
รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 
BIS692 การศกึษาเฉพาะเรื่องทางระบบสารสนเทศทางธุรกจิดจิทิลั 3 (การเริม่ต้นธุรกจิและการเป็น

ผูป้ระกอบการดจิทิลั) 
Selected Topics in Digital Business Information System III (Digital Startup and 
Entrepreneurship) 

2. จ านวนหน่วยกิต  
3 (3-0-9) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
 วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธุรกจิดจิทิลั เป็นวชิาเลอืก 

4. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน 
ดร. วทญัญ ูสุขเสงีย่ม 

5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 
ภาคการศกึษาที ่1-2 / ชัน้ปีที ่2 

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

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

8. สถานท่ีเรียน 
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด  
15 มีนาคม 2566 

หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์ 

1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 
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เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนฐาน องค์ประกอบ การเริ่มต้นธุรกิจและความเป็น
ผู้ประกอบการเทคโนโลยี  ที่นำเอาประโยชน์การใช้งานระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนำมาสร้าง
นวัตกรรมให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานและลูกค้า ตลอดจนเข้าใจถึงกระบวนดำเนินธุรกิจ การ
ระดมทุนของกิจการดิจิทัลตั้งใหม่ (digital startup) และเข้าใจถึงสิ่งที่นักลงทุนต้องการ 

2.  วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา  
1. เพือ่ใหน้กัศกึษามคีวามรูเ้กีย่วกบัการเริม่ตน้ธุรกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 
2. เพื่อให้นักศกึษาสามารถประยุกต์ฐานความรู้ในการใช้งานระบบและเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพือ่สรา้งผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
3. เพือ่ใหน้กัศกึษามคีวามพรอ้มในการตัง้กจิการใหมห่ลงัส าเรจ็รายวชิา 
4. เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการขอรบัทุนสนับสนุนจากนักลงทุนและหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง 
 

3. ผลลพัธก์ารเรียนรู้ของหลกัสูตร (CLO) 
CLO 1: สามารถออกแบบนวตักรรมดจิทิลัทีใ่ชง้านระบบและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
CLO 2: สามารถด าเนินโครงการพฒันานวตักรรมดจิทิลั 
CLO 3: สามารถเริม่ตน้ธุรกจิและเป็นผูป้ระกอบการดจิทิลั 
CLO 4: สามารถเข้าใจปัญหาและความต้องการผู้ใช้งานเพื่อหาทางแก้ปัญหาโดยใช้ระบบและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
CLO 5: สามารถออกแบบธุรกิจดิจิทัลอันเกิดขึ้นมาจากการบูรณาการระบบและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
CLO 6: สามารถน าเสนอขอรบัทุนจากนกัลงทุนและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ  

1. ค าอธิบายรายวิชา  

การเริ่มต้นธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล (Digital Startup and Entrepreneurship) เป็นวิชาที่
เน้นภาคปฏิบัติและทฤษฎี ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะผู้ประกอบการเทคโนโลยี โดยใช้แนวคิดการ
ออกแบบ (Design Thinking) การพัฒนานวัตกรรมแบบลีน การสร้างแบบจำลองธุรกิจดิจิทัลสมัยใหม่ 
การสร้างต้นแบบและการทดสอบนวัตกรรมดิจิทัลในภาคสนามโดยกลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนมี
แนวคิดในการสร้างนวัตกรรมเป็นของตัวเองและนำไปสู่การต้ังกิจการใหม่หลังสำเร็จรายวิชา ผู้เรียนเข้าใจ
กระบวนการสร้างและการลงทุนในกิจการตั้งใหม่ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานที่เกี่ยว เช่น 
นักลงทุน  (Investor) และบริษัทร่วมลงทุน  (Venture Capitalist: VC) หน่ วยงานให้ทุ นภาครัฐ 
(Seedfunder)  เป็นต้น ตลอดจนผู้เรียนยังเข้าใจในเทคโนโลยีการระดมทุนสมัยใหม่ เช่น Crowdfunding 
และ Initial Coin Offering (ICO) เป็นต้น 
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2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/                   

งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

48 ชัว่โมง - 30 ชัว่โมง 100 ชัว่โมง 

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ท่ีอาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล  
- นกัศกึษาสามารถนดัหมายเพือ่ขอค าปรกึษา และ/หรอื ขอค าแนะน าผ่านทางอเีมลล ์ 

หมวดท่ี  4  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. PLO1A: วิเคราะห์หลกัการ สถาปัตยกรรม และการออกแบบระบบข้อมูลองค์กร 
CLO 1: สามารถออกแบบนวตักรรมดจิทิลัทีใ่ชง้านระบบและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- วธิกีารสอน:  
o บรรยายเนื้อหา 
o ใหน้กัศกึษาสามารถน าความรูใ้นวชิานี้ ไปใชฝึ้กฝนเพือ่ออกแบบนวตักรรม

ดจิทิลัและการด าเนินธุรกจิตัง้ใหม่ (startup) ผ่านการท าโปรเจค 
o ใหน้กัศกึษาท าการศกึษากลุ่มเกีย่วกบักรณีศกึษากจิการตัง้ใหม่เพือ่

น าเสนอต่อชัน้เรยีน 
- วธิกีารประเมนิผล 

o ทดสอบการเรยีนรูแ้ละเขา้ใจแนวคดิทฤษฎผี่านการทดสอบปลายภาค 
o ทดสอบย่อย 
o ประเมนิจากความก้าวหน้า สงัเกตจากพฤตกิรรมกลุ่มและการสอบถาม 
o ประเมนิจากรายงานทีน่กัศกึษาจดัท าและการน าเสนอ 

2. PLO 2A: ใช้วิธีบริหารเชิงโครงการ 
CLO 2: สามารถด าเนินโครงการพฒันานวตักรรมดจิทิลั 

- วธิกีารสอน:  
o บรรยายเนื้อหา 
o ใหน้กัศกึษาสามารถน าความรูใ้นวชิานี้ ไปใชฝึ้กฝนเพือ่ออกแบบนวตักรรม

ดจิทิลัและการด าเนินธุรกจิตัง้ใหม่ (startup) ผ่านการท าโปรเจค 
- วธิกีารประเมนิผล 

o ทดสอบการเรยีนรูแ้ละเขา้ใจแนวคดิทฤษฎผี่านการทดสอบปลายภาค 
o ทดสอบย่อย 
o ประเมนิจากความก้าวหน้า สงัเกตจากพฤตกิรรมกลุ่มและการสอบถาม 
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o ประเมนิจากรายงานทีน่กัศกึษาจดัท าและการน าเสนอ 
 

3. PLO 2C: สามารถใช้วิธีคิดแบบผู้ประกอบการ 
CLO 3: สามารถเริม่ตน้ธุรกจิและเป็นผูป้ระกอบการดจิทิลั 

- วธิกีารสอน:  
o บรรยายเนื้อหา 
o ใหน้กัศกึษาสามารถน าความรูใ้นวชิานี้ ไปใชฝึ้กฝนเพือ่ออกแบบนวตักรรม

ดจิทิลัและการด าเนินธุรกจิตัง้ใหม่ (startup) ผ่านการท าโปรเจค 
o ใหน้กัศกึษาท าการศกึษากลุ่มเกีย่วกบักรณีศกึษากจิการตัง้ใหม่เพือ่

น าเสนอต่อชัน้เรยีน 
o จดัใหม้กีารเรยีนรูโ้ดยตรงจากผูเ้ชีย่วชาญทีม่ปีระสบการณ์ตรง 

- วธิกีารประเมนิผล 
o ทดสอบการเรยีนรูแ้ละเขา้ใจแนวคดิทฤษฎผี่านการทดสอบปลายภาค 
o ทดสอบย่อย 
o ประเมนิจากความก้าวหน้า สงัเกตจากพฤตกิรรมกลุ่มและการสอบถาม 
o ประเมนิจากรายงานทีน่กัศกึษาจดัท าและการน าเสนอ 

4. PLO 3A: วิเคราะห์ปัญหาในระบบธุรกจิดิจิทัลและเลือกวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
CLO 4: สามารถเขา้ใจปัญหาและความตอ้งการผูใ้ชง้านเพื่อหาทางแก้ปัญหาโดยใชร้ะบบและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- วธิกีารสอน:  
o บรรยายเนื้อหา 
o ใหน้กัศกึษาท าการศกึษากลุ่มเกีย่วกบักรณีศกึษากจิการตัง้ใหม่เพือ่

น าเสนอต่อชัน้เรยีน 
o ใหน้กัศกึษาสามารถน าความรูใ้นวชิานี้ ไปใชฝึ้กฝนเพือ่ออกแบบนวตักรรม

ดจิทิลัและการด าเนินธุรกจิตัง้ใหม่ (startup) ผา่นการท าโปรเจค 
- วธิกีารประเมนิผล 

o ทดสอบการเรยีนรูแ้ละเขา้ใจแนวคดิทฤษฎผี่านการทดสอบปลายภาค 
o ทดสอบย่อย 
o ประเมนิจากความก้าวหน้า สงัเกตจากพฤตกิรรมกลุ่มและการสอบถาม 
o ประเมนิจากรายงานทีน่กัศกึษาจดัท าและการน าเสนอ 

5. PLO 3B: ตัดสินใจเลือกระบบสารสนเทศและจัดการการบูรณาการท่ีเหมาะสม 
CLO 5: สามารถออกแบบธุรกจิดจิทิลัอนัเกดิขึน้มาจากการบูรณาการระบบและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- วธิกีารสอน:  
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o บรรยายเนื้อหา 
o ใหน้กัศกึษาท าการศกึษากลุ่มเกีย่วกบักรณีศกึษากจิการตัง้ใหม่เพือ่

น าเสนอต่อชัน้เรยีน 
o ใหน้กัศกึษาสามารถน าความรูใ้นวชิานี้ ไปใชฝึ้กฝนเพือ่ออกแบบนวตักรรม

ดจิทิลัและการด าเนินธุรกจิตัง้ใหม่ (startup) ผ่านการท าโปรเจค 
- วธิกีารประเมนิผล 

o ทดสอบการเรยีนรูแ้ละเขา้ใจแนวคดิทฤษฎผี่านการทดสอบปลายภาค 
o ทดสอบย่อย 
o ประเมนิจากความก้าวหน้า สงัเกตจากพฤตกิรรมกลุ่มและการสอบถาม 
o ประเมนิจากรายงานทีน่กัศกึษาจดัท าและการน าเสนอ 

 
6. PLO 4A: สามารถส่ือสารกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องในทุกระดบัได้อย่างดี 

CLO 6: สามารถน าเสนอขอรบัทุนจากนกัลงทุนและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
- วธิกีารสอน:  

o บรรยายเนื้อหา 
o จดัใหม้กีารเรยีนรูโ้ดยตรงจากผูเ้ชีย่วชาญทีม่ปีระสบการณ์ตรง 
o ใหน้กัศกึษาสามารถน าความรูใ้นวชิานี้ ไปใชฝึ้กฝนเพือ่ออกแบบนวตักรรม

ดจิทิลัและการด าเนินธุรกจิตัง้ใหม่ (startup) ผ่านการท าโปรเจค 
o ใหน้กัศกึษาท าการศกึษากลุ่มเกีย่วกบักรณีศกึษากจิการตัง้ใหม่เพือ่

น าเสนอต่อชัน้เรยีน 
- วธิกีารประเมนิผล 

o ทดสอบการเรยีนรูแ้ละเขา้ใจแนวคดิทฤษฎผี่านการทดสอบปลายภาค 
o ทดสอบย่อย 
o ประเมนิจากความก้าวหน้า สงัเกตจากพฤตกิรรมกลุ่มและการสอบถาม 
o ประเมนิจากรายงานทีน่กัศกึษาจดัท าและการน าเสนอ 

 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  
สปัดาห์

ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  ส่ือ
ท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 
 

- Why Startup and 
Entrepreneurship? 

3 - บรรยาย อ.วทัญญู สุข
เสงี่ยม 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  ส่ือ
ท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

2 
 

- Where Do Your Big Ideas 
Come from? 

3 - บรรยาย 
- ฝึกการระดมสมองตามแนวคิด 

Design Thinking  

อ.วทัญญู สุข
เสงี่ยม 

3 
 

- Users and Competitors 3 - บรรยาย อ.วทัญญู สุข
เสงี่ยม 

4 
 

- Digital Innovation and 
Business Models 

3 - บรรยาย อ.วทัญญู สุข
เสงี่ยม 

5 - Digital Innovation 
Development  

3 - บรรยาย อ.วทัญญู สุข
เสงี่ยม 

6 - Project Milestone 1 
Presentation 

3 - บรรยาย 
- Pitching/Presentation 

อ.วทัญญู สุข
เสงี่ยม 

7 - Innovation Evaluation 
Understanding 

3 - บรรยาย 
- กรณีศึกษา Startup Case 1 

อ.วทัญญู สุข
เสงี่ยม 

8 - Setting Up Your Business  3 - บรรยาย 
- กรณีศึกษา Startup Case 2 

อ.วทัญญู สุข
เสงี่ยม 

9 
 

- Entrepreneurial Ecosystem 3 - บรรยาย 
- กรณีศึกษา Startup Case 3 

อ.วทัญญู สุข
เสงี่ยม 

10 
 

- Go to Market Strategies 
 

3 - บรรยาย 
- กรณีศึกษา Startup Case 4 

อ.วทัญญู สุข
เสงี่ยม 

11 
 

- Project Milestone 2 
Presentation 

3 - บรรยาย 
- Pitching/Presentation 

อ.วทัญญู สุข
เสงี่ยม 

12 
 

- Entrepreneur Exemplar 3 - บรรยาย 
- กรณีศึกษา Startup Case 5 

อ.วทัญญู สุข
เสงี่ยม/ Guest 
Speaker 

13 - Venture Capitalists (VCs) 
 

3 - บรรยาย อ.วทัญญู สุข
เสงี่ยม/ Guest 
Speaker 

14 - Startup Valuation 3 - บรรยาย อ.วทัญญู สุข
เสงี่ยม 

15 - Negotiation, Term Sheet, 
Working with VCs and 
alternatives to VCs 

3 - บรรยาย อ.วทัญญู สุข
เสงี่ยมฝ/ Guest 
Speaker 

16 - Final Milestone 
Presentation and Paper 
due 

3 - บรรยาย 
- Pitching/Presentation/Prototype 

Demonstration 

อ.วทัญญู สุข
เสงี่ยม 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  ส่ือ
ท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

17 - Final Exam (30%)  - -  - 
 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ท่ี 
ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน สปัดาห์ท่ี
ประเมิน 

สดัส่วนของการ
ประเมินผล 

1 1.4, 3.1, 
3.3, 3.4 

- พฤตกิรรมการเขา้เรยีน การมสีว่น
ร่วมและการแสดงความคดิเหน็ในชัน้
เรยีน 

ตลอดภาค
การศกึษา 

-20 % 

2 2.1 - สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบทีว่ดั
หลกัการและทฤษฎ ี

สปัดาหท์ี ่17 -สอบปลายภาค 30% 

3 2.1 -ทดสอบย่อยดว้ยขอ้สอบทีว่ดัหลกัการ
และทฤษฎ ี

ตลอดภาค
การศกึษา 

-ทดสอบย่อย 10% 
 

4 2.1, 
3.1,3.3, 
4.2,4.3, 
4.4 

-การท าการท าโครงงานกลุ่มเพื่อพฒันา
นวตักรรมดจิทิลัส าหรบักจิการตัง้ใหม่ 
-การท ารายงานกรณีศกึษากจิการตัง้
ใหม่ 

ตลอดภาค
การศกึษา 

-สอบและประเมนิโครงงาน
กลุ่ม 30% 
-สอบและประเมนิ
กรณีศกึษากลุ่ม 10% 
 

หมายเหตุ: เกณฑก์ารสอบผ่านของรายวชิาก าหนดให้นกัศกึษาจะตอ้งไดค้ะแนนตัง้แต่ 60% ขึน้ไป และ
จะตอ้ง สอบปลายภาค และ สง่งานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ใหค้รบทุกงาน 

 

 

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.   ต าราและเอกสารหลกั 
1) Neal Cabage & Sonya Zhang (2013). The Smarter Startup: A Better Approach to Online 

Business for Entrepreneurs. New Readers. 
2) Dan Olsen (2015). The Lean Product Playbook: How to Innovate with Minimum Viable 

Products and Rapid Customer Feedback. Wiley. 
3) Eric Ries (2011). The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous 

Innovation to Create Radically Successful Business. The Crown Publishing Group. 



8 
 

4) Peter Weill & Stephanie L. Woerner (2018). What’s Your Digital Business Model? Six 
Questions to Help You Build the Next-Generation Enterprise. Harvard Business School 
Publishing. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคญั 
- เวบ็ไซตส์ าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิของซอฟตแ์วร์ Marvelapp: 

https://marvelapp.com/  
- เวบ็ไซตส์ าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิของซอฟตแ์วร์ Axure:  

https://www.axure.com/ 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
- เวบ็ไซตส์ าหรบัขอ้มลูกจิการตัง้ใหมต่่าง ๆ เกีย่วกบัการสอบประกาศนียบตัรวชิาชพีของ

ซอฟตแ์วร ์crunchbase:  
https://www.crunchbase.com/ 

 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 ประเมนิดว้ยระบบประเมนิการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศกึษา 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน   
ในการเกบ็ขอ้มลูเพือ่ประเมนิการสอน ไดม้กีลยุทธ ์ดงันี้ 
- ผลการสอบ 
- สงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนของนกัศกึษา 

3. การปรบัปรงุการสอน  
- เขา้รบัการอบรม หรอืสมัมนา เพือ่ใหอ้าจารยม์คีวามรูค้วามเขา้ใจในเทคโนโลยฐีานขอ้มลูที่

เปลีย่นแปลงไปอย่างต่อเนื่อง 
- ปรบัปรุงและพฒันาการสอนจากผลการประเมนิทีไ่ดร้บั  

4.    การทบทวนมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา  
- มกีารทวนสอบขอ้สอบโดยผูเ้ชีย่วชาญ  
- มกีารตัง้คณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนกัศกึษา โดย

ตรวจสอบขอ้สอบ วธิกีารใหค้ะแนน และการตดัเกรด 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  
ปรบัปรุงรายวชิาอย่างสม ่าเสมอตามความเหมาะสม หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสมัฤทธิต์ามขอ้ 4 


