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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและรายชื่อวิชา 

230422 พาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์บนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 

Mobile Electronic Commerce 

2. จ านวนหน่วยกิต 

  3 (2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเ์คลื่อนที่ 

ประเภทของรายวิชา   กลุ่มวชิาเอกเลือก 

ภาคการศกึษาปลาย / ช้ันปีที่ 3 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา นายปรัชญา นวนแก้ว 

 อาจารย์ผู้สอน    นายปรัชญา นวนแก้ว 

 อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา  นายปรัชญา นวนแก้ว 

5. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

6. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

7. สถานที่เรยีน 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

8. วันท่ีจัดท าหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาล่าสุด 

  02/07/2558 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายรายวิชา 

 1) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น วิวัฒนาการสู่พาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ การสื่อสารเคลื่อนที่และอนิเทอร์เน็ตเคลื่อนที่  

 2) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจหลักการตลาดออนไลน์ ห่วงโซ่คุณค่าของพาณิชย์เคลื่อนที่ 

รูปแบบบริการพาณิชย์เคลื่อนที่และแบบจ าลองทางธุรกิจ  

 3) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจการรักษาความปลอดภัยและ การจ่ายเงินบนคอมพิวเตอร์

เคลื่อนที่ กฎหมายและภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

 4) เพื่อให้นิสิตสามารถวิเคราะห์ออกแบบระบบงานส าหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บน

คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 

 5) เพื่อให้นสิิตมคีวามรับผดิชอบ และมีวนิัยในการท างานกลุ่ม 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 

 เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

  ความรู้เบื้องต้นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วิวัฒนาการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ 

การสื่อสารเคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ หลักการตลาดออนไลน์ ห่วงโซ่คุณค่าของพาณิชย์

เคลื่อนที่ รูปแบบบริการพาณิชย์เคลื่อนที่และแบบจาลองทางธุรกิจ การรักษาความปลอดภัยและ การ

จา่ยเงนิบนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ กฎหมายและภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาโปรแกรมพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ 

  Introduction to electronic commerce, evolution to mobile electronic commerce, mobile 

communication and the mobile internet, principle of online marketing, mobile commerce value chain, 

mobile commerce services and business models, mobile security and payment, electronic commerce 

law and taxes, mobile commerce application development 

 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติภาคสนาม/การฝึกงาน/

ปฏิบัติการ 
การศึกษาด้วยตนเอง 

30 15 30 75 
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษา และแนะน าทางวชิาการแก่ผู้เรยีนเป็น

รายบุคคล 

  จ านวน 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรยีนรู้ของผู้เรยีน 

 1. คุณธรรม จรยิธรรม 

      1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

     1.1.1 (2) มีวนิัย ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

     1.1.2 (3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไข

ข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 

     1.1.3 (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ

ศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย์ 

     1.1.4 (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและ

สังคม 

 

 2. ด้านความรู้ 

      2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

     2.1.1 (1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเ์คลื่อนที่ 

     2.1.2 (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ 

รวมทั้งประยุกต์ความรู ้ทักษะ และการใชเ้ครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

     2.1.3 (8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ กับ

ความรูใ้นศาสตรอ์ื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 3. ทักษะทางปัญญา 

      3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     3.1.1 (1) คิดอย่างมวีิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

     3.1.2 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและ ความ

ต้องการ 
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 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

      4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     4.1.1 (1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

     4.1.2 (4) มีความรับผดิชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

 

 5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบ

ของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 

 

 6. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ (ถ้ามี) 

      6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศลิป์ 

     (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

 1. แผนการสอนชั่วโมงทฤษฎี 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรยีน สื่อการสอน ผู้สอน 

สัปดาห์ที่ 1 1.1 แนะน ารายวิชา  

1.2 แนวทางการจัดการเรียนการสอน  

1.3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์บนคอมพิวเตอร์

เคลื่อนที ่

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 2 2.1 ความหมายและความส าคัญของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บน

คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่  

2.2 โครงสร้างและระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนคอมพิวเตอร์

เคลื่อนที่  

2.3 รูปแบบธุรกิจของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 3 3.1 ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์  

3.2 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์  

3.3 ความหมายของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  

3.4 การเลือกกลยุทธ์ส าหรับองค์กร  

3.5 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ส าหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บน

คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรยีน สื่อการสอน ผู้สอน 

สัปดาห์ที่ 4 4.1 การค้าบนอินเทอร์เน็ต (Internet Marketing)  

4.2 พฤติกรรมผู้บริโภค  

4.3 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า  

4.4 การวิจัยการตลาด  

4.5 กลยุทธ์การคัดเลือกสินค้าและพัฒนาสินค้าเพื่อขายบน

อินเทอร์เน็ต 

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 5 5.1 ขอบเขตและกรอบของการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บน

คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่  

5.2 กระบวนการพัฒนาระบบพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์บนคอมพิวเตอร์

เคลื่อนที ่

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 6 6.1 ระบบการช าระเงินบนอินเทอร์เน็ต  

6.2 ขั้นตอนการช าระเงนิออนไลน์  

6.3 ประเภทของการช าระเงินออนไลน์  

6.4 การช าระเงินแบบออฟไลน์ 

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 7 7.1 เทคโนโลยีและความปลอดภัยของการท าธุรกรรมพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์บนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่  

7.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์บนคอมพิวเตอร์

เคลื่อนที ่

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรยีน สื่อการสอน ผู้สอน 

สัปดาห์ที่ 8 สอบกลางภาค     

สัปดาห์ที่ 9 9.1 การวิเคราะหร์ะบบงานกรณีศกึษาส าหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

บนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 10 10.1 การวิเคราะหร์ะบบงานกรณีศึกษาส าหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

บนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 11 11.1 การวิเคราะหร์ะบบงานกรณีศกึษาส าหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

บนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 12 12.1 การวิเคราะหร์ะบบงานกรณีศึกษาส าหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

บนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 13 13.1 การวิเคราะหร์ะบบงานกรณีศกึษาส าหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

บนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรยีน สื่อการสอน ผู้สอน 

สัปดาห์ที่ 14 14.1 การน าเสนองานกลุ่มตามระบบงานกรณีศกึษาส าหรับพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์บนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 15 15.1 การน าเสนองานกลุ่มตามระบบงานกรณีศกึษาส าหรับพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์บนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 16 สอบปลายภาค     

 

 2. แผนการสอนชั่วโมงปฏิบัติ 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรยีน สื่อการสอน ผู้สอน 

สัปดาห์ที่ 1 1.1 แนะน ารายวิชา  

1.2 แนวทางการจัดการเรียนการสอน  

1.3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์บนคอมพิวเตอร์

เคลื่อนที ่

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 2 2.1 ความหมายและความส าคัญของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บน

คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่  

2.2 โครงสร้างและระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนคอมพิวเตอร์

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรยีน สื่อการสอน ผู้สอน 

เคลื่อนที่  

2.3 รูปแบบธุรกิจของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 

สัปดาห์ที่ 3 3.1 ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์  

3.2 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์  

3.3 ความหมายของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  

3.4 การเลือกกลยุทธ์ส าหรับองค์กร  

3.5 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ส าหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บน

คอมพิวเตอร์เคลือ่นที่ 

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 4 4.1 การค้าบนอินเทอร์เน็ต (Internet Marketing)  

4.2 พฤติกรรมผู้บริโภค  

4.3 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า  

4.4 การวิจัยการตลาด  

4.5 กลยุทธ์การคัดเลือกสินค้าและพัฒนาสินค้าเพื่อขายบน

อินเทอร์เน็ต 

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 5 5.1 ขอบเขตและกรอบของการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บน

คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่  

5.2 กระบวนการพัฒนาระบบพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์บนคอมพิวเตอร์

เคลื่อนที ่

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรยีน สื่อการสอน ผู้สอน 

สัปดาห์ที่ 6 6.1 ระบบการช าระเงินบนอินเทอร์เน็ต  

6.2 ขั้นตอนการช าระเงนิออนไลน์  

6.3 ประเภทของการช าระเงินออนไลน์  

6.4 การช าระเงินแบบออฟไลน์ 

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 7 7.1 เทคโนโลยีและความปลอดภัยของการท าธุรกรรมพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์บนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่  

7.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์บนคอมพิวเตอร์

เคลื่อนที ่

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 8 สอบกลางภาค     

สัปดาห์ที่ 9 9.1 การวิเคราะหร์ะบบงานกรณีศกึษาส าหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

บนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 10 10.1 การวิเคราะหร์ะบบงานกรณีศึกษาส าหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

บนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 11 11.1 การวิเคราะหร์ะบบงานกรณีศกึษาส าหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

บนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรยีน สื่อการสอน ผู้สอน 

สัปดาห์ที่ 12 12.1 การวิเคราะหร์ะบบงานกรณีศึกษาส าหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

บนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 13 13.1 การวิเคราะหร์ะบบงานกรณีศกึษาส าหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

บนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 14 14.1 การน าเสนองานกลุ่มตามระบบงานกรณีศกึษาส าหรับพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์บนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 15 15.1 การน าเสนองานกลุ่มตามระบบงานกรณีศกึษาส าหรับพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์บนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 16 สอบปลายภาค     
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

1 2.1, 2.2, 2.8, 3.1, 3.3, 3.4, 5.1, 5.3, 6.1 สอบกลางภาค  

สอบปลายภาค 

8  

16 

30%  

30% 

2 1.2, 2.1, 2.2, 2.8, 3.1, 3.3, 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 

5.1, 5.3 

การน าเสนอรายงาน  

การท างานและรายงานกลุ่ม  

การส่งงานตามที่มอบหมาย 

ตลอดภาคการศกึษา 30% 

3 1.2, 6.1, 7.2 การเข้าชั้นเรยีน  

การมสี่วนรว่ม อภิปราย   

เสนอความคิดเห็นในชัน้เรียน 

ตลอดภาคการศกึษา 10% 

 ผลการศกึษาที่นสิิตจะได้รับก าหนดใชเ้ป็นตัวอักษร A, B, C, D, F และ I โดยอ้างองิการพจิารณาแบบกลุ่ม 

 

หมายเหตุ 

 ไม่ม ี
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

6.1 ต าราและเอกสารหลัก 

 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 230422 Mobile Electronic Commerce พาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์

บนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 

 

6.2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

 [1] โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, “พาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์ (มุมมองดา้นการบริหาร) 

(ISBN:9786160813643),” Priceza.com. [Online]. Available: http://www.priceza.com/p/ราคา/พาณชิย์

อิเล็กทรอนิกส์-(มุมมองด้านการบริหาร)-(ISBN:9786160813643)/3692026. [Accessed: 02-Jul-

2015]. 

 

6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 

 [1] Digital Marketing?: Concept & Case Study. (n.d.). Retrieved from https://www.se-

ed.com/product/Digital-Marketing-Concept-Case-Study.aspx?no=9786162004858 

 [2] E-Commerce และOnline Marketing. (n.d.). Retrieved from 

https://www.seed.com/product/E-Commerce-และ-Online-Marketing.aspx?no=9786162044281 

 [3] ecommerce school เรียน อบรม สัมมนา ที่ปรึกษาเว็บอีคอมเมริ์ซ. (n.d.). Retrieved from 

http://www.ecommerce.or.th/ 

 [4] Schneider, G. (2014). Electronic Commerce (11 edition). Stamford, CT: Cengage 

Learning. 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

 1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างอาจารย์กับนิสติ 

 1.2 แบบประเมินอาจารย์และแบบประเมินรายวิชา 

 1.3 การสังเกตพฤติกรรมของนิสติ 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 2.1 ผลการสอบ/การเรียนรู ้

 2.2 การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้ 

 2.3 การประเมนิโดยคณะกรรมการ ประเมินขอ้สอบและวิธีการประเมนิ 
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3. การปรับปรุงการสอน 

 3.1 สัมมนา ประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน 

 3.2 การวิจัยในช้ันเรยีน 

 3.3 การวิจัยอื่นๆ 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

 4.1 มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต (คะแนน/เกรด) 

โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน โครงการวิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรมของนสิิต 

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 5.1 มีการปรับปรุงรายวิชาอย่างน้อย ทุก 3 ปี หรือตามผลการประเมิน และผลการทวนสอบ

มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา 

 


