เอกสารหมายเลข มคอ.3
รายละเอียดของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร ี

วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทัวไป
่
1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
BIS 690 Digital Payment and Platform Economy (ระบบชำระเงินและแพลตฟอร์มเศรษฐกิจดิจทิ ลั (
2. จานวนหน่ วยกิ ต
3 หน่วยกิต )3-0-9(
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ
4. อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผสู้ อน
ผศ. ดร. ณรงค์ฤทธิ ์ วรำภรณ์
อำจำรย์ผรู้ บั ผิดชอบวิชำ
อ.ณัฐวุฒิ
อติรตั น์
อำจำรย์ผสู้ อน
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ภำคกำรศึกษำที่ 1-2 / ชัน้ ปี ท่ี 1
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร ี
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
5 มกรำคม 2022
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรูค้ วำมเข้ำใจเกีย่ วกับ ระบบกำรเงินดิจทิ ลั หลักกำรและเทคโนโลยีกำรชำระเงิน
ดิจทิ ลั ข้อดีขอ้ เสียและนวัตกรรมของระบบกำรเงินดิจทิ ลั ทัง้ ส่วนหน้ำ เช่น กระเป๋ ำเงิน )e-wallet) สกุลเงินดิจทิ ลั
) Cryptocurrencies) แ ล ะ ส่ ว น ส นั บ ส นุ น เ ช่ น distributed ledger technology (DLT) blockchain แ ล ะ
Decentralized Finance (DeFi) เศรษฐกิจบนแพลตฟอร์มดิจทิ ลั เช่น สังคมออนไลน์ )Social networking) ระบบ
ธุรกรรมนิเวศและสำยโซ่ธุรกิจแบบออนไลน์ )ecosystem of FinTech and supply chain) รวมถึงข้อกำหนดของ
องค์กรระหว่ำงประเทศและกฎหมำยไทยทีเ่ กีย่ วข้อง
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
ปรับปรุงมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำก TQF-LOs มำเป็ น KMUTT-PLOs ที่สอดคล้องกับประกำศของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุ ด มศึกษำ )สกอ.( และได้จดั ให้มี Group-Based Learning โดยกำรวิเครำะห์
วิจำรณ์กรณีศกึ ษำ )Case study( และให้ผเู้ รียนได้มกี ำรนำเสนอผลงำน )Term project assignment(
)1( เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกีย่ วถึง พัฒนำกำรของระบบกำรเงินดิจทิ ลั ทีส่ ่งผลกระทบต่อ
กำรปรับตัวของภำคธุรกิจและภำครัฐ บุคคลทัวไป
่
)2( เพือ่ ให้นกั ศึกษำมีควำมเข้ำใจถึงรูปแบบกำรดำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน้ จริงขององค์กำร
ทัง้ ภำคเอกชนและภำครัฐ ทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อเตรียมควำมพร้อมด้ำนอำชีพของนักศึกษำใน
อนำคต
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
หลักกำร ควำมสำคัญ องค์ประกอบของระบบกำรเงินดิจทิ ลั เทคโนโลยีกำรชำระเงินดิจทิ ลั ข้อดีขอ้ เสีย
และนวั ต กรรมของระบบกำรเงิ น ดิ จิ ท ั ล ทั ง้ ส่ ว นหน้ ำ เช่ น กระเป๋ ำเงิ น ) e-wallet) สกุ ล เงิ น ดิ จิ ท ั ล
) Cryptocurrencies) แ ล ะ ส่ ว น ส นั บ ส นุ น เ ช่ น distributed ledger technology (DLT) blockchain แ ล ะ
Decentralized Finance (DeFi) เศรษฐกิจบนแพลตฟอร์มดิจทิ ลั เช่น สังคมออนไลน์ )Social networking) ระบบ
ธุรกรรมนิเวศและสำยโซ่ธุรกิจแบบออนไลน์ )ecosystem of FinTech and supply chain) รวมถึงข้อกำหนดของ
องค์กรระหว่ำงประเทศและกฎหมำยไทยทีเ่ กีย่ วข้อง
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
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บรรยาย
บรรยำย 45 ชัวโมงต่
่
อ
ภำคกำรศึกษำ

สอนเสริ ม
เป็ นกรณีไป

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

การศึกษาด้วยตนเอง
กำรศึกษำด้วยตนเอง 9
ชัวโมงต่
่
อสัปดำห์

3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อำจำรย์จดั เวลำให้คำปรึกษำเป็ นรำยบุคคล หรือ รำยกลุ่มตำมควำมต้องกำร 1 ชัวโมงต่
่
อสัปดำห์
- นักศึกษำสำมำรถนัดหมำยเพือ่ ขอคำแนะนำผ่ำนอีเมล mr.nuttawut@gmail.com และ ID Line:
0891299265 ของแต่ละภำคกำรศึกษำ
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ต้องพัฒนา
)TQF1.4( พัฒนำผูเ้ รียนให้มคี วำมรับผิดชอบ มีวนิ ยั มีจรรยำบรรณวิชำชีพ เคำรพในสิทธิของข้อมูลส่วน
บุคคล
- PLO 1B เข้าใจและสามารถจัดการข้อมูล เลือกวิธีวิเคราะห์และแปลความหมายสารสนเทศที่ได้มา
)Rubric = 2(
1.2 วิ ธีการสอน
- บรรยำยพร้อมยกตัวอย่ำงกรณีศกึ ษำเกีย่ วกับ ระบบกำรเงินดิจทิ ลั เทคโนโลยีกำรชำระเงินดิจทิ ลั
ข้อดีขอ้ เสียและนวัตกรรมของระบบกำรเงินดิจทิ ลั
- อภิปรำยกลุ่ม นำเสนอ project
1.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- พฤติกรรมกำรเข้ำเรียน และส่งงำนทีไ่ ด้รบั มอบหมำยตำมขอบเขตทีใ่ ห้และตรงเวลำ
- มีกำรค้นคว้ำกำรอ้ำงอิงเอกสำรทีไ่ ด้นำมำทำรำยงำน อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม
- ประเมินผลกำรวิเครำะห์กรณีศกึ ษำ
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รบั (TQF2.4)
มีควำมรูใ้ นหลักกำร ควำมสำคัญ องค์ประกอบของระบบสำรสนเทศ ภำระหน้ำทีข่ องผูเ้ กีย่ วข้องในระบบ
สำรสนเทศ ประเภทข้อมูล แหล่งทีม่ ำของสำรสนเทศ ประโยชน์ของระบบอินทรำเน็ตเชิงธุรกิจ ควำม
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เกีย่ วข้องของระบบสำรสนเทศในกำรใช้ชวี ติ ประจำวัน และธุรกิจ องค์ประกอบระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีทใ่ี ช้ในกำรจัดกำรระบบฐำนควำมรู้ หลักกำรและขัน้ ตอนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ ผลกระทบ
ของกำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ต่อบุคคลและสังคม กำรป้ องกันอันตรำย หรือภัยจำกกำรใช้งำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ตลอดจนประสบการณ์ดา้ นวิจยั /บริ การวิชาการของผูส้ อน
- PLO 2C สร้างกระบวนทัศน์เชิงประกอบการและวิธีคิดแบบสร้างสรรค์ )Rubric = 1(
2.2 วิ ธีการสอน
บรรยำย อภิปรำย กำรทำงำนกลุ่ม กำรนำเสนอรำยงำน กำรวิเครำะห์ และนำเสนอ กำรศึกษำโดยใช้
ปั ญหำในกรณีศกึ ษำ และโครงงำน Problem base learning
2.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและความเข้าใจในเนื้อหา
- สอบการนาเสนอโครงงานและรายงาน
- สอบโดยกำรตอบคำถำมสัน้ ๆ )quiz(
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา (TQF3.1)
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ใช้ความรู ้ในการจัดการบริ บทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ และการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต (Life-long learning)
- PLO 3A วิเคราะห์ปัญหาในระบบธุรกิจและสามารถเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม )Rubric = 2(
3.2 วิ ธีการสอน
- การมอบหมายให้นกั ศึกษาศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติม และนาเสนอผลการศึกษา
- อภิปรายกลุ่ม
- วิเคราะห์กรณีศึกษา ในการนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ในปัจจุบนั
3.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นหลักการภาคทฤษฎี
- นาเสนอสรุ ปผลการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรื อวิเคราะห์แนวคิดในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
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4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา (TQF4.3)
-สามารถตัดสิ นใจในการด าเนิ น งานด้ว ยตนเองและสามารถประเมิ น ตนเองได้

รวมทั้งวางแผนในการ

ปรับปรุ งตนเองให้มีประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานระดับสู งได้
- PLO 3B สามารถประเมินและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศที่ผสานกันได้อย่างเหมาะสมต่อบริบททางธุรกิจ
)Rubric = 1(
4.2 วิ ธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุม่ ในการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
- มอบหมายงานรายกลุ่ม ให้ศึกษาและการวางแผนการประยุกต์ใช้และปรับปรุ งการประสาน IT เข้ากับการ
ปฏิบตั ิงานระดับสู ง
- การนาเสนอรายงาน
4.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- ประเมินตนเอง และเพือ่ น ด้วยปั จจัยชีว้ ดั ทีก่ ำหนดร่วมกัน
- รำยงำนทีน่ ำเสนอ พฤติกรรมกำรทำงำนเป็ นทีม
5. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสือ่ สำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศทีต่ อ้ งพัฒนำ )TQF5.1(
สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหาสรุ ปปัญหาและเสนอแนะ
แก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ
- PLO 4A สามารถสื่อสารกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุกระดับได้อย่างดี )Rubric = 1(
5.2 วิ ธีการสอน
- ทำงำนกลุ่มและนำเสนอผลงำนด้วยเทคโนลีสำรสนเทศ
5.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- นำเสนอผลงำน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด
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จานวน
กิ จกรรมการเรียน
ผูส้ อน
ชัวโมง
่
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1

What is money, digital Payment
Systems and platform economy

3

บรรยำย /กรณีศกึ ษำ

2

Card payment platform and
innovation

3

3

Future of ATMs, cash
disbursement business and
electronic money
Payment systems for corporate
and public agencies I: Bulk
payment
Payment systems for Corporate
and Public Agencies II:
• Imaged Cheque Clearing
and Archive System (ICAS)
• Cross-border funds transfer
• Instant payment system and
platform: A new deal for the
faster and cheaper payments
platform, PromptPay
• Platform economies
• Risks & risk management in
payment system / payment
regulations
• Wow project I
Mid-Term Exam

3

บรรยำย /กรณีศกึ ษำ /
group presentation
บรรยำย /กรณีศกึ ษำ /
group presentation

4
5

6

7

8
9-10

Introduction to Distributed
Ledger Technology (DLT) and
blockchain:
• Decentralized VS
Centralized
• What are the problems with

ผศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วรำ
ภรณ์ / อ.ณัฐวุฒ ิ อติรตั น์
อ.ณัฐวุฒ ิ อติรตั น์
อ.ณัฐวุฒ ิ อติรตั น์

3

บรรยำย /กรณีศกึ ษำ /
group presentation

อ.ณัฐวุฒ ิ อติรตั น์

3

บรรยำย /กรณีศกึ ษำ /
group presentation

อ.ณัฐวุฒ ิ อติรตั น์

3

บรรยำย /กรณีศกึ ษำ /
group presentation

อ.ณัฐวุฒ ิ อติรตั น์

3

บรรยำย /กรณีศกึ ษำ /
group presentation

ผศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วรำ
ภรณ์ / อ.ณัฐวุฒ ิ อติรตั น์
อ.ณัฐวุฒ ิ อติรตั น์

บรรยำย /กรณีศกึ ษำ /
group presentation

อ.ณัฐวุฒ ิ อติรตั น์

3

บรรยำย /กรณีศกึ ษำ /
group presentation

อ.ณัฐวุฒ ิ อติรตั น์

3

บรรยำย /กรณีศกึ ษำ /
group presentation

อ.ณัฐวุฒ ิ อติรตั น์

2.5
6

traditional currencies?

•
•

11

12

Bitcoin, Ethereum, Ripple
Crypto wallet, Smart
Contracts
Digital assets: a new way of
making investment
• ICO, ICO portal, digital
asset exchange
Digital currencies and
cryptocurrencies: a new way of
making payment I
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สัปดาห์
ที่

เอกสารหมายเลข มคอ.3
จานวน
กิ จกรรมการเรียน
ผูส้ อน
ชัวโมง
่
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

หัวข้อ/รายละเอียด
•

13

14
15-16

17

Stablecoins in the nutshell
(Fiat-backed/assetbacked/algorithmics/
Facebook Diem/DAI)
Digital currencies and
cryptocurrencies: a new way of
making payment II (Central
Bank Digital Currencies CBDC)
• Fungible tokens VS Nonfungible tokens (NFTs)
• Tokenomics
•

Centralized Finance (CeFi)
vs Dentralized Finance
(DeFi)

• Wow project II
Final Exam

3

6

บรรยำย /กรณีศกึ ษำ /
group presentation

อ.ณัฐวุฒ ิ อติรตั น์

บรรยำย /กรณีศกึ ษำ /
group presentation

อ.ณัฐวุฒ ิ อติรตั น์

บรรยำย /กรณีศกึ ษำ /
group presentation

ผศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วรำ
ภรณ์ / อ.ณัฐวุฒ ิ อติรตั น์
อ.ณัฐวุฒ ิ อติรตั น์

2.5

2 แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
กิ จกรรม
ผลการเรียนรู้*
ที่

วิ ธีการประเมิน

1

PLO-1B
PLO-3A

สอบกลำงภำค
สอบปลำยภำค

2

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

ค้นคว้ำ กำรนำเสนอรำยงำน
กำรทำงำนกลุ่มและผลงำน
กำรส่งงำนตำมทีม่ อบหมำย
กำรเข้ำชัน้ เรียน และวิเครำะห์กรณีศกึ ษำ
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สัปดาห์ที่
ประเมิ น

สัดส่วนของ
การประเมิ นผล

8
17

40%
40%

ตลอดภำค
กำรศึกษำ

20%

7

เอกสารหมายเลข มคอ.3
กำรมีสว่ นร่วม อภิปรำย เสนอควำมคิดเห็นใน
ชัน้ เรียน
1. เอกสารและตาราหลัก
• The Bitcoins and Blockchains (E-Book)
• Retail Payment Systems by FFIEC, USA

2. เอกสารและข้อมูลแนะนา
• Other assigned readings

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 มคอ7
-

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ ์โดยรวมในวิชำได้โดยกรรมกำรทีจ่ ดั สรรโดยคณะ
5. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
จำกผลกำรประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ประสิทธิผลรำยวิชำ ได้มกี ำรวำงแผนกำรปรับปรุงกำรสอน
และรำยละเอียดวิชำ เพือ่ ให้เกิดคุณภำพมำกขึน้ ดังนี้
• จำกัดจำนวนกรณีศกึ ษำไม่เกิน 8-9 กรณี
• อภิปรำยกรณีศกึ ษำในลักษณะเชิงบวก ให้น.ศ. ได้นำเสนอควำมเห็น
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