รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคBาปลีก
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

รหัสวิชา 1552649 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ภาษาอังกฤษสำหรับการพาณิชย:อิเล็กทรอนิกส:
(ภาษาอังกฤษ) English for E-Commerce

อาจารยRผูBสอน
อาจารย:ภัคระวี แหวนเพชร

คำนำ
รายละเอียดรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับการพาณิชย:อิเล็กทรอนิกส:(English for E-Commerce)
รหั ส วิ ช า 1552649 เปY น การจั ด ทำรายละเอี ย ดประกอบรายวิ ช าภาษาอัง กฤษสำหรับ การพาณิช ย:
อิเล็กทรอนิกส: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ในหมวดวิชาแกน โดยมุbงเนcนใหcผูcเรียนมีความรูc ความเขcาใจ
เกี่ยวกับคำศัพ ท:แ ละสำนวนพื้น ฐานในการพาณิช ย:อิเล็ก ทรอนิก ส: ฝlก อbานกรณีศึก ษาของบริษัท ตbางๆ
โครงสรcางพื้นฐานอินเทอร:เน็ต ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการชำระเงิน รูปแบบการโฆษณา การ
วิจ ัย และสำรวจ ชbอ งทางการสื ่อ สารออนไลน:ผ bา นจดหมายอิเ ล็ก ทรอนิก ส: เว็บ กระดานสนทนา
อิเล็กทรอนิกส: และระบบสังคมออนไลน: ฝlกเขียนรายงานสรุป ฝlกวิเคราะห:และนำเสนอกรณีศึกษาและ
ความทcาทายทางธุรกิจในการพาณิชย:อิเล็กทรอนิกส:
รายละเอี ย ดรายวิช านี้ เปY น สb วนสำคั ญ ตb อ ผูc เรีย น ที่ เนc น ทั้ งการเรีย นการสอนที่ เปY น ทฤษฎี แ ละ
การศึกษาคcนควcาดcวยตนเอง เพื่อใหcผูcเรียนไดcแนวทางในการจัดการเรียนรูcทฤษฎีและกรณี ศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในหcองเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหมb ๆ โดยใชcทักษะการคcนควcาดcวย
ตนเองเพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากการเรี ย นภายในหc อ ง ผูc เรี ย นสามารถนำความรูc ที่ ไดc จ ากรายวิ ช านี้ ไป
ประยุกต:ใชcในอนาคตไดc

อาจารย:ผูcรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย:ผูcสอน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มิถุนายน 2563
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขBอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1552649 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับการพาณิชย:อิเล็กทรอนิกส:
(English for E-Commerce)
2. จำนวนหนYวยกิต
3(3-0-6) หนbวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคcาปลีก
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน
4. อาจารยRผูBรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยRผูBสอน
4.1 อาจารย:ผูcรับผิดชอบรายวิชา อาจารย:ภัคระวี แหวนเพชร
4.2 อาจารย:ผูcสอน
อาจารย:ภัคระวี แหวนเพชร
ตอนเรียน A1, B1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นป\ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ชั้นป~ที่ 3
6. รายวิชาที่ตBองเรียนมากYอน (Pre-requisite)(ถBามี)
ไมbมี
7. รายวิชาที่ตBองเรียนพรBอมกัน (Co-requisite)(ถBามี)
ไมbมี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลYาสุด
9.1 วันที่จัดทำ
26 มิถุนายน 2563
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดลbาสุด
-
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หมวดที่ 2 จุดมุYงหมายและวัตถุประสงคR

1. จุดมุYงหมายของรายวิชา
1) มีทัศนคติที่ดีตbอการทำงาน มีความรับผิดชอบตbอหนcาที่ สามารถทำงานรbวมกับผูอc นื่ ไดc
2) มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย:สุจริต และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3) มีความรูcพื้นฐานดcานการพาณิชย:อิเล็กทรอนิกส:
4) สามารถบูรณาการความรูcและทักษะทางดcานอังกฤษธุรกิจสำหรับการดำเนินงานพาณิชย:
อิเล็กทรอนิกส: ผbานเครื่องมือตbางๆไดc
5) สามารถสื่อสารกับกลุมb เปÄาหมายที่เกี่ยวขcอง ทั้งคูbคcาและลูกคcาไดc
2. วัตถุประสงคRในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหcเนื้อหามีความทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ:ในปÅจจุบัน และเพื่อเปYน
การปรับปรุงความถูกตcองของเนื้อหา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
1. คำอธิบายรายวิชา
คำศั พ ท: แ ละสำนวนพื้ น ฐานในการพาณิ ช ย: อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส: ฝl ก อb านกรณี ศึ ก ษาของบริษั ท ตb างๆ
โครงสรcางพื้นฐานอินเทอร:เน็ต ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการชำระเงิน รูปแบบการโฆษณา การวิจัย
และสำรวจ ชbองทางการสื่อสารออนไลน:ผbานจดหมายอิเล็กทรอนิกส: เว็บ กระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส:
และระบบสังคมออนไลน: ฝlกเขียนรายงานสรุป ฝlกวิเคราะห:และนำเสนอกรณีศึกษาและความทcาทายทาง
ธุรกิจในการพาณิชย:อิเล็กทรอนิกส:
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 ecommerce
2. จำนวนชั่วโมงที่ใชBตYอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมงตbอภาค สอนเสริมเพื่อทดแทน
การศึกษา
คาบเรียนที่ไมbสามารถทำ
การสอนไดc หรือตามที่
ผูcเรียนรcองขอ เพื่อ

ฝoกปฏิบัติ
ไมbมีฝlกปฏิบัติ

การศึกษาดBวยตนเอง
90 ชั่วโมงตbอภาค
การศึกษา
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บรรยาย

สอนเสริม
ทบทวนความรูcความ
เขcาใจใหcมีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น

ฝoกปฏิบัติ

การศึกษาดBวยตนเอง

3. จำนวนชั่วโมงตYอสัปดาหRที่อาจารยRใหBคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกYนักศึกษาเปqน
รายบุคคล
- อาจารย:ประจำรายวิชา ใหcคำปรึกษาไดcตามเวลาที่เหมาะสม และกำหนดไวc อยbางนcอยสัปดาห:ละ 1
ชั่วโมง
- อาจารย:ประจำรายวิชา จัดเวลาใหcคำปรึกษาเปYนรายบุคคลหรือรายกลุbมตามความตcองการของผูcเรียน
มีการนัดหมายลbวงหนcา โดยใชcชbองทางในการติดตbอสื่อสาร อาทิเชbน Line Facebook เปYนตcน

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูBของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตBองพัฒนา
ไดc

1.1.1 มีความรูc ความเขcาใจทางดcานคุณธรรม จริยธรรมทางธุรกิจ และสามารถนำไปประยุกต:ใชc

 1.1.2 มีความซื่อสัตย:สุจริต มีความเสียสละ ไมbเอารัดเอาเปรียบผูcอื่น มีความรับผิดชอบตbอ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดลcอม
 1.1.3 มีวินัย ตรงตbอเวลา เคารพกฎระเบียบและขcอบังคับตbางๆ ขององค:กรและสังคม
 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟÅงความคิดเห็นของผูcอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคbาและศักดิ์ศรีของความ
เปYนมนุษย:
1.2 วิธีการสอน
(1) กำหนดวัฒนธรรมองค:กรใหcกับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และขcอบังคับ
(2) ปลูกฝÅงใหcนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนcนการเขcาชั้นเรียน การแตbงกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
(3) มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน/แบบฝlกหัด โดยเนcนการสbงงานใหcตรงเวลา
(4) ฝlกนักศึกษาใหcมีความรับผิดชอบในการทำงาน มีความซื่อสัตย: ไมbทุจริต ไมbคัดลอกงานของ
ผูcอื่นมาเปYนของตน
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขcาชั้นเรียน การสbงงานตามกำหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
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(2) ประเมินจากการแตbงกายของนักศึกษาที่เปYนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนcาที่ ที่ไดcรับมอบหมายรายกลุbมและบุคคล
(4) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณี ศึกษา /รายงาน/แบบฝlกหัด ที่ไดcรับมอบหมาย มีความ
ซื่อสัตย: ไมbทุจริต ไมbนำผลงานของผูcอื่นมาเปYนของตน
2. ความรูB
2.1 ความรูBที่ตBองไดBรับ
 2.1.1 มีความรูc และความเขcาใจเกี่ยวกับศาสตร:ที่เกี่ยวขcองกับเนื้อหาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
คcาปลีก
 2.1.2 มีความรูc และความเขcาใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจคcาปลีก
2.2.3 มีความรูcเกี่ยวกับความกcาวหนcาทางวิชาการและวิชาชีพดcานการจัดการธุรกิจคcาปลีก
รวมทั้งมีความเขcาใจในสถานการณ:ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้นไดcอยbางเทbาทัน
 2.1.4 มีความสามารถบูรณาการความรูcในศาสตร:ดcานอื่น ๆ ที่เกี่ยวขcองกับศาสตร:ทางดcานการ
จัดการธุรกิจคcาปลีก
2.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเนcนผูcเรียนเปYนสำคัญ มุbงเนcนใหcผูcเรียนมีความรูcและความเขcาใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหารายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับการพาณิชย:อิเล็กทรอนิกส:
(2) บรรยายจากสื่ อ Power Point พรcอ มยกตั วอยb างประกอบโดยเนc น ตั วอยb างการแกc ปÅ ญ หา
ทางดcานภาษาอังกฤษสำหรับการพาณิชย:อิเล็กทรอนิกส:
(3) มอบหมายงานตb า งๆ ใหc นั ก ศึ ก ษาฝl ก ปฏิ บั ติ ทั้ งในหc อ งเรี ย นและนอกหc อ งเรี ย น เชb น การ
มอบหมายงานใหcนักศึกษาคcนควcาจากสื่อตbาง ๆ แบบรายงานเฉพาะบุคคลหรือรายงานกลุbม พรcอมวิเคราะห:
ประเด็นที่เรียนมานำเสนอหนcาชั้นเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใชcขcอสอบแบบปรนัย/ขcอสอบอัตนัย
(2) ประเมินจากการสอบประมวลความรูc เพื่อวัดความเขcาใจของนักศึกษา
(3) ประเมินจากงาน /กิจกรรมตbางๆ ที่มอบหมายใหcนักศึกษาฝlกปฏิบัติทั้งในหcองเรียนและนอก
หcองเรียน เชbน แบบฝlกหัดทcายบทเรียน และแบบฝlกหัดเพิ่มเติม
3. ทักษะทางปrญญา
3.1 ทักษะทางปrญญาที่ตBองพัฒนา
 3.1.1 มีความสามารถในการสืบคcน จำแนกและวิเคราะห:ขcอมูลอยbางเปYนระบบ เพื่อใหcไดcมาซึ่ง
สารสนเทศที่เปYนประโยชน:ในการแกcไขปÅญหาและการตัดสินใจอยbางเหมาะสม
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 3.1.2 มีความสามารถประยุกต:ความรูcและทักษะกับการแกcไขปÅญหาทางธุรกิจคcาปลีกไดcอยbาง
เหมาะสม
3.1.3 มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สรc างสรรค: ตb อ ยอดกรอบความรูc เดิ ม สามารถบู รณาการความรูc ใน
สาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ:เพื่อใหcเกิดนวัตกรรม หรือแนวทางในการประกอบอาชีพ
3.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเนcนผูcเรียนเปYนสำคัญ มุbงเนcนใหcผูcเรียนมีความรูcและความเขcาใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหารายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับการพาณิชย:อิเล็กทรอนิกส:
(2) บรรยายจากสื่ อ Power Point พรcอ มยกตั วอยb างประกอบโดยเนc น ตั วอยb างการแกc ปÅ ญ หา
ทางดcานภาษาอังกฤษสำหรับการพาณิชย:อิเล็กทรอนิกส:
(3) มอบหมายงานตbางๆ ใหcนักศึกษาฝlกปฏิบัติทั้งในหcองเรียนและนอกหcองเรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใชcขcอสอบแบบปรนัย/ขcอสอบอัตนัย
(2) ประเมินจากการสอบประมวลความรูc เพื่อวัดความเขcาใจของนักศึกษา
(3) ประเมินจากงาน /กิจกรรมตbางๆ ที่มอบหมายใหcนักศึกษาฝlกปฏิบัติทั้งในหcองเรียนและนอก
หcองเรียน เชbน แบบฝlกหัดทcายบทเรียน และแบบฝlกหัดเพิ่มเติม
4. ทักษะความสัมพันธRระหวYางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธRระหวYางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตBองพัฒนา
 4.1.1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ:และสามารถสรcางสัมพันธภาพอันดี
กับผูcอื่น และปรับตัวเชิงวิชาชีพไดc
 4.1.2 มีความกระตือรือรcน สามารถทำงานเปYนกลุbม มีความรับผิดชอบ และสามารถแสดง
ภาวะผูcนำ ผูcตามไดcอยbางเหมาะสม มีการเรียนรูcอยbางตbอเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและอาชีพ
4.1.3 มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกตbางอยbางสรcางสรรค:ของกลุbม
4.2 วิธีการสอน
(1) การเรียนแบบมีสbวนรbวมปฏิบัติการ
(2) มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน (กลุbม) /แบบฝlกหัด โดยเนcนความรูcที่ไดcศึกษา
ในชั้นเรียน เพื่อดูความสามารถในการทํางานเปYนทีม กลcาที่จะแสดงภาวะผูcนํา ผูcตามไดcอยbางเหมาะสมตาม
สถานการณ:
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมในหcองเรียน เชbน การเขcาเรียน การมีสbวนรbวมในกิจกรรมในหcองเรียน
พฤติกรรมการทำงานเปYนทีม และการสbงงาน
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(2) ประเมิ น จากการนำเสนอผลงานตb างๆ /รายงาน (กลุb ม ) และการเปY น ผูc น ำ ผูc ต ามในการ
อภิปรายซักถาม
5. ทักษะการวิเคราะหRเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชBเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหRเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชBเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตBองพัฒนา
5.1.1 มีความสามารถประยุกต:ใชcหลักคณิตศาสตร: สถิติ และการวิเคราะห:เชิงปริมาณมาใชcใน
การวิเคราะห:และตัดสินใจ
 5.1.2 มีความสามารถสื่อสารภาษาไทยหรือภาษาตbางประเทศไดc
 5.1.3 มีความสามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรcางความเขcาใจ การเขียนรายงาน และการ
นำเสนองานตbอกลุbมบุคคลที่แตกตbางไดcอยbางเหมาะสม
 5.1.4 ความสามารถนำเทคโนโลยีไปเปYนเครื่องมือในการสนับสนุนในการดำเนินงาน
5.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเนcนผูcเรียนเปYนสำคัญ มุbงเนcนใหcผูcเรียนมีความรูcและความเขcาใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหารายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับการพาณิชย:อิเล็กทรอนิกส:
(2) บรรยายจากสื่ อ Power Point พรcอ มยกตั วอยb างประกอบโดยเนc น ตั วอยb างการแกc ปÅ ญ หา
ทางดcานภาษาอังกฤษสำหรับการพาณิชย:อิเล็กทรอนิกส:
(3) มอบหมายงานตbางๆ ใหcนักศึกษาฝlกปฏิบัติทั้งในหcองเรียนและนอกหcองเรียน
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใชcขcอสอบแบบปรนัย/ขcอสอบอัตนัย
(2) ประเมินจากแบบทดสอบ เพื่อวัดความเขcาใจของนักศึกษา
(3) ประเมินจากการนำเสนอผลงานตbางๆ /รายงาน (กลุbม)
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน

สัปดาห:ที่

1
(Online)

2
(Online)

หัวข<อการสอน / Learning
Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

ปฐมนิเทศ
Disruptive Innovations

3

Disruptive Innovations
กรณีศึกษา Netflix Kodak
และ Nokia

3

Learning Outcome

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online)
โดยผMานระบบ WBSC รMวมกับการใชW
โปรแกรม Microsoft Teams และZoom
- ผูWสอนแนะนำ คำอธิบายรายวิชา เนื้อหา
กิจกรรม การประเมินผล ปฏิทินการเรียน
- ผูWสอนบรรยายและนำการอภิปรายเรื่องคำ
จำกัด ความของพาณิชยmอิเล็กทรอนิกสmและ
Disruptive Innovations

สื่อการสอน
1.เอกสารประกอบการเรียนวิชา

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียนวิชา

1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online)
โดยผMานระบบ WBSC รMวมกับการใชW
โปรแกรม Microsoft Teams และZoom

สอดคล<อง
กับ
จุดมุUงหมา
ยรายวิชา
(ระบุข<อ)
3,4

ภาษาอังกฤษสำหรับการพาณิชยm
อิเล็กทรอนิกสm
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ระบบ WBSC

ภาษาอังกฤษสำหรับการพาณิชยm
อิเล็กทรอนิกสm

1,3,4

ผู<สอน

อ.ภัคระวี
แหวนเพชร

อ.ภัคระวี
แหวนเพชร
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สัปดาห:ที่

หัวข<อการสอน / Learning
Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

1. ผูWเรียนสามารถอธิบาย

รายละเอียดเกี่ยวกับ
Disruptive Innovations ไดW
2. ผูWเรียนสามารถนำเสนองาน
เป~นภาษาอังกฤษไดW
3
ECommerce: Definitions,
(Online) Types
Learning Outcome
1. ผูWเรียนสามารถอธิบาย

รายละเอียดเกี่ยวกับ
ECommerce: Definitions,
Types ไดW
2. ผูWเรียนสามารถนำเสนองาน
เป~นภาษาอังกฤษไดW

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

- ผูWสอนบรรยายและนำการอภิปราย
Disruptive Innovations
2. กิจกรรมใหWผูWเรียนทำการนำเสนอ
กรณีศึกษา Netflix Kodak และ Nokia

2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ระบบ WBSC

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียนวิชา

1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online)
โดยผMานระบบ WBSC รMวมกับการใชW
โปรแกรม Microsoft Teams และZoom
- ผูWสอนบรรยายและนำการอภิปราย
ECommerce: Definitions, Types

สอดคล<อง
กับ
จุดมุUงหมา
ยรายวิชา
(ระบุข<อ)

ผู<สอน

4. ใบงานกรณีศึกษา Netflix
Kodak และ Nokia

ภาษาอังกฤษสำหรับการพาณิชยm
อิเล็กทรอนิกสm

1,3,4

อ.ภัคระวี
แหวนเพชร

2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ระบบ WBSC / VDO
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สัปดาห:ที่

หัวข<อการสอน / Learning
Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

4
(Online)

ECommerce: Advantages,
disadvantages Types

3

รายละเอียดเกี่ยวกับ
ECommerce: Advantages,
disadvantages Types ไดW
2. ผูWเรียนสามารถนำเสนองาน
เป~นภาษาอังกฤษไดW
SWOT analysis of
Amazon, eBay and PayPal
Learning Outcome
1. ผูWเรียนสามารถอธิบาย
รายละเอียดเกี่ยวกับ SWOT
analysis of Amazon, eBay

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online)
โดยผMานระบบ WBSC รMวมกับการใชW
โปรแกรม Microsoft Teams และZoom
- ผูWสอนบรรยายและนำการอภิปราย
ECommerce: Advantages,
disadvantages
2. กิจกรรมใหWผูWเรียนทำการนำเสนอใน
รายละเอียด ECommerce: Advantages,
disadvantages Types

Learning Outcome
1. ผูWเรียนสามารถอธิบาย

5
(Online)

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online)
โดยผMานระบบ WBSC รMวมกับการใชW
โปรแกรม Microsoft Teams และZoom
- ผูWสอนบรรยายและนำการอภิปราย SWOT
analysis of Amazon, eBay and PayPal

สื่อการสอน

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียนวิชา

สอดคล<อง
กับ
จุดมุUงหมา
ยรายวิชา
(ระบุข<อ)
1,2,3,4

ภาษาอังกฤษสำหรับการพาณิชยm
อิเล็กทรอนิกสm

ผู<สอน

อ.ภัคระวี
แหวนเพชร

2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ระบบ WBSC / VDO

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษสำหรับการพาณิชยm
อิเล็กทรอนิกสm

1,2,3,4

อ.ภัคระวี
แหวนเพชร

2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ระบบ WBSC / VDO
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สัปดาห:ที่

หัวข<อการสอน / Learning
Outcome

and PayPal ไดW
2. ผูWเรียนสามารถนำเสนองาน
เป~นภาษาอังกฤษไดW
6
Current situations of e(Online) commerce in Thailand
Learning Outcome
1. ผูWเรียนสามารถอธิบาย
รายละเอียดเกี่ยวกับ Current
situations of e-commerce
in Thailand ไดW
2. ผูWเรียนสามารถนำเสนอ
งานเป~นภาษาอังกฤษไดW

จำนวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

2. กิจกรรมใหWผูWเรียนทำการนำเสนอใน
รายละเอียด SWOT analysis of Amazon,
eBay and PayPal

4. เว็บไชตm Amazon/eBay

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียนวิชา

1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online)
โดยผMานระบบ WBSC รMวมกับการใชW
โปรแกรม Microsoft Teams และZoom
- ผูWสอนบรรยายและนำการอภิปราย
Current situations of e-commerce in
Thailand
2. กิจกรรมใหWผูWเรียนทำการนำเสนอใน
รายละเอียด Current situations of ecommerce in Thailand

ภาษาอังกฤษสำหรับการพาณิชยm
อิเล็กทรอนิกสm

สอดคล<อง
กับ
จุดมุUงหมา
ยรายวิชา
(ระบุข<อ)

1,2,3,4

ผู<สอน

อ.ภัคระวี
แหวนเพชร

2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ระบบ WBSC
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สัปดาห:ที่

หัวข<อการสอน / Learning
Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

7
(Online)

Top ECommerce
Websites and applications
in Thailand และEComscape in Thailand
2017
Learning Outcome
1. ผูWเรียนสามารถอธิบาย
รายละเอียดเกี่ยวกับ Top
ECommerce Websites
and applications in
Thailand และE-Comscape
in Thailand 2017 ไดW
2. ผูWเรียนสามารถนำเสนองาน
เป~นภาษาอังกฤษไดW

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online)
โดยผMานระบบ WBSC รMวมกับการใชW
โปรแกรม Microsoft Teams และZoom
- ผูWสอนบรรยายและนำการอภิปราย Top
ECommerce Websites and
applications in Thailand และEComscape in Thailand 2017
2. กิจกรรมใหWผูWเรียนทำการนำเสนอใน
รายละเอียด Top ECommerce Websites
and applications in Thailand และEComscape in Thailand 2017

สื่อการสอน

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษสำหรับการพาณิชยm
อิเล็กทรอนิกสm

สอดคล<อง
กับ
จุดมุUงหมา
ยรายวิชา
(ระบุข<อ)
1,2,3,4

ผู<สอน

อ.ภัคระวี
แหวนเพชร

2. สื่อการสอน PowerPoint
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ระบบ WBSC
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สัปดาห:ที่

หัวข<อการสอน / Learning
Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

8
(Online)

เนื้อหา
Thailand Creative
Economy: definition,
types
Learning Outcome
1. ผูWเรียนสามารถอธิบาย
รายละเอียดเกี่ยวกับ
Thailand Creative
Economy: definition,
types ไดW
2. ผูWเรียนสามารถนำเสนองาน
เป~นภาษาอังกฤษไดW

3

Market research
Learning Outcome
1. ผูWเรียนสามารถอธิบาย

3

9
(Online)

กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online)
โดยผMานระบบ WBSC รMวมกับการใชW
โปรแกรม Microsoft Teams และZoom
- ผูWสอนบรรยายและนำการอภิปราย
Thailand Creative Economy: definition,
types
2. กิจกรรมใหWผูWเรียนทำการนำเสนอใน
รายละเอียด Thailand Creative
Economy: definition, types

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online)
โดยผMานระบบ WBSC รMวมกับการใชW

สื่อการสอน

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียนวิชา

สอดคล<อง
กับ
จุดมุUงหมา
ยรายวิชา
(ระบุข<อ)
1,2,3,4

ภาษาอังกฤษสำหรับการพาณิชยm
อิเล็กทรอนิกสm

ผู<สอน

อ.ภัคระวี
แหวนเพชร

2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ระบบ WBSC

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษสำหรับการพาณิชยm

1,2,3,4

อ.ภัคระวี
แหวนเพชร
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สัปดาห:ที่

หัวข<อการสอน / Learning
Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

รายละเอียดเกี่ยวกับ Market
research ไดW
2. ผูWเรียนสามารถนำเสนองาน
เป~นภาษาอังกฤษไดW

10
(Online)

Promotion - Writing
product description
Learning Outcome
1. ผูเW รียนสามารถอธิบาย
รายละเอียดเกี่ยวกับ
Promotion - Writing
product description ไดW
2. ผูWเรียนสามารถนำเสนองาน
เป~นภาษาอังกฤษไดW

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

โปรแกรม Microsoft Teams และZoom
- ผูWสอนบรรยายและนำการอภิปราย
Market research
2. กิจกรรมใหWผูWเรียนทำการนำเสนอใน
รายละเอียด Market research

อิเล็กทรอนิกสm

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียนวิชา

1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online)
โดยผMานระบบ WBSC รMวมกับการใชW
โปรแกรม Microsoft Teams และZoom
-ผูWสอนบรรยายและนำการอภิปราย
Promotion - Writing product
description
2. เปçดโอกาสใหWนักศึกษาอภิปราย
และซักถามในประเด็นที่สนใจและ
สงสัย

สอดคล<อง
กับ
จุดมุUงหมา
ยรายวิชา
(ระบุข<อ)

ผู<สอน

2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ระบบ WBSC

ภาษาอังกฤษสำหรับการพาณิชยm
อิเล็กทรอนิกสm

1,2,3,4,5

อ.ภัคระวี
แหวนเพชร

2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ระบบ WBSC
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สัปดาห:ที่

หัวข<อการสอน / Learning
Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล<อง
กับ
จุดมุUงหมา
ยรายวิชา
(ระบุข<อ)

ผู<สอน

-กิจกรรมใหWผเูW รียนทำการนำเสนอใน
รายละเอียด Promotion - Writing
product description
11
(Online)

12
(Online)

Promotion: Taking
products Photos
Learning Outcome
1. ผูWเรียนสามารถอธิบาย
รายละเอียดเกี่ยวกับ
Promotion: Taking
products Photos ไดW
2. ผูWเรียนสามารถนำเสนองาน
เป~นภาษาอังกฤษไดW

3

Setting prices
Learning Outcome

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online)
โดยผMานระบบ WBSC รMวมกับการใชW
โปรแกรม Microsoft Teams และZoom
- ผูWสอนบรรยายและนำการอภิปราย
Promotion: Taking products Photos
2. กิจกรรมใหWผูWเรียนทำการนำเสนอใน
รายละเอียด Promotion: Taking products
Photos
กิจกรรมการเรียนการสอน

1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online)

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียนวิชา

1,2,3,4,5

อ.ภัคระวี
แหวนเพชร

1,2,3,4,5

อ.ภัคระวี
แหวนเพชร

ภาษาอังกฤษสำหรับการพาณิชยm
อิเล็กทรอนิกสm
2. สือ่ การสอน PowerPoint
3. เว็บไชตm
4. ระบบ WBSC

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียนวิชา

17
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สัปดาห:ที่

หัวข<อการสอน / Learning
Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

1. ผูW เรี ย น ส าม ารถ อ ธิ บ าย

รายละเอียดเกี่ยวกับ Setting
prices ไดW
2. ผูWเรียนสามารถนำเสนองาน
เป~นภาษาอังกฤษไดW

13
(Online)

Setting ecommerce
Businesses
Learning Outcome
1. ผูWเรียนสามารถอธิบาย
รายละเอียดเกี่ยวกับ
Settingecommerce
Businesses ไดW
2. ผูWเรียนสามารถนำเสนองาน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

โดยผMานระบบ WBSC รMวมกับการใชW
โปรแกรม Microsoft Teams และZoom
- ผูWสอนบรรยายและนำการอภิปราย
Setting prices
2. กิจกรรมใหWผูWเรียนทำการนำเสนอใน
รายละเอียด Setting prices
3. กิจกรรมใหWผูWเรียนทำแบบทดสอบ

ภาษาอังกฤษสำหรับการพาณิชยm
อิเล็กทรอนิกสm

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียนวิชา

1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online)
โดยผMานระบบ WBSC รMวมกับการใชW
โปรแกรม Microsoft Teams และZoom
- ผูWสอนบรรยายและนำการอภิปราย
Setting ecommerce Businesses
2. กิจกรมมใหWผูWเรียนทำการนำเสนอใน
รายละเอียด Setting ecommerce

สอดคล<อง
กับ
จุดมุUงหมา
ยรายวิชา
(ระบุข<อ)

ผู<สอน

2. สือ่ การสอน PowerPoint
3. ระบบ WBSC

ภาษาอังกฤษสำหรับการพาณิชยm
อิเล็กทรอนิกสm

1,2,3,4,5

อ.ภัคระวี
แหวนเพชร

2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ระบบ WBSC
4. เว็บไชตm

18
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สัปดาห:ที่

หัวข<อการสอน / Learning
Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

เป~นภาษาอังกฤษไดW
14
(Online)

15
(Online)

Presentation 1

Presentation 2

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล<อง
กับ
จุดมุUงหมา
ยรายวิชา
(ระบุข<อ)

ผู<สอน

Businesses
3

กิจกรรมการเรียนการสอน

วิธีสอนแบบบรรยาย (Online)
โดยผMานระบบ WBSC รMวมกับการใชW
โปรแกรม Microsoft Teams และZoom
1. กิจกรรมใหWผูWเรียนทำการนำเสนอโครงงาน
รายบุคคล
2. ผูWสอนดำเนินการอภิปรายซักถาม
3

กิจกรรมการเรียนการสอน

วิธีสอนแบบบรรยาย (Online)
โดยผMานระบบ WBSC รMวมกับการใชW
โปรแกรม Microsoft Teams และZoom
1. กิจกรรมใหWผูWเรียนทำการนำเสนอโครงงาน
รายบุคคล
2. ผูWสอนดำเนินการอภิปรายซักถาม

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียนวิชา

1,2,3,4

อ.ภัคระวี
แหวนเพชร

1,2,3,4

อ.ภัคระวี
แหวนเพชร

ภาษาอังกฤษสำหรับการพาณิชยm
อิเล็กทรอนิกสm
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ระบบ WBSC

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษสำหรับการพาณิชยm
อิเล็กทรอนิกสm
2. สือ่ การสอน PowerPoint
3. ระบบ WBSC
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2.แผนการประเมินผลการเรียนรู2
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู2

1. การเข/าชั้นเรียน / 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4
การตรงต9อเวลา /
การแต9งกาย /ความ
รับผิดชอบต9อ
ตนเอง/การมี
จิตสำนึกความ
ถูกต/อง/คุณธรรม
จริยธรรม

2. แบบฝZกหัด/
กิจกรรม / งานที่
ได/รับมอบหมาย
(งานเดี่ยวและงาน
กลุ9ม)

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4
2.1.1, 2.1.2, 2.2.4
3.1.1, 3.1.2, 4.1.1
4.1.2, 5.1.2, 5.1.3
5.1.4

วิธีการประเมินผล
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
นั ก ศึ ก ษาในการเข/ าชั้ น เรี ย น การส9 ง
ง า น ต า ม ก ำ ห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย
2. ประเมิ น จากการแต9 ง กายของ
นั ก ศึ ก ษาที่ เปT น ไปตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมิ น จากความรั บ ผิ ด ชอบใน
ห น/ าที่ ทั้ งต9 อ ตน เองและที่ ได/ รั บ
มอบหมายรายกลุ9มและบุคคล
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
นั ก ศึ ก ษาในการเข/ า ชั้ น เรี ย น การส9 ง
งานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
2.ประเมิ น จากความรั บ ผิ ด ชอบใน
หน/าที่ ที่ได/รับมอบหมายรายกลุ9มและ
บุคคล
3. ประเมินจากงาน /กิจกรรมต9างๆ ที่
มอบหมายให/นักศึกษาฝZกปฏิบัติทั้งใน
ห/องเรียน ต/องมีความซื่อสัตยa ไม9ทุจริต
ไม9นำผลงานของผู/อื่นมาเปTนของตน
4. ประเมิ นจากการมี ส9วนร9วมในการ
แสดงความคิดเห็นการทำกิจกรรมกลุ9ม
5. ประเมินจากพฤติกรรมในห/องเรียน
เช9 น การมี ส9 ว นร9 ว มในกิ จ กรรมใน

สัปดาห=ที่ สัดส>วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1-15

10%

1-15

60%

16

30%

ห/ อ งเรีย น พฤติ ก รรมการทำงานเปT น
ทีม
3. สอบปลายภาค

2.1.1, 2.1.2, 2.2.4
3.1.1, 3.1.2, 5.1.2
5.1.3, 5.1.4

1. ประเมินจากการสอบปลายภาค
โดยใช/ข/อสอบแบบปรนัย/อัตนัย

20
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตำราหลัก
สรพล จิระสวัสดิ์. (2562). เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับการพาณิชย:อิเล็กทรอนิกส:.
กรุงเทพฯ : ศูนยaหนังสือมหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข2อมูลสำคัญ
วิโรจนa ชัยมูล, ชวลิต เตริยาภิรมยa. (2551). eBay PayPal 360 องศา. กรุงเทพ: โปรวิชั่น
อนุชา ลีวรกุล. (2550). eBay stores ร/านครบสูตร สู9ตลาดโลก. กรุงเทพ: Witty Group
Collier, M. (2011). Starting an eBay Business for Dummies. New Jersey: John Wiley & Sons
3. เอกสารและข2อมูลแนะนำ
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-disruptivechange/
A creative economy for Thailand: a dream or reality?
http://www.nationmultimedia.com/news/opinion/guest_columnist/30200770
เศรษฐกิจสร/างสรรคaของไทย
http://www.thaiembassy.org/seoul/contents/files/business-20130905-090903755759.pdf Creative Economy
ทางเลือกใหม9ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/jan_mar_10/pdf/23-28.pdf
What is eBay?
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
21
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ=การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ9มระหว9างผู/สอนและนักศึกษา การอภิปรายร9วมกัน
- การสังเกตการณaจากพฤติกรรมของนักศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรียนสำหรับการนำความรู/ไปใช/
- การวิเคราะหaข/อมูลจากแบบประเมินผู/สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ข/อเสนอแนะผ9านกลุ9มของสื่อสังคมออนไลนaที่ผู/สอนได/จัดทำเปTนช9องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ=การประเมินการสอน
2.1 กลยุทธ=การสอนที่ใช2พัฒนาการเรียนรู2ด2านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการมีวินัยและพร/อมเพรียงของนักศึกษาในการเข/าร9วมกิจกรรมของหลักสูตร
(2) ประเมินจากการเข/าชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา การส9งงานตามกำหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร9วมกิจกรรม
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน/าที่ที่ได/รับมอบหมาย ไม9คัดลอกผลงานของผู/อื่นมาเปTน
ของตน
2.2 กลยุทธ=การสอนที่ใช2พัฒนาการเรียนรู2ด2านความรู2
(1) แบบฝZกหัด ทดสอบย9อย จัดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(2) ประเมินผลจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
(3) ประเมินผลจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.3 กลยุทธ=การสอนที่ใช2พัฒนาการเรียนรู2ด2านทักษะทางปUญญา
(1) สังเกตพฤติกรรม การร9วมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบคำถาม
(2) ตรวจผลงานการศึกษาค/นคว/ารายงานที่ได/รับมอบหมาย
(3) การสอบปฏิบัติและการสอบวัดผลความรู/ โดยการจัดทำข/อสอบเพื่อใช/วัดทักษะทางด/าน
ป¢ญญาของนักศึกษา โดยเน/นการแก/ป¢ญหา การอธิบายแนวคิดของการแก/ป¢ญหา และวิธีการแก/ป¢ญหา โดยการ
ประยุกตaความรู/ที่ได/เรียนมา
2.4 กลยุทธ=การสอนที่ใช2พัฒนาการเรียนรู2ด2านทักษะความสัมพันธ=ระหว>างตัวบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรม การร9วมกิจกรรม การอภิปราย
(2) ประเมินการทำงานภายในกลุ9มอย9างต9อเนื่อง
(3) ให/นักศึกษาประเมินเพื่อนร9วมกลุ9มในแต9ละกิจกรรม
2.5 กลยุทธ=การสอนที่ใช2พัฒนาการเรียนรู2ด2านคุณธรรม จริยธรรมทักษะการวิเคราะห=เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สังเกตและประเมินผลการทำงานกลุ9ม
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(2) ประเมินความสามารถในการนำเสนอผลงานทั้งด/านการใช/ภาษาและการใช/สื่อเทคโนโลยี
3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
- ผู/สอนบันทึกผลการวิเคราะหaสภาพการศึกษาของนักศึกษา และพิจารณาทิศทางการปรับรายบุคคล
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบการให/คะแนนจากการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยผู/สอน และผู/สอนท9านอื่นที่ให/
ความสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู/ หรือผู/ทรงคุณวุฒิ การพิจารณาจากผลงานที่ได/นำเสนอ
- มีการแต9งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาสำหรับการตรวจสอบผลการประเมิน ทวนสอบวิธีการ และ
ผลการเรียนรู/ของนักศึกษา โดยการตรวจสอบข/อสอบ รายงาน เอกสารผลงาน วิธีการให/คะแนนสอบ และการ
ให/คะแนนพฤติกรรม กิจกรรมของนักศึกษา
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับ ปรุงรูป แบบกิ จ กรรมการสอนรายวิ ช าทุ ก ภาคการศึ ก ษาที่ เป§ ด การเรีย นการสอนหรือ ตาม
ข/อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข/อ 4
- เชิญวิทยากร ผู/เชี่ยวชาญ ผู/ทรงคุณวุฒิหรือผู/ประกอบการที่มีประสบการณaตรงมาเปTนส9วนร9วมใน
การทำพิจารณa เพื่อให/นักศึกษามีมุมมองในเรื่องของการประยุกตaความรู/กับป¢ญหาที่มาจากงานสร/างสรรคaของ
ผู/สอนหรือการจัดการเรียนรู/ตามประเด็นที่เกี่ยวข/องหรือสอดคล/อง
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