื่อใหน้ักศกึษำมคีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจเกีย่วถงึพฒันำกำรของระบบกำรเงนิดจิทิลัทีส่่งผลกระทบต่อ
กำรปรบัตวัของภำคธุรกจิและภำครฐั บุคคลทัว่ไป 

)2(  เพือ่ใหน้กัศกึษำมคีวำมเขำ้ใจถงึรปูแบบกำรด ำเนินกจิกรรมทำงเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้จรงิขององคก์ำร
ทัง้ภำคเอกชนและภำครฐั ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อเตรยีมควำมพร้อมด้ำนอำชพีของนักศกึษำใน
อนำคต 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

หลกักำร ควำมส ำคญั องคป์ระกอบของระบบกำรเงนิดจิทิลั เทคโนโลยกีำรช ำระเงนิดจิทิลั ขอ้ดขีอ้เสยี
และนวัตกรรมของระบบกำรเงินดิจิทัล  ทัง้ส่วนหน้ำ เช่น  กระเ ป๋ำ เงิน  ) e-wallet) สกุล เงินดิจิทัล 
)Cryptocurrencies)  แล ะส่ ว นสนั บ ส นุ น  เ ช่ น  distributed ledger technology (DLT) blockchain แล ะ 
Decentralized Finance (DeFi) เศรษฐกจิบนแพลตฟอรม์ดจิทิลั เชน่ สงัคมออนไลน์ )Social networking) ระบบ
ธุรกรรมนิเวศและสำยโซ่ธุรกจิแบบออนไลน์ )ecosystem of FinTech and supply chain) รวมถงึขอ้ก ำหนดของ
องคก์รระหวำ่งประเทศและกฎหมำยไทยทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
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บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยำย  45 ชัว่โมงต่อ
ภำคกำรศกึษำ   
 

เป็นกรณีไป ไม่มกีำรฝึกปฏบิตังิำน
ภำคสนำม 

กำรศกึษำดว้ยตนเอง 9 
ชัว่โมงต่อสปัดำห ์  

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อำจำรยจ์ดัเวลำใหค้ ำปรกึษำเป็นรำยบคุคล หรอื รำยกลุ่มตำมควำมตอ้งกำร 1 ชัว่โมงต่อสปัดำห ์  
- นกัศกึษำสำมำรถนดัหมำยเพือ่ขอค ำแนะน ำผำ่นอเีมล mr.nuttawut@gmail.com และ ID Line: 
0891299265 ของแต่ละภำคกำรศกึษำ 

หมวดท่ี 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คณุธรรม จริยธรรม 

1.1 คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา  

)TQF1.4( พฒันำผูเ้รยีนใหม้คีวำมรบัผดิชอบ มวีนิยั มจีรรยำบรรณวชิำชพี เคำรพในสทิธขิองขอ้มลูสว่น
บุคคล  

- PLO 1B เข้าใจและสามารถจัดการข้อมูล เลือกวิธีวิเคราะห์และแปลความหมายสารสนเทศที่ได้มา       
)Rubric = 2( 

1.2 วิธีการสอน  

- บรรยำยพรอ้มยกตวัอย่ำงกรณีศกึษำเกีย่วกบัระบบกำรเงนิดจิทิลั เทคโนโลยกีำรช ำระเงนิดจิทิลั 
ขอ้ดขีอ้เสยีและนวตักรรมของระบบกำรเงนิดจิทิลั   

- อภปิรำยกลุ่ม น ำเสนอ project 
1.3 วิธีการประเมินผล 

- พฤตกิรรมกำรเขำ้เรยีน และสง่งำนทีไ่ดร้บัมอบหมำยตำมขอบเขตทีใ่หแ้ละตรงเวลำ 
- มกีำรคน้ควำ้กำรอำ้งองิเอกสำรทีไ่ดน้ ำมำท ำรำยงำน อย่ำงถูกตอ้งและเหมำะสม 
- ประเมนิผลกำรวเิครำะหก์รณีศกึษำ 

2. ความรู้  

2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รบั (TQF2.4) 

มคีวำมรูใ้นหลกักำร ควำมส ำคญั องคป์ระกอบของระบบสำรสนเทศ ภำระหน้ำทีข่องผูเ้กีย่วขอ้งในระบบ
สำรสนเทศ  ประเภทขอ้มลู แหล่งทีม่ำของสำรสนเทศ ประโยชน์ของระบบอนิทรำเน็ตเชงิธุรกจิ ควำม

mailto:mr.nuttawut@gmail.com%20และ
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เกีย่วขอ้งของระบบสำรสนเทศในกำรใชช้วีติประจ ำวนั และธุรกจิ องคป์ระกอบระบบธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์ 
เทคโนโลยทีีใ่ชใ้นกำรจดักำรระบบฐำนควำมรู ้หลกักำรและขัน้ตอนกำรพฒันำระบบสำรสนเทศ  ผลกระทบ
ของกำรใชง้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ ต่อบุคคลและสงัคม กำรป้องกนัอนัตรำย หรอืภยัจำกกำรใชง้ำน
เทคโนโลยสีำรสนเทศ ตลอดจนประสบการณ์ดา้นวิจยั/บริการวิชาการของผูส้อน    
- PLO 2C สร้างกระบวนทัศน์เชิงประกอบการและวิธีคิดแบบสร้างสรรค์ )Rubric = 1( 
2.2 วิธีการสอน 

บรรยำย อภปิรำย กำรท ำงำนกลุ่ม กำรน ำเสนอรำยงำน  กำรวเิครำะห ์และน ำเสนอ กำรศกึษำโดยใช้
ปัญหำในกรณีศกึษำ และโครงงำน Problem base learning  

2.3 วิธีการประเมินผล 

- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การวดัหลกัการและความเขา้ใจในเน้ือหา 
- สอบการน าเสนอโครงงานและรายงาน 
- สอบโดยกำรตอบค ำถำมสัน้ๆ )quiz( 

 
3. ทกัษะทางปัญญา  

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา (TQF3.1) 

พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ มีการวเิคราะห์ เพื่อการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจาก
การใชเ้ทคโนโลยอียา่งสร้างสรรคใ์ชค้วามรู้ในการจดัการบริบทใหม่ท่ีไม่คาดคิดทางระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning) 

- PLO 3A วิเคราะห์ปัญหาในระบบธรุกิจและสามารถเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม )Rubric = 2( 
3.2 วิธีการสอน 

- การมอบหมายใหน้กัศึกษาศึกษาคน้ควา้เพิม่เติม และน าเสนอผลการศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
- วิเคราะห์กรณีศึกษา ในการน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชใ้นปัจจุบนั 
3.3 วิธีการประเมินผล 

- สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนน้หลกัการภาคทฤษฎี 
- น าเสนอสรุปผลการคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการ

ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  
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4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา  (TQF4.3) 

-สามารถตดัสินใจในการด าเนินงานดว้ยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการ
ปรับปรุงตนเองใหมี้ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานระดบัสูงได ้ 

- PLO 3B สามารถประเมินและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศที่ผสานกันได้อย่างเหมาะสมต่อบริบททางธุรกิจ
)Rubric = 1( 

4.2 วิธีการสอน 

- จดักิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
- มอบหมายงานรายกลุ่ม ใหศึ้กษาและการวางแผนการประยกุตใ์ชแ้ละปรับปรุงการประสาน IT เขา้กบัการ

ปฏิบติังานระดบัสูง 
- การน าเสนอรายงาน 
4.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมนิตนเอง และเพือ่น ดว้ยปัจจยัชีว้ดัทีก่ ำหนดรว่มกนั 
- รำยงำนทีน่ ำเสนอ  พฤตกิรรมกำรท ำงำนเป็นทมี 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1 ทกัษะกำรวเิครำะหเ์ชงิตวัเลข กำรสือ่สำร และกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศทีต่อ้งพฒันำ )TQF5.1( 
สามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ปัญหาสรุปปัญหาและเสนอแนะ
แกไ้ขปัญหาในดา้นต่าง ๆ 

- PLO 4A สามารถสื่อสารกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุกระดับได้อย่างดี )Rubric = 1( 
5.2 วิธีการสอน       

            - ท ำงำนกลุ่มและน ำเสนอผลงำนดว้ยเทคโนลสีำรสนเทศ 

5.3 วิธีการประเมินผล 

- น ำเสนอผลงำน 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

 

1. แผนการสอน 
 

 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน    
การสอน ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผูส้อน 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน    
การสอน ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผูส้อน 

1 What is money, digital Payment 

Systems and platform economy 
3 บรรยำย /กรณีศกึษำ ผศ. ดร.ณรงคฤ์ทธิ ์วรำ

ภรณ์ / อ.ณฐัวุฒ ิอตริตัน์ 
2 
 

Card payment platform and 

innovation 
3 บรรยำย /กรณีศกึษำ / 

group presentation  
อ.ณฐัวุฒ ิอตริตัน์ 

3 
 

Future of ATMs, cash 

disbursement business and 

electronic money 

3 บรรยำย /กรณีศกึษำ / 
group presentation 

อ.ณฐัวุฒ ิอตริตัน์ 

4 
 

Payment systems for corporate 

and public agencies I: Bulk 

payment 

3 บรรยำย /กรณีศกึษำ / 
group presentation 

อ.ณฐัวุฒ ิอตริตัน์ 

5 
 

Payment systems for Corporate 

and Public Agencies II:  

• Imaged Cheque Clearing 

and Archive System (ICAS) 

• Cross-border funds transfer 

3 บรรยำย /กรณีศกึษำ / 
group presentation 

อ.ณฐัวุฒ ิอตริตัน์ 

6 
 

• Instant payment system and 

platform: A new deal for the 

faster and cheaper payments 

platform, PromptPay 

• Platform economies 

3 บรรยำย /กรณีศกึษำ / 
group presentation 

อ.ณฐัวุฒ ิอตริตัน์ 

7 • Risks & risk management in 

payment system / payment 

regulations 

• Wow project I 

3 บรรยำย /กรณีศกึษำ / 
group presentation 

ผศ. ดร.ณรงคฤ์ทธิ ์วรำ
ภรณ์ / อ.ณฐัวุฒ ิอตริตัน์ 
อ.ณฐัวุฒ ิอตริตัน์ 

8 Mid-Term Exam   2.5   
9-10 Introduction to Distributed 

Ledger Technology (DLT) and 

blockchain:  

• Decentralized VS 

Centralized 

• What are the problems with 
traditional currencies? 

• Bitcoin, Ethereum, Ripple 

• Crypto wallet, Smart 

Contracts 

6 บรรยำย /กรณีศกึษำ / 
group presentation 

อ.ณฐัวุฒ ิอตริตัน์ 

11 
 

Digital assets: a new way of 

making investment 

• ICO, ICO portal, digital 

asset exchange 

3 บรรยำย /กรณีศกึษำ / 
group presentation 

อ.ณฐัวุฒ ิอตริตัน์ 

12 Digital currencies and 

cryptocurrencies: a new way of 

making payment I  

3 บรรยำย /กรณีศกึษำ / 
group presentation 

อ.ณฐัวุฒ ิอตริตัน์ 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน    
การสอน ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผูส้อน 

• Stablecoins in the nutshell 

(Fiat-backed/asset-

backed/algorithmics/ 

Facebook Diem/DAI) 

13 Digital currencies and 

cryptocurrencies: a new way of 

making payment II (Central 

Bank Digital Currencies -

CBDC) 

3 บรรยำย /กรณีศกึษำ / 
group presentation 

อ.ณฐัวุฒ ิอตริตัน์ 

14 • Fungible tokens VS Non-

fungible tokens (NFTs) 

• Tokenomics 

 บรรยำย /กรณีศกึษำ / 
group presentation 

อ.ณฐัวุฒ ิอตริตัน์ 

15-16 
 

• Centralized Finance (CeFi) 

vs Dentralized Finance 

(DeFi)   

• Wow project II 

6 บรรยำย /กรณีศกึษำ / 
group presentation 

ผศ. ดร.ณรงคฤ์ทธิ ์วรำ
ภรณ์ / อ.ณฐัวุฒ ิอตริตัน์ 
อ.ณฐัวุฒ ิอตริตัน์  

17 Final  Exam   2.5   
 

 

 

 

 

 

 
 

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 

กิจกรรม
ท่ี  
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วิธีการประเมิน  
 
 

สปัดาหท่ี์
ประเมิน  

สดัส่วนของ
การประเมินผล 

 

1 PLO-1B 
PLO-3A 

 
สอบกลำงภำค 
สอบปลำยภำค 
 

 
8 
17 
 

 
40% 
40% 

 

2 
PLO-2C 
PLO-3B 
PLO-4A 

คน้ควำ้ กำรน ำเสนอรำยงำน 
กำรท ำงำนกลุ่มและผลงำน 
กำรสง่งำนตำมทีม่อบหมำย  
กำรเขำ้ชัน้เรยีน และวเิครำะหก์รณีศกึษำ 

ตลอดภำค
กำรศกึษำ 

20% 
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กำรมสีว่นรว่ม อภปิรำย เสนอควำมคดิเหน็ใน
ชัน้เรยีน 

 

1. เอกสารและต าราหลกั 
• The Bitcoins and Blockchains (E-Book) 
• Retail Payment Systems by FFIEC, USA 

 

2. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
• Other assigned readings 

 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- แบบประเมนิผูส้อนรำยวชิำ 
- ขอ้คดิเหน็ผำ่นกำรสอบถำมหลงัคำบเรยีน 

2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
- ผลกำรสอบ 
- กำรทวนสอบผลประเมนิกำรเรยีนรู ้

3. การปรบัปรงุการสอน  
- น ำผลกำรประเมนิเพือ่พฒันำกำรสอน 
- ศกึษำขอ้ควรปรบัปรุงกำรสอนจำกบทเรยีนของ อ. ใน มคอ7 

-  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
มกีำรทวนสอบผลสมัฤทธิโ์ดยรวมในวชิำไดโ้ดยกรรมกำรทีจ่ดัสรรโดยคณะ 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
จำกผลกำรประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรำยวชิำ ไดม้กีำรวำงแผนกำรปรบัปรุงกำรสอน 

และรำยละเอยีดวชิำ เพือ่ใหเ้กดิคุณภำพมำกขึน้ ดงันี้ 
• จ ำกดัจ ำนวนกรณีศกึษำไม่เกนิ 8-9 กรณ ี
• อภปิรำยกรณีศกึษำในลกัษณะเชงิบวก ใหน้.ศ. ไดน้ ำเสนอควำมเหน็  

 
 

 


