รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1552649

ภาษาอังกฤษสําหรับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
English for E-Commerce

1.2 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (3-0-6)
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
2) ประเภทของรายวิชา : หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาบังคับ
1.4 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
1) อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: อาจารย ดร. สรพล จิระสวัสดิ์
2) อาจารยผูสอน: อาจารย ดร. สรพล จิระสวัสดิ์
1.5 ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ชั้นปที่ 3
1.6 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
1.7 รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
1.8 สถานที่เรียน
หอง 32503 อาคาร 32 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.9 วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
15 พฤศจิกายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
2.1 จุดมุงหมายของรายวิชา
1) มีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน มีความรับผิดชอบตอหนาที่ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
2) มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3) มีความรูพื้นฐานดานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
4) สามารถบูรณาการความรูและทักษะทางดานอังกฤษธุรกิจสําหรับการดําเนินงานพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ผานเครื่องมือตาง ๆ ได
5) สามารถสื่อสารกับกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของ ทั้งคูคาและลูกคาได
2.2 วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
บู ร ณาการความรู และทั กษะภาษาอังกฤษเขา กับ ความรูดานธุร กิจ นําสูการปฏิบัติจ ริงในพาณิช ย
อิเล็กทรอนิกส โดยปรับปรุงเนื้อหาเอกสารประกอบการเรียนใหมีความทันสมัยและครอบคลุมเนื้อหามากขึ้น

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
3.1 คําอธิบายรายวิชา
คํ า ศั พ ท แ ละสํ า นวนพื้ น ฐานในการพาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ฝ ก อ า นกรณี ศึ ก ษาของบริ ษั ท ต า งๆ
โครงสรางพื้นฐานอินเทอรเน็ต ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการชําระเงิน รูปแบบการโฆษณา การวิจัย
และสํารวจ ชองทางการสื่อสารออนไลนผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส เว็บ กระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส และ
ระบบสังคมออนไลน ฝกเขียนรายงานสรุป ฝกวิเคราะหและนําเสนอกรณีศึกษาและความทาทายทางธุรกิจใน
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
Basic terminology and expressions used in e-commerce; practice reading case studies
of established e-commerce companies: Internet infrastructures, security and payment
systems, advertising formats, researches and surveys, online communication channels through
e-mails, Web pages, forums, and social networks. Practice writing synopses. Practice analyzing
and presenting case studies and business challenges to e-commerce
3.2 จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา

ใหคําปรึกษา แนะนํา สอน
เสริมตามความตองการของ
นักศึกษา

การฝกปฏิบัต/ิ
งานภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
โดยศึกษาคนควาจากแหลง
เรียนรูและสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศตาง ๆ
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3.3 จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
พรอมทั้งระบุชองทางตางๆ ตัวอยาง สถานที่ Social Network
อาจารยประจํารายวิชาจัดเวลาใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุม สัปดาหละ 3
ชั่วโมง นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารยผูสอนไดบนสื่อสังคมออนไลนตามความตองการของนักศึกษา

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและประเมินผลการเรียนรูแตละดาน
ผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

4.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรมทีต่ องพัฒนา
1. มีวินัย ตรงตอเวลา
รับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย
2. มีความซื่อสัตยสุจริตตองานที่
ไดรับมอบหมาย
3. เคารพขอตกลง กฎระเบียบ
และขอบังคับ
4. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ

1) ตรวจสอบความมี
ระเบียบวินยั ในชั้น
เรียนทั้งการตรงตอ
เวลา การสงงาน
ภายในระยะเวลาที่
กําหนด
2) มอบหมายใหผูเรียน
ผลิตผลงานหรือ
โครงการ พรอมปลูกฝง
คุณธรรมความซื่อสัตย
และจรรยาบรรณของ
นักวิชาการ
3. ยกตัวอยาง
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
เชน ความซื่อตรง
ความซื่อสัตย
1) ใชการสอนหลาย
รูปแบบ โดยเนนหลัก
ทางทฤษฎีและการ
ปฏิบัติเพื่อใหเกิดองค
ความรูและทักษะ
ตลอดจนสามารถนํา
ความรูนั้นไปใชใหเกิด
ประโยชนในชีวิตจริงได

1) ประเมินจากการ
ตรงตอเวลาของ
นักศึกษาในการเขาชั้น
เรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการ
รวมกิจกรรม
2) ประเมินจากการ
อางอิงขอมูลในแหลง
เรียนรูต าง ๆ ไม
กระทําการใด ๆ โดยมิ
ชอบ
3) ตรวจสอบความ
ซื่อตรงและซื่อสัตยใน
การดําเนินธุรกิจ

1-15

คาน้ําหนัก
ของการ
ประเมินผล
10%

1) จัดการทดสอบยอย
2) ประเมินความ
ถูกตองของเนื้อหาใน
รายงานทางวิชาการ
ของนักศึกษา
3) ประเมินความถูกตอง
โครงงานของนักศึกษา

1-15

35%

4.1.2 ความรู
1. มีความรูความเขาใจ และมี
ทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง
การพูด การอาน และการเขียน
2. มีความรูความเขาใจดาน
คําศัพท สํานวน และไวยากรณ
ในบริบททางธุรกิจ
3. มีความรูความเขาใจพื้นฐาน
ทางธุรกิจ
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ผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

คาน้ําหนัก
ของการ
ประเมินผล

1) สามารถคิด
วิเคราะหและประเมิน
คุณคา
2) สามารถ
ประยุกตใชความรูให
เปนหลักในการดําเนิน
ชีวิตและการประกอบ
อาชีพไดอยางมี
ประสิทธิผล ผานการ
ทําโครงงานเกี่ยวกับ
การพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส

1) ใชสารสนเทศเปน
ขอมูลในการเรียนรู
2) มอบหมายงานที่
สงเสริมกระบวนการ
คิด วิเคราะห และ
สังเคราะห
3) จัดกิจกรรมกลุมให
นักศึกษาฝกการ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
4) มอบหมายโครงงาน
ที่เนนทักษะการคิด
แกปญหาและการคิด
วิเคราะห เพื่อนําไปสู
การใชความคิด
สรางสรรคของ
นักศึกษา

1-15

35%

4.1.4 ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. ทํางานรวมกับผูอื่นได
2. สื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. มีความรับผิดชอบตอบทบาท
ของตนที่มีตอผูอื่น

1) ใชการสอนที่มีการ
กําหนดกิจกรรมให
ทํางานเปนกลุมแบบ
พึ่งพา
(Collaborative)
ประสานงานกับผูอื่น
หรือคนควาหาขอมูล
จากแหลงขอมูลอื่น ๆ

1) ประเมินจาก
พฤติกรรมภาวะการ
เปนผูนํา ผูต าม จาก
การทํางานเปนกลุม
พึ่งพาของนักศึกษา
2) ประเมินจากความ
พรอมเพรียงในการ
นําเสนอและโครงงาน

1-15

10%

4.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1) ใชกลยุทธการสอน
ที่เนนการพัฒนาการ
เรียนรูโ ดยใชทักษะใน
การวิเคราะหและการ

1) ประเมินจากการ
นําเสนอผลงาน การ
เลือกใชเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1-15

10%

4. บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม รู ด า น
ภาษาอังกฤษกับธุรกิจดา นต า ง
ๆ ที่เกี่ยวของ
4.1.3 ทักษะทางปญญา
1. สืบคนขอมูลและแสวงหา
ความรูเพิ่มเติม ทันตอเหตุการณ
และเทคโนโลยีใหมๆ
2. คิดสรางสรรค และปรับใช
องคความรูอยางเหมาะสม
3. คิด วิเคราะห และแกไข
ปญหาไดอยางมีระบบ
4. สังเคราะหองคความรู
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ผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนา

วิธีการสอน

1. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบคนและนําเสนอขอมูลได
2. ติดตอสื่อสารโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. คํานวณตัวเลข หรือวิเคราะห
ขอมูลเชิงตัวเลขเบื้องตนได
4. คํานวณตัวเลข หรือ
ประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปได

สื่อสาร เชน การ
คนควาและนําเสนอ
ขอมูลผานทางวาจา
ลายลักษณอักษร และ
แผนภาพ
2) สงเสริมใหนักศึกษา
ใชศักยภาพทาง
คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการนําเสนอผลงาน
ที่ไดรับมอบหมาย

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

คาน้ําหนัก
ของการ
ประเมินผล

หมายเหตุ ผลการเรียนรูตัวเขม = ความรับผิดชอบหลัก ผลการเรียนรูตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาหที่
(ชม.)

หัวขอ/
รายละเอียด

1
(3 ชม.)

ปฐมนิเทศ

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. แนะนําผูสอน คําอธิบายรายวิชา เนือ้ หา กิจกรรม การ
ประเมินผล ปฏิทินการเรียน และการประกันคุณภาพ
2. ผูสอนบรรยายและนําการอภิปรายเรือ่ งคําจํากัดความ
ของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3. ผูเรียนทําแบบฝกหัดเรื่องคําจํากัดความของพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส
4. ผูสอนทําการตรวจสอบความถูกตองดวยการประเมิน
ดวยตนเอง การประเมินแบบคู และหรือการประเมินแบบ
กลุม
5. ผูสอนสรุปเนื้อหา และมอบหมายงาน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. อภิปราย
2. แบบฝกหัด

1. รายละเอียด
ของรายวิชา
(มคอ. 3)
2. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
3. สไลด
ประกอบการ
บรรยาย
4. วิดีทัศน เว็บ
ไชต และสื่ออื่น

การวัดและ
ผูสอน
ประเมินผล
(สัดสวนการ
ประเมิน)
การมี
อ.ดร.
สวนรวมใน สรพล
ชั้นเรียน
จิระสวัสดิ์
10%*
แบบทดสอบ
ยอย 40%*
การนําเสนอ
กลุม 10%*
* เฉลี่ยทั้ง
ภาค
การศึกษา
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สัปดาหที่
(ชม.)

หัวขอ/
รายละเอียด

2
(3 ชม.)

ประเภทของ กิจกรรมการเรียนการสอน :
พาณิชย
1. ผูสอนบรรยายและนําการอภิปรายประเภทของ
อิเล็กทรอนิกส พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
2. ผูเรียนทําแบบฝกหัดเรื่องประเภทของพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส
3. ผูสอนทําการตรวจสอบความถูกตองดวยการประเมิน
ดวยตนเอง การประเมินแบบคู และหรือการประเมินแบบ
กลุม
4. ผูสอนสรุปเนื้อหา และมอบหมายงาน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. อภิปราย
2. แบบฝกหัด
จุดเดนและจุด กิจกรรมการเรียนการสอน :
ดอยของ
1. ผูสอนบรรยายและนําการอภิปรายเรือ่ งจุดเดนและจุด
พาณิชย
ดอยของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
อิเล็กทรอนิกส 2. ผูเรียนทําแบบฝกหัดเรื่องจุดเดนและจุดดอยของ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3. ผูสอนทําการตรวจสอบความถูกตองดวยการประเมิน
ดวยตนเอง การประเมินแบบคู และหรือการประเมินแบบ
กลุม
4. นักศึกษาทําการนําเสนอในหัวขอคําจํากัดความ และ
ประเภทของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
5. นักศึกษาทําการอภิปรายซักถาม
6. ผูสอนสรุปเนื้อหา และมอบหมายงาน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. อภิปราย
2. แบบฝกหัด
3. การนําเสนอของนักศึกษา
กรณีศึกษา
กิจกรรมการเรียนการสอน :
ระหวาง
1. ผูสอนบรรยายและนําการอภิปรายเรือ่ งกรณีศึกษา
Amazon และ ระหวาง Amazon และ Sears
Sears
2. ผูเรียนทําแบบฝกหัดเรื่องกรณีศึกษาระหวาง Amazon
และ Sears
กรณีศึกษา
3. ผูสอนทําการตรวจสอบความถูกตองดวยการประเมิน
ระหวาง
ดวยตนเอง การประเมินแบบคู และหรือการประเมินแบบ
Netflix และ กลุม
Blockbuster 4. นักศึกษาทําการนําเสนอในหัวขอจุดเดนและจุดดอย
ของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
5. นักศึกษาทําการอภิปรายซักถาม
6. ผูสอนสรุปเนื้อหา และมอบหมายงาน

3
(3 ชม.)

4
(3 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สไลด
ประกอบการ
บรรยาย
3. วิดีทัศน เว็บ
ไชต และสื่ออื่น

การวัดและ
ผูสอน
ประเมินผล
(สัดสวนการ
ประเมิน)
การมี
อ.ดร.
สวนรวมใน สรพล
ชั้นเรียน
จิระสวัสดิ์
10%*
แบบทดสอบ
ยอย 40%*
การนําเสนอ
กลุม 10%*
* เฉลี่ยทั้ง
ภาค
การศึกษา

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สไลด
ประกอบการ
บรรยาย
3. วิดีทัศน เว็บ
ไชต และสื่ออื่น

การมี
สวนรวมใน
ชั้นเรียน
10%*
แบบทดสอบ
ยอย 40%*
การนําเสนอ
กลุม 10%*
* เฉลี่ยทั้ง
ภาค
การศึกษา

อ.ดร.
สรพล
จิระสวัสดิ์

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สไลด
ประกอบการ
บรรยาย
3. วิดีทัศน เว็บ
ไชต และสื่ออื่น

การมี
สวนรวมใน
ชั้นเรียน
10%*
แบบทดสอบ
ยอย 40%*
การนําเสนอ
กลุม 10%*
* เฉลี่ยทั้ง
ภาค
การศึกษา

อ.ดร.
สรพล
จิระสวัสดิ์

มคอ.3 -6

สัปดาหที่
(ชม.)

5
(3 ชม.)

6
(3 ชม.)

หัวขอ/
รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

กิจกรรม/ใบงาน :
1. อภิปราย
2. แบบฝกหัด
3. การนําเสนอของนักศึกษา
กรณีศึกษา
กิจกรรมการเรียนการสอน :
พาณิชย
1. ผูสอนบรรยายและนําการอภิปรายเรือ่ งพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกสที่ประสบความสําเร็จ ของไทยและ
ที่ประสบ
ตางประเทศ เชน eBay, Amazon, Lazada และ
ความสําเร็จ
Shopee
ของไทยและ 2. ผูเรียนทําแบบฝกหัดเรื่องพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่
ตางประเทศ
ประสบความสําเร็จ ของไทยและตางประเทศ เชน eBay,
Amazon, Lazada และ Shopee
3. ผูสอนทําการตรวจสอบความถูกตองดวยการประเมิน
ดวยตนเอง การประเมินแบบคู และหรือการประเมินแบบ
กลุม
4. นักศึกษาทําการนําเสนอในหัวขอกรณีศึกษาระหวาง
Netflix และ Blockbuster
5. นักศึกษาทําการอภิปรายซักถาม
6. ผูสอนสรุปเนื้อหา และมอบหมายงาน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. อภิปราย
2. แบบฝกหัด
3. การนําเสนอของนักศึกษา
เศรษฐกิจเชิง กิจกรรมการเรียนการสอน :
สรางสรรค
1. ผูสอนบรรยายและนําการอภิปรายเรือ่ งเศรษฐกิจเชิง
ของไทย
สรางสรรคของไทย
2. ผูเรียนทําแบบฝกหัดเรื่องเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคของ
ไทย
3. ผูสอนทําการตรวจสอบความถูกตองดวยการประเมิน
ดวยตนเอง การประเมินแบบคู และหรือการประเมินแบบ
กลุม
4. นักศึกษาทําการนําเสนอในหัวขอพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสที่ประสบความสําเร็จ ของไทยและ
ตางประเทศ เชน eBay, Amazon, Lazada และ
Shopee
5. นักศึกษาทําการอภิปรายซักถาม
6. ผูสอนสรุปเนื้อหา และมอบหมายงาน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. อภิปราย
2. แบบฝกหัด

สื่อที่ใช

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดสวนการ
ประเมิน)

ผูสอน

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สไลด
ประกอบการ
บรรยาย
3. วิดีทัศน เว็บ
ไชต และสื่ออื่น

การมี
สวนรวมใน
ชั้นเรียน
10%*
แบบทดสอบ
ยอย 40%*
การนําเสนอ
กลุม 10%*
* เฉลี่ยทั้ง
ภาค
การศึกษา

อ.ดร.
สรพล
จิระสวัสดิ์

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สไลด
ประกอบการ
บรรยาย
3. วิดีทัศน เว็บ
ไชต และสื่ออื่น

การมี
สวนรวมใน
ชั้นเรียน
10%*
แบบทดสอบ
ยอย 40%*
การนําเสนอ
กลุม 10%*
* เฉลี่ยทั้ง
ภาค
การศึกษา

อ.ดร.
สรพล
จิระสวัสดิ์

มคอ.3 -7

สัปดาหที่
(ชม.)

หัวขอ/
รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดสวนการ
ประเมิน)

ผูสอน

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สไลด
ประกอบการ
บรรยาย
3. วิดีทัศน เว็บ
ไชต และสื่ออื่น

การมี
สวนรวมใน
ชั้นเรียน
10%*
แบบทดสอบ
ยอย 40%*
การนําเสนอ
กลุม 10%*
* เฉลี่ยทั้ง
ภาค
การศึกษา

อ.ดร.
สรพล
จิระสวัสดิ์

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สไลด
ประกอบการ
บรรยาย
3. วิดีทัศน เว็บ
ไชต และสื่ออื่น

การมี
สวนรวมใน
ชั้นเรียน
10%*
แบบทดสอบ
ยอย 40%*
การนําเสนอ
กลุม 10%*
* เฉลี่ยทั้ง
ภาค
การศึกษา

อ.ดร.
สรพล
จิระสวัสดิ์

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สไลด
ประกอบการ
บรรยาย
3. วิดีทัศน เว็บ
ไชต และสื่ออื่น

การมี
สวนรวมใน
ชั้นเรียน
10%*
แบบทดสอบ
ยอย 40%*
การนําเสนอ
กลุม 10%*

อ.ดร.
สรพล
จิระสวัสดิ์

3. การนําเสนอของนักศึกษา
7
(3 ชม.)

การเลือก
ผลิตภัณฑ
(Products)

8
(3 ชม.)

การตั้งราคา
(Price)

9
(3 ชม.)

การสงเสริม
การจําหนาย
(Promotion)

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผูสอนบรรยายและนําการอภิปรายเรือ่ งการเลือก
ผลิตภัณฑ
2. ผูเรียนทําแบบฝกหัดเรื่องการเลือกผลิตภัณฑ
3. ผูสอนทําการตรวจสอบความถูกตองดวยการประเมิน
ดวยตนเอง การประเมินแบบคู และหรือการประเมินแบบ
กลุม
4. นักศึกษาทําการนําเสนอในหัวขอเศรษฐกิจเชิง
สรางสรรคของไทย
5. นักศึกษาทําการอภิปรายซักถาม
6. ผูสอนสรุปเนื้อหา และมอบหมายงาน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. อภิปราย
2. แบบฝกหัด
3. การนําเสนอของนักศึกษา
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผูสอนบรรยายและนําการอภิปรายเรือ่ งทฤษฎีการตั้ง
ราคา
2. ผูเรียนทําแบบฝกหัดเรื่องการตั้งราคา
3. ผูสอนทําการตรวจสอบความถูกตองดวยการประเมิน
ดวยตนเอง การประเมินแบบคู และหรือการประเมินแบบ
กลุม
4. นักศึกษาทําการนําเสนอในหัวขอการเลือกผลิตภัณฑ
5. นักศึกษาทําการอภิปรายซักถาม
6. ผูสอนสรุปเนื้อหา และมอบหมายงาน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. อภิปราย
2. แบบฝกหัด
3. การนําเสนอของนักศึกษา
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผูสอนบรรยายและนําการอภิปรายเรือ่ งการสงเสริมการ
จําหนาย
2. ผูเรียนทําแบบฝกหัดเรื่องการสงเสริมการจําหนาย
3. ผูสอนทําการตรวจสอบความถูกตองดวยการประเมิน
ดวยตนเอง การประเมินแบบคู และหรือการประเมินแบบ
กลุม
4. นักศึกษาทําการนําเสนอในหัวขอการตั้งราคา
5. นักศึกษาทําการอภิปรายซักถาม

มคอ.3 -8

สัปดาหที่
(ชม.)

10
(3 ชม.)

11
(3 ชม.)

12
(3 ชม.)

หัวขอ/
รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

6. ผูสอนสรุปเนื้อหา และมอบหมายงาน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. อภิปราย
2. แบบฝกหัด
3. การนําเสนอของนักศึกษา
การทําวิจัย
กิจกรรมการเรียนการสอน :
ตลาด
1. ผูสอนบรรยายและนําการอภิปรายเรือ่ งการทําวิจัย
(Market
ตลาด จากแหลงขอมูลทุติยภูมิ
research)
2. นักศึกษาทําการนําเสนอในหัวขอเรื่องการสงเสริมการ
จําหนาย
3. นักศึกษาทําการอภิปรายซักถาม
4. ผูสอนสรุปเนื้อหา และมอบหมายงาน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. อภิปราย
2. แบบฝกหัด
3. การนําเสนอของนักศึกษา
การโฆษณา
กิจกรรมการเรียนการสอน :
ประชาสัมพันธ 1. ผูสอนบรรยายและนําการอภิปรายเรือ่ งการโฆษณา
ประชาสัมพันธ ดวยการบรรยายผลิตภัณฑและการใช
รูปภาพ
2. ผูเรียนทําแบบฝกหัดเรื่องการโฆษณา ประชาสัมพันธ
3. ผูสอนทําการตรวจสอบความถูกตองดวยการประเมิน
ดวยตนเอง การประเมินแบบคู และหรือการประเมินแบบ
กลุม
4. นักศึกษาทําการนําเสนอในหัวขอการวิจัยตลาด
5. นักศึกษาทําการอภิปรายซักถาม
6. ผูสอนสรุปเนื้อหา และมอบหมายงาน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. อภิปราย
2. แบบฝกหัด
3. การนําเสนอของนักศึกษา
การโฆษณา
กิจกรรมการเรียนการสอน :
ประชาสัมพันธ 1. นักศึกษาทําการนําเสนอในหัวขอการโฆษณา
ประชาสัมพันธ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. อภิปราย
2. แบบฝกหัด
3. การนําเสนอของนักศึกษา

สื่อที่ใช

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดสวนการ
ประเมิน)
* เฉลี่ยทั้ง
ภาค
การศึกษา

ผูสอน

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สไลด
ประกอบการ
บรรยาย
3. วิดีทัศน เว็บ
ไชต และสื่ออื่น

การมี
สวนรวมใน
ชั้นเรียน
10%*
แบบทดสอบ
ยอย 40%*
การนําเสนอ
กลุม 10%*
* เฉลี่ยทั้ง
ภาค
การศึกษา
การมี
สวนรวมใน
ชั้นเรียน
10%*
แบบทดสอบ
ยอย 40%*
การนําเสนอ
กลุม 10%*
* เฉลี่ยทั้ง
ภาค
การศึกษา

อ.ดร.
สรพล
จิระสวัสดิ์

การมี
สวนรวมใน
ชั้นเรียน
10%*
แบบทดสอบ
ยอย 40%*
การนําเสนอ
กลุม 10%*

อ.ดร.
สรพล
จิระสวัสดิ์

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สไลด
ประกอบการ
บรรยาย
3. วิดีทัศน เว็บ
ไชต และสื่ออื่น

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สไลด
ประกอบการ
บรรยาย
3. วิดีทัศน เว็บ
ไชต และสื่ออื่น

อ.ดร.
สรพล
จิระสวัสดิ์
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สัปดาหที่
(ชม.)

หัวขอ/
รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

13
(3 ชม.)

การเปดบัญชี
ธนาคารเพื่อ
การชําระเงิน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผูสอนบรรยายและนําการอภิปรายเรือ่ งการเปดบัญชี
ธนาคารเพื่อการชําระเงิน
2. ผูเรียนทําแบบฝกหัดเรื่องการเปดบัญชีธนาคารเพื่อการ
ชําระเงิน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. อภิปราย
2. แบบฝกหัด
3. การนําเสนอของนักศึกษา

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สไลด
ประกอบการ
บรรยาย
3. วิดีทัศน เว็บ
ไชต และสื่ออื่น

14
(3 ชม.)

การนําเสนอ
ผลงาน 1

15
(3 ชม.)

การนําเสนอ
ผลงาน 2

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผูสอนบรรยายและนําเขาสูก ารนําเสนอสรุปการดําเนิน
โครงงาน
2. นักศึกษาทําการนําเสนอ
3. นักศึกษาทําการอภิปรายซักถาม
4. ผูสอนสรุปเนื้อหา
กิจกรรม/ใบงาน :
1. การนําเสนอผลงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผูสอนบรรยายและนําเขาสูก ารนําเสนอสรุปการดําเนิน
2. นักศึกษาทําการนําเสนอ
3. นักศึกษาทําการอภิปรายซักถาม
4. ผูสอนสรุปเนื้อหา
กิจกรรม/ใบงาน :
1. การนําเสนอผลงาน

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สไลด
ประกอบการ
บรรยาย
3. วิดีทัศน เว็บ
ไชต และสื่ออื่น
1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สไลด
ประกอบการ
บรรยาย
3. วิดีทัศน เว็บ
ไชต และสื่ออื่น

16
(1.5ชม.)

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดสวนการ
ประเมิน)
* เฉลี่ยทั้ง
ภาค
การศึกษา
การมี
สวนรวมใน
ชั้นเรียน
10%*
แบบทดสอบ
ยอย 40%*
การนําเสนอ
กลุม 10%*
* เฉลี่ยทั้ง
ภาค
การศึกษา
การนําเสนอ
โครงการ
10% (1)

การนําเสนอ
โครงการ
10% (2)

ผูสอน

อ.ดร.
สรพล
จิระสวัสดิ์

อ.ดร.
สรพล
จิระสวัสดิ์

อ.ดร.
สรพล
จิระสวัสดิ์

สอบปลายภาค
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5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
1) การวัดผล :
- การมีสวนรวมในกิจกรรมภายในชั้นเรียน 10%
- แบบทดสอบยอย
40%
- การนําเสนอกลุม
10%
- การนําเสนอโครงการ
10%
- สอบปลายภาค
30%
2) การประเมินผล: ใชระบบ  อิงกลุม  อิงเกณฑของมหาวิทยาลัย

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตําราหลัก
สรพล จิระสวัสดิ์ (2560). ภาษาอังกฤษสําหรับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
6.2 เอกสารและขอมูลสําคัญ
วิโรจน ชัยมูล, ชวลิต เตริยาภิรมย. (2551). eBay PayPal 360 องศา. กรุงเทพ: โปรวิชั่น
อนุชา ลีวรกุล. (2550). eBay stores รานครบสูตร สูตลาดโลก. กรุงเทพ: Witty Group
Collier. M. (2011). Starting an eBay Business for Dummies. New Jersey: John Wiley & Sons.
6.3 เอกสารและขอมูลแนะนํา
Types of e-commerce
http://bloomidea.com/en/blog/types-e-commerce
This Is Why Amazon Is Dominating Walmart Now
http://time.com/4040160/amazon-walmart/
Netflix vs. Blockbuster
http://www.topaccountingdegrees.org/netflix-vs-blockbuster/
TOP 11 COMPANIES THAT ARE STRUGGLING WITH DISRUPTIVE CHANGE
https://www.torbenrick.eu/blog/strategy/companies-that-struggle-with-disruptive-change/
A creative economy for Thailand: a dream or reality?
http://www.nationmultimedia.com/news/opinion/guest_columnist/30200770
เศรษฐกิจสรางสรรคของไทย
http://www.thaiembassy.org/seoul/contents/files/business-20130905-090903-755759.pdf
Creative Economy ทางเลือกใหมในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/jan_mar_10/pdf/23-28.pdf
What is eBay?
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https://www.ebayinc.com/
https://www.ebayinc.com/our-company/who-we-are/
http://pages.ebay.co.uk/help/account/questions/about-ebay.html
What is PayPal?
https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/about
https://www.youtube.com/watch?v=c_A6OOzndt8

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหนักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชา รวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียน สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู วิธีการวัดและการประเมินผล และขอเสนอแนะเพื่อทําการปรับปรุงรายวิชา นอกจากนี้ มีการเขียนแสดง
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการเรียนการสอน ใน 3 หัวขอคือ 1) ขอดี 2) ขอจํากัด และ 3) ขอเสนอแนะ
7.2 กลยุทธการประเมินการสอน
ใช แบบประเมิ น ประสิ ทธิ ภาพการจัดการเรียนการสอนโดยมีคณะกรรมการประเมินที่แต งตั้งโดย
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนผูออกแบบแบบประเมิน เก็บรวบรวม
ขอมูล และวิเคราะหขอมูล รวมทั้งสะทอนกลับสูอาจารยผูรับผิดชอบการสอน
7.3 การปรับปรุงการสอน
หลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา แลวจัดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ. กําหนดทุกภาคการศึกษา รวมถึงมี
การประชุมอาจารยผูรับผิดชอบและอาจารยประจําของหลักสูตรเพื่อหารือปญหาการเรียนรูของนักศึกษาและ
รวมกันหาแนวทางแกไข
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษษ โดยมีหนาที่หลัก คือ
- ประเมินขอสอบรายวิชาใหครอบคลุมและสอดคลองกับจุดมุงหมายของรายวิชาและพิจารณาควบคู
กับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
- ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทั้งภาพรวม และรายบุคคลในแตละรายวิชาของภาค
เรียนนั้น ๆ
- ทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษารวมกับอาจารยประจํารายวิชา
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วิธีการประเมิน
ผลลัพธการเรียนรู

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู

พฤติกรรมความ
รับผิดชอบและ
การมีสวนรวมใน
การทํางาน

√

ทักษะทางปญญา
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสน
สารสนเทศ

คะแนนสอบ

√

งานที่ไดรับ
มอบหมาย
(แบบฝกหัด
โครงงาน รายงาน)

การนําเสนอผลงาน
ดวยทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข/
การสื่อสาร/ การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

7.5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑการใหคะแนน การ
รายงานรายวิชาโดยอาจารยผูสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการ
ทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธการสอนที่ใช และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา เสนอตอประธานหลักสูตร เพื่อนําเขาที่ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบและอาจารย
ประจําหลักสูตรพิจารณาใหความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป
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