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รายละเอียดของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทัวไป
่
1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
BIS613 ระบบการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Payment System
2. จานวนหน่ วยกิ ต
3 หน่วยกิต (3-0-9)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ประเภทของรายวิชา วิชาเลือก
4. อาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผสู้ อน
ดร.บัณฑิต
วรรธนาภา
ประธานหลักสูตร
อ.ณัฐวุฒ ิ
อติรตั น์
อาจารย์ผสู้ อน
อ.ธนะสิทธิ ์
สรรพโชติวฒ
ั น์
อาจารย์ผสู้ อน
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 3-4 (1/ 2555) / ชัน้ ปีท่ี 2
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
15 พฤษภาคม 2555
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐาน องค์ประกอบ ประโยชน์ของระบบการชาระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ ในฐานะโครงสร้างพืน้ ฐานหลักทีร่ องรับระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ โดยเฉพาะการ
เป็ นองค์ประกอบทีส่ าคัญทีส่ นับสนุ นการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ รวมถึงมีความเข้าใจนววัตกรรมด้านระบบการ
ชาระเงินใหม่ๆ ในขณะเดียวกันได้ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง รวมถึงข้อกาหนดขององค์กร
ระหว่างประเทศและกฎหมายไทยทีเ่ กีย่ วข้อง
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
(1) เพื่อ ให้ นั ก ศึก ษามีค วามรู้ ความเข้า ใจเกี่ย วถึง ความเชื่อ มโยงระหว่ า งระบบการช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ กับการดาเนินกิจกรรมทางการเงินของภาคธุรกิจและภาครัฐ รวมถึงบุคคลทัวไป
่
(2) เพื่อ ให้นัก ศึก ษามีค วามเข้าใจถึงรูปแบบการด าเนิน กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เ กิดขึ้นจริง ของ
องค์ก ารทัง้ ภาคเอกชนและภาครัฐ ทัง้ ในประเทศและต่ า งประเทศ เพื่อ เตรียมความพร้อ มด้านอาชีพ ของ
นักศึกษาในอนาคต
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
ความหมาย องค์ประกอบ และความสาคัญของระบบการชาระเงินอิเล้กทรอนิกส์ บทบาทของผูเ้ กี่ยวข้อง
ในระบบการชาระเงินอิเลกทรอนิกส์ นววัตกรรมด้านระบบการชาระเงินอิเล้กทรอนิกส์ รวมถึงบทบาทในการ
สนับสนุนการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในประเทศ
ความเสีย่ งด้านต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ ต่อบุคคล องค์กร และสังคม รวมถึงแนวทางการจัดการความเสีย่ ง
ดังกล่าว
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย 45 ชัวโมงต่
่
อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริ ม
สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย
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การฝึ กปฏิ บตั ิ /งาน
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ไม่มกี ารฝึกปฏิบตั งิ าน
ภาคสนาม

การศึกษาด้วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง 9
ชัวโมงต่
่
อภาคการศึกษา
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3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเวปไซด์คณะ
- อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรียนให้มคี วามรับผิดชอบ มีวนิ ัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล
การไม่เปิ ดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ ์ทางซอฟต์แวร์ และไม่ละเมิดลิขสิทธิ ์ทางปญั ญา มีความซื่อสัตย์ใน
การเขียนโปรแกรมอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัตหิ ลักสูตร ดังนี้
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
- มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผู้ตาม สามารถทางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ
- เคารพสิทธิและรับฟงั ความคิดเห็นของผู้อ่นื รวมทัง้ เคารพในคุณค่าและศักดิ ์ศรีของความเป็ น
มนุษย์
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
- สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิ ธีการสอน
-

บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศกึ ษาทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
อภิปรายกลุ่ม
กาหนดให้นกั ศึกษาหาตัวอย่างทีเ่ กีย่ วข้อง
บทบาทสมมติ

1.3 วิ ธีการประเมิ นผล
-

พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามขอบเขตทีใ่ ห้และตรงเวลา
มีการอ้างอิงเอกสารทีไ่ ด้นามาทารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
ประเมินผลการนาเสนอรายงานทีม่ อบหมาย
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รบั
(1) มีค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกับ พื้น ฐาน องค์ ป ระกอบ ประโยชน์ ข องระบบการช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ ในฐานะโครงสร้างพืน้ ฐานหลักทีร่ องรับระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ โดยเฉพาะการ
เป็ นองค์ประกอบทีส่ าคัญทีส่ นับสนุ นการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ รวมถึงมีความเข้าใจนววัตกรรมด้านระบบการ
ชาระเงินใหม่ๆ ในขณะเดียวกันได้ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง รวมถึงข้อกาหนดขององค์กร
ระหว่างประเทศและกฎหมายไทยทีเ่ กีย่ วข้อง
(2) มีความเข้าใจถึงรูปแบบการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน้ จริง ขององค์การทัง้ ภาคเอกชน
และภาครัฐ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านอาชีพของนักศึกษาในอนาคต
2.2 วิ ธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทางานกลุ่ม การนาเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา และมอบหมายให้
ค้น คว้า หาบทความ ข้อ มูล ที่เ กี่ยวข้อ ง โดยน ามาสรุป และนาเสนอ การศึก ษาโดยใช้ปญั หา และโครงงาน
Problem base learning และ Student Center เน้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง
2.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบทีเ่ น้นการวัดหลักการและทฤษฎี
- นาเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
- วิเคราะห์กรณีศกึ ษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็ นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไข
ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
3.2 วิ ธีการสอน
-

การมอบหมายให้นกั ศึกษาทาโครงงานพิเศษ และนาเสนอผลการศึกษา
อภิปรายกลุ่ม
วิเคราะห์กรณีศกึ ษา ในการนาเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยมาใช้ในปจั จุบนั
การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
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3.3 วิ ธีการประเมิ นผล
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบทีม่ กี ารวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการ
ประยุกต์ใช้ระบบการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รียนด้วยกัน
- พัฒนาความเป็นผูน้ าและผูต้ ามในการทางานเป็นทีม
- พัฒนาการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานทีม่ อบหมายให้ครบถ้วนตามกาหนดเวลา
4.2 วิ ธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น การค้นคว้าความก้าวล้าของเทคโนโลยี การนาตัวอย่างการ
ใช้ระบบการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอน ธุรกิจ หรือ อ่านบทความทีเ่ กีย่ วข้องกับ
รายวิชา
- การนาเสนอรายงาน
4.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มทีก่ าหนด
- รายงานทีน่ าเสนอ พฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
- ทักษะการคิดคานวณ เชิงตัวเลข
- พัฒนาทัก ษะในการสื่อ สารทัง้ การพู ด การฟ งั การแปล การเขีย น โดยการท ารายงาน และ
นาเสนอในชัน้ เรียน
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณีศกึ ษา
- พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์
- ทักษะในการนาเสนอรายงานโดยใช้รปู แบบ เครือ่ งมือ และเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
5.2 วิ ธีการสอน
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- มอบหมายงานให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทารายงาน
โดยเน้นการนาตัวเลข หรือมีสถิตอิ า้ งอิง จากแหล่งทีม่ าข้อมูลทีน่ ่าเชื่อถือ
- นาเสนอโดยใช้รปู แบบและเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
5.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- การจัดทารายงาน และนาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธกี ารอภิปราย
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
Introduction to electronic payment
systems: How It Reshape Commerce in
Thailand
(10 December, 2011 / 08.00-11.00 a.m.)
2
Payment cards and their networks

จานวน กิ จกรรมการเรียน การ
ผูส้ อน
ชัวโมง
่
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
3
บรรยาย
อ.ณัฐวุฒ ิ
อติรตั น์

3

บรรยาย

3

ATM Network and Remittance networks

3

บรรยาย

4

Automated Clearing House (ACH)

3

บรรยาย

5

Cheque Clearing System and Cash
management
Innovation : Electronic Bill Presentment
and Payment (EBPP),
Mobile and internet payment schemes,
ITMX etc.
Risk related in payment systems, and risk
management
Mid-Term Exam
(08.00 - 10.30 a .m.)

3

บรรยาย

3

บรรยาย

3

บรรยาย

6

7
8
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อ.ณัฐวุฒ ิ
อติรตั น์
อ.ณัฐวุฒ ิ
อติรตั น์
อ.ณัฐวุฒ ิ อติ
รัตน์
อ.ณัฐวุฒ ิ อติ
รัตน์
อ.ณัฐวุฒ ิ อติ
รัตน์

อ.ณัฐวุฒ ิ อติ
รัตน์
อ.ณัฐวุฒ ิ
อติรตั น์
6
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บรรยาย
อ.ธนะสิทธิ ์
สรรโชติวฒ
ั น์
บรรยาย
อ.ธนะสิทธิ ์
สรรโชติวฒ
ั น์
บรรยาย วิเคราะห์
อ.ธนะสิทธิ ์
กรณีศกึ ษา
สรรพโชติวฒ
ั น์
บรรยาย วิเคราะห์
อ.ธนะสิทธิ ์
กรณีศกึ ษา
สรรพโชติวฒ
ั น์

International Standards and Dodd-Frank
Act relating to Financial Market
Institutions
Whole Sale and Retail Payment System
Overview

6

11

Card based vs. Network Based Security
Standards

3

12

E-money Overviews vs. Royal Thai
e-Payment Decree

3

13

Electronic Frauds vs. Anti-money
Laundering

3

14

Comparing Between Thai and US
Payment Systems

3

บรรยาย วิเคราะห์
กรณีศกึ ษา
บรรยาย วิเคราะห์

15

Presentation: E-Asian vs. the Preparation
on the businesses and Payment Systems

3

บรรยาย วิเคราะห์

16

Final Exam
(Saturday 08.00 – 10.30 a.m.)

3

10

2. แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
กิ จกรรม ผลการ
ที่
เรียนรู้*

1

2

3

1.1, 1.6,
1.7, 2.1,
2.4-2.6,
3.2
1.1, 1.6,
1.7, 2.1,
2.4-2.6,
3.2, 4.14.6,5.3-5.4
1.1-1.7,
3.1

3

วิ ธีการประเมิ น

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
วิเคราะห์กรณีศกึ ษา ค้นคว้า การนาเสนอ
รายงาน
การทางานกลุ่มและผลงาน
การส่งงานตามทีม่ อบหมาย
การเข้าชัน้ เรียน
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นใน
ชัน้ เรียน
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สัปดาห์ที่
ประเมิ น

อ.ธนะสิทธิ ์
สรรพโชติวฒ
ั น์
อ.ธนะสิทธิ ์
สรรพโชติวฒ
ั น์
อ.ธนะสิทธิ ์
สรรพโชติวฒ
ั น์
อ.ธนะสิทธิ ์
สรรพโชติวฒ
ั น์

สัดส่วนของการ
ประเมิ นผล

8
16

40%
40%

ตลอดภาค
การศึกษา

15%

ตลอดภาค
การศึกษา

5%
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ฃ

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
1.1 The Payment System, by European Central Bank –ECB (E-Book)
1.2 Other assigned readings
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
Assigned readings
3.เอกสารและข้อมูลแนะนา
หมวดที่ 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
การประเมิน ประสิท ธิผ ลในรายวิช านี้ ที่จ ัด ท าโดยนั ก ศึก ษา ได้จ ัด กิจ กรรมในการน าแนวคิด และ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดงั นี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รียน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผ่านเวบบอร์ด ทีอ่ าจารย์ผสู้ อนได้จดั ทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มกี ลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผูร้ ว่ มทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลเพิม่ เติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจยั ในและนอกชัน้ เรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
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เรียนรูใ้ นวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์โดยรวมในวิชาได้ดงั นี้
- การทวนสอบการให้ ค ะแนนจากการสุ่ ม ตรวจผลงานของนั ก ศึ ก ษาโดยอาจารย์ อ่ื น หรือ
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ ทีไ่ ม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีก ารตัง้ คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมิน การเรีย นรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธกี ารให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มกี ารวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึน้ ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์ตามข้อ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรูน้ ้ีกบั ปญั หา
ทีม่ าจากงานวิจยั ของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ
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