รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

รหัสวิชา 1552635 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษสาหรับการตลาด
(English for Marketing)

อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ขจีนุช เชาวนปรีชา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1552635
ภาษาอังกฤษสาหรับการตลาด
English for Marketing
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ขจีนุช เชาวนปรีชา อาจารย์ผู้สอน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 / ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อาคาร 1 ห้อง 1208
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
ธันวาคม 2558

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานด้านการตลาด
โดยเฉพาะคาศัพท์เฉพาะด้านการตลาด
แนวคิดด้านการตลาด กระบวนการทางการตลาด ส่วนผสมทางการตลาด รวมถึงกลยุทธ์ต่างๆ เกี่ยวกับ
การตลาด นอกจากนี้ นักศึกษายังได้ฝึกฝนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษทั้งสี่ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ผ่าน
กิจกรรมกลุ่มเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลด้านการตลาด จากบริบทจริงได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษทางด้านการตลาดมากยิ่งขึ้น เป็นการเตรียม
ความพร้อมด้านปัญญาในการนาความรู้
ความเข้าใจในทักษะภาษาอังกฤษทางด้านการตลาดไป
ประยุกต์ใช้กับการเรียนรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ควรมีการเปลี่ยนแปลงกรณีศึกษา (case study)
หรือบริบทให้ทันสมัยและเกี่ยวข้องกับการตลาดในปัจจุบันมากขึ้น

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
คาศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานทางด้านการตลาด ฝึกอ่านเอกสารเกี่ยวกับ
ส่วนประสมทางการตลาด สิ่งแวดล้อมทางการตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค ฝึกบรรยายประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ การตั้งชื่อยี่ห้อ การแบ่งส่วนตลาด ตลาดเป้าหมาย และการวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ ฝึก
เขียนรายงานสรุปและแผนการตลาดพื้นฐาน ฝึกนาเสนอกลยุทธ์การตั้งราคาและช่องทางการตลาด
แบบต่างๆ บรรยายความสัมพันธ์ของส่วนประกอบในส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด
Terminology in basic marketing concept; practice reading articles about
marketing mix, marketing environment, and consumer behavior. Practice describing
product classifications and branding, market segmentation, targeting, and product
positioning. Practice writing summary reports and a basic marketing plan. Practice
presenting pricing strategies and different marketing channels. Describe the relation of
the four elements of the promotion mix.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วย
ภาคสนาม/การ
ตนเอง
ฝึกงาน

บรรยาย 45 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน ศึกษาด้วยตนเอง 6
ต้องการของนักศึกษา
ภาคสนาม
ชั่วโมงต่อสัปดาห์
เฉพาะราย
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซด์หลักสูตร และประกาศใน
ห้องเรียนในชั่วโมงแรกของรายวิชา โดยอาจารย์ประจารายวิชาสามารถให้คาปรึกษาผ่านทาง
แอพพลิเคชั่น ไลน์ (Line) จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (e-mail) หรือทางโทรศัพท์
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและการประเมินผลการเรียนรู้ (หมวด 5 ข้อ 2)
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามระเบียบของห้องเรียน
เข้าเรียนตรงเวลา และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้
เสร็จสิ้นได้ตามเวลาที่กาหนด
2) ผู้เรียนเอาใจใส่ต่อการทางานที่ได้รับมอบหมาย
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ลอกงานผู้อื่น
4) ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการปฏิบัติงานในกรอบ
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพด้านการตลาด
4.1.2 ด้านความรู้
2) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านคาศัพท์เฉพาะ
และสานวนที่ใช้ในบริบททางการตลาด
3) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางด้าน
การตลาด (เช่น การตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การตั้งราคา ช่องทางการจัด
จาหน่าย การส่งเสริมการตลาด เป็นต้น)
4) ผู้เรียนบูรณาการความรู้ด้านภาษาอังกฤษกับธุรกิจ
การตลาดที่เกี่ยวข้อง

- ผู้สอนบรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี
ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นจริยธรรมทาง ด้าน
การตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น การขายของให้
กับลูกค้า ด้วยความสุจริต ไม่หลอกลวง
- นักศึกษาอภิปรายกลุ่มร่วมกัน
- ผู้สอนให้นักศึกษาทาแบบฝึกในห้องเรียน
และนอกห้องเรียนเพื่อทบทวนความเข้าใจ
เกี่ยวกับธุรกิจการตลาด
- ผู้สอนบรรยายเป็นภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้าน
การตลาดและคาศัพท์เฉพาะ รวมถึงสานวน
ที่ใช้ในการตลาด ความหมายของผลิตภัณฑ์
การตั้งราคา ช่องทางการจาหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด ตลอดจนกลยุทธ์ทาง
การตลาด

- สังเกตพฤติกรรมในการเข้าเรียน การตรง
ต่อเวลา การมีส่วนร่วม การทางานเป็นทีม
- ประเมินจากการที่นักศึกษาส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายตามที่กาหนดและตรงเวลา มี
ความรับผิดชอบ ทาด้วยตนเองไม่ลอกผู้อื่น
- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน อภิปราย และ
เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน
- ประเมินด้วยการตรวจแบบฝึกหัด
- ประเมินด้วยการสอบกลางภาค และการ
สอบปลายภาค

ตลอดภาค
การศึกษา

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

10%

8 และ 16

40%

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) สืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ธุรกิจการตลาดดิจิตอล เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์
ปัจจุบันและเทคโนโลยีด้านการตลาดใหม่ๆ
2) คิดสร้างสรรค์ และปรับใช้องค์ความรู้ด้าน
การตลาดกับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม
3) คิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเก็บ
ข้อมูลทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะจาหน่ายใน
งาน B.E. Product Fair ได้อย่างมีระบบ

- ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาทาโครงงาน
การเก็บข้อมูลทางการตลาด และนาเสนอ
ผลการเก็บข้อมูลหน้าชั้นเรียน
- ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาสืบค้นหา
ข้อมูลเพื่ออภิปรายกลุ่มในเรื่องการตลาดใน
ยุคดิจิตอล
- ผู้สอนให้นักศึกษาบันทึกการสะท้อน
แนวคิดจากการปฏิบัติจริงและนาเสนอหน้า
ชั้นเรียน

4.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) ทางานร่วมกับผู้อื่นในการทางานคู่ และงานกลุ่มได้
2) สื่อสารในเรื่องการตลาด หรือธุรกิจการตลาด
ออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทของตนที่มีต่อผู้อื่น
เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

- ประเมินจากการตรวจสอบการทา
ตลอดภาค
โครงงานการเก็บข้อมูลทางการตลาด การ การศึกษา
นาเสนอผลการสารวจ และรูปเล่มรายงาน
ทางวิชาการ
- สังเกตจากการอภิปรายและการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน
- ประเมินจากการนาเสนอผลการสะท้อน
คิด
- ประเมินจากการนาเสนอรายงานผลการ
ทาวิจัยทางการตลาด และประเมินผล
โครงงาน
- ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาทางานเป็น - ประเมินตนเองและเพื่อน ด้วยแบบฟอร์ม
12
รายบุคคลและงานกลุ่ม เช่น การทาแบบฝึก ที่กาหนด
การตั้งชื่อสินค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ - ประเมินจากจัดการรายงานผลและการ
และรายงานผลหน้าชั้นเรียน เพื่อพัฒนา
นาเสนอผลงาน รวมถึง พฤติกรรมการ
ทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
ทางานเป็นทีม
ผู้เรียนด้วยกัน และพัฒนาความเป็นผู้นา
และผู้ตามที่ดีในการทางานเป็นทีม

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

30%

10%

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

- ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษานาเสนอ
รายงาน รวมถึงมีความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมายตามกาหนดเวลา
- ผู้สอนให้นักศึกษาอภิปรายกลุ่ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- ผู้สอนให้นักศึกษาได้ทางานกลุ่ม และ
นาเสนอรายงานหน้าขั้นเรียน
4.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร - ผู้สอนฝึกให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการคิด
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คานวณเชิงตัวเลขแบบง่าย ในเรื่องการ
1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นเกี่ยวกับ
คานวณกาไรต้นทุนจากการจาหน่ายสินค้า
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยและสรุปเพื่อ ในงาน B.E. Product Fair
นาเสนอข้อมูลได้
- ผู้สอนแนะนาให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล
2) ติดต่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและการ
3) สามารถคานวณกาไรต้นทุนจากการจาหน่ายสินค้า เปลี่ยนแปลงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่จาก
ในงาน B.E. Product Fair ได้อย่างถูกต้อง
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ และนาเสนอรายงานโดย
ใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่
เหมาะสม

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

- ประเมินจากการจัดทารายงาน และการ
นาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
- ประเมินจากรายงานบัญชีกาไรขาดทุนจาก
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในงาน B.E.
Product Fair

13

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

10%

4.2 เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการเรียนรู้

เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics)
1
2
3
4
- ขาดเรียนบ่อยและเข้า
- ส่วนใหญ่เข้าเรียนและ - เข้าเรียนเป็นบางครั้ง
- เข้าเรียนเกือบครบทุก
เรียนไม่ตรงเวลา
เข้าเรียนตรงเวลา
และเข้าเรียนตรงเวลา
ครั้งและสายเป็นบางครั้ง
- ส่งงานไม่ตรงเวลา และมี - ส่งงานที่ได้รับ
- ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย - ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ด้านคุณธรรม
เนื้อหาไม่ครบถ้วน
มอบหมายตรงเวลา และ ตรงเวลา และมีเนื้อหา
ตรงเวลาบ้าง และมีเนื้อหา
จริยธรรม
- ไม่มีส่วนร่วมในชั้นเรียน มีเนื้อหาครบถ้วนทุกครั้ง ครบถ้วนทุกครั้ง
เกือบครบถ้วน
(M)
และไม่เสนอความคิดเห็น - มีส่วนร่วมในชั้นเรียน - มีส่วนร่วมในชั้นเรียน
- มีส่วนร่วมในชั้นเรียน
และเสนอความคิดเห็น และเสนอความคิดเห็นเป็น และเสนอความคิดเห็นเป็น
เป็นประจา
ประจา
บางครั้ง
- เข้าสอบกลางภาค มีผล - เข้าสอบกลางภาค และ - เข้าสอบกลางภาค มีผล - เข้าสอบกลางภาค มีผล
คะแนนสอบต่ากว่า 4/20 มีผลคะแนนสอบต่ากว่า คะแนนสอบต่ากว่า 8/20 คะแนนสอบต่ากว่า 10/20
ด้านความรู้
และเข้าสอบปลายภาค
6/20 เข้าสอบปลายภาค และเข้าสอบปลายภาค
และเข้าสอบปลายภาค มี
(K)
และมีผลคะแนนสอบต่า มีผลคะแนนสอบต่ากว่า มีผลคะแนนสอบต่ากว่า ผลคะแนนสอบต่ากว่า
กว่า 10/30
12/30
14/30
16/30

5
- เข้าเรียนครบทุกครั้ง
และเข้าเรียนตรงเวลา
- ส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายตรงเวลา และ
มีเนื้อหาครบถ้วนทุกครั้ง
- มีส่วนร่วมในชั้นเรียน
และเสนอความคิดเห็น
เป็นประจา
- เข้าสอบกลางภาค มี
ผลคะแนนสอบต่ากว่า
12/20 และเข้าสอบ
ปลายภาค มีผลคะแนน
สอบต่ากว่า 18/30

ร้อยละ
การผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 60

ผลการเรียนรู้
1
ด้านทักษะ
ปัญญา
(C)
ไม่มีการแบ่งงาน หน้าที่
ด้านทักษะ
ความรับผิดขอบในการ
ความสัมพันธ์
นาเสนอผลงาน ทาให้การ
ระหว่างบุคคล
นาเสนอไม่มีประสิทธิภาพ
และความ
รับผิดชอบ (I)
- รายงานไม่มีความ
ด้านทักษะการ สมบูรณ์ และไม่ได้ใช้สื่อ
วิเคราะห์เชิง เทคโนโลยีในการนาเสนอ
ตัวเลข การ - รายงานบัญชีกาไร
สื่อสาร และ ขาดทุนฯ ไม่มีความ
การใช้ไอที (N) สมบูรณ์ถูกต้อง

2

เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics)
3
4
- แบบสอบถามที่นาไปใช้
เก็บข้อมูลผู้บริโภคมีความ
ถูกต้องและสมบูรณ์
- นาเสนอผลการสารวจ
ตลาดได้ครบถ้วน สมบูรณ์
และถูกต้อง

เห็นการแบ่งงาน หน้าที่
ความรับผิดขอบในการ
นาเสนอผลงานไม่ค่อย
ชัดเจน ทาให้การ
นาเสนอไม่ค่อยมี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร
- รายงานมีความสมบูรณ์
บางส่วน และใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการ
นาเสนอบ้าง
- รายงานบัญชีกาไร
ขาดทุนฯ มีความ

เห็นการแบ่งงาน หน้าที่
ความรับผิดขอบในการ
นาเสนอผลงานแค่
บางส่วน ทาให้การ
นาเสนอไม่ค่อยมี
ประสิทธิภาพ
- รายงานมีความสมบูรณ์
ปานกลาง และนาเสนอ
ด้วยสื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสมปานกลาง
- รายงานบัญชีกาไร
ขาดทุนฯ มีความสมบูรณ์
และถูกต้องปานกลาง

5
- แบบสอบถามที่
นาไปใช้เก็บข้อมูล
ผู้บริโภคมีความถูกต้อง
และสมบูรณ์
- นาเสนอผลการสารวจ
ตลาดได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ และถูกต้อง
เห็นการแบ่งงาน หน้าที่
เห็นการแบ่งงาน หน้าที่
ความรับผิดขอบในการ
ความรับผิดขอบในการ
นาเสนอผลงานบ้าง ทาให้ นาเสนอผลงานชัดเจน
การนาเสนอมี
ทาให้การนาเสนอมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพมาก
- รายงานมีความสมบูรณ์
มาก และนาเสนอด้วยสื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาก
- รายงานบัญชีกาไร
ขาดทุนฯ มีความสมบูรณ์
และถูกต้องมาก

- รายงานมีความสมบูรณ์
มากที่สุด และนาเสนอ
ด้วยสื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมากที่สุด
- รายงานบัญชีกาไร
ขาดทุนฯ มีความ

ร้อยละ
การผ่านเกณฑ์

ผลการเรียนรู้
1

2
สมบูรณ์และถูกต้อง
บางส่วน

เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics)
3

4

5
สมบูรณ์และถูกต้องมาก
ที่สุด

ร้อยละ
การผ่านเกณฑ์

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
ครั้งที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
1
- ชี้แจงคาอธิบายรายวิชา
(3 ชม.) จุดมุ่งหมาย แนวการสอน
ข้อกาหนดต่าง ๆ รวมทั้ง
กระบวนการวัดผลประเมินผล
- ทดสอบก่อนเรียน (Pretest)

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

1. อาจารย์อธิบายแนวการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน อธิบายงานที่
มอบหมายและเกณฑ์การให้คะแนน
2. อาจารย์อธิบายงานกลุม่ ที่นักศึกษาต้องมีการระดมความคิดกันภายในกลุ่ม
เพื่อประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อจาหน่าย และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบใน
กลุ่มให้ชัดเจนเละเหมาะสม
3. ทาการประเมินตนเองด้วยบททดสอบก่อนเรียน Pre-test
4. อาจารย์เริม่ บรรยายเรื่องคาศัพท์เฉพาะทางด้านการตลาดในภาพรวม
นักศึกษาอ่านคาจากัดความของคาศัพท์แล้วช่วยกันคาดเดาว่าเป็นคาศัพท์คา
ไหน และช่วยกันแปลเป็นภาษาไทย แล้วอาจารย์สรุปคาศัพท์ด้วย
PowerPoint

แนวการสอน
บททดสอบก่อนเรียน Pretest
เอกสารประกอบ
PowerPoint

การวัดและประเมินผล

ครั้งที่
(ชม.)

2

3

4

หัวข้อ/รายละเอียด

Unit 1 What is Marketing?
 What is Marketing?
 Basic marketing
 Defining marketing
 How can marketing
occur?
 Marketing exchange
relationships
 The importance of
marketing
Unit 2 Consumer Behavior
 Defining consumer behavior
 Model of consumer
behavior

Unit 2 Consumer Behavior
(continue)

กิจกรรมการเรียนการสอน
6. ชั่วโมงถัดไปเป็นการฝึกเกี่ยวกับคาศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับความหมายของ
การตลาด Marketing โดยให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มเตรียมทาแบบฝึกหัดมา
ล่วงหน้า
1. อาจารย์เฉลยแบบฝึกหัดจากสัปดาห์ที่แล้ว
2. ให้นักศึกษาอ่านบทความ Defining marketing โดยเรียกชื่อนักศึกษาให้
อ่านคนละ 1 ประโยค แล้วแปลความหมายให้เพื่อนฟัง โดยอาจารย์อธิบาย
เพิ่มเติมให้นักศึกษาเข้าใจตรงกัน
3. ให้เวลานักศึกษาอ่านเนื้อหาเรื่องBasic Marketing แล้วถามคาถาม เพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจ
4. อาจารย์สาธิตการซื้อขายสินค้ากับนักศึกษาแล้วให้นักศึกษาอ่านบทความ
เกี่ยวกับ Marketing exchange relationships
5. ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนและทดสอบความเข้าใจ
1. อาจารย์บรรยายเกี่ยวกับ Consumer Behavior แล้วเปิดโอกาสให้
นักศึกษาแลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็น
2. อาจารย์ให้นักศึกษาทากิจกรรม Jigsaw Reading สาหรับ Reading
passage เรื่อง Defining consumer behavior แล้วให้โอกาสนักศึกษา
ซักถาม
3. อาจารย์ให้นักศึกษาอ่านเรื่อง Model of consumer behavior แล้วให้
ทาแบบฝึกหัดเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักศึกษา
1. อาจารย์บรรยายเรื่อง Characteristics affecting consumer behavior
แล้วเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
2. ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดเพื่อทบทวน

สื่อที่ใช้

เอกสารประกอบ
PowerPoint

เอกสารประกอบ
PowerPoint

เอกสารประกอบ
PowerPoint

การวัดและประเมินผล

ครั้งที่
(ชม.)

5

6

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน

 Characteristics affecting
consumer behavior
 Cultural factors
 Social factors
 Personal factors
 Psychological factors
Unit 3 Marketing Mix
 Identifying marketing mix
 Elements of marketing mix

3. อาจารย์ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นว่ามีตัวอย่างอะไรในแต่ละปัจจัย
ของพฤติกรรมผู้บริโภค
4. อาจารย์ให้นักศึกษาทากิจกรรม Self-study ในเอกสารประกอบการสอน
ภาษาอังกฤษสาหรับการตลาด

1. อาจารย์อธิบายความหมายของคาศัพท์เฉพาะในเรื่อง Marketing Mix ให้
นักศึกษาช่วยกันบอกคาศัพท์นั้นๆ แล้วทาแบบฝึกหัด และเฉลยคาตอบ
ร่วมกัน
2. อาจารย์แสดงตัวอย่างสินค้า ราคาสถานที่ขาย และโฆษณาการส่งเสริม
การขายให้นักศึกษาดู
3. ให้นักศึกษาอภิปรายกลุม่ จากตัวอย่างสถานการณ์จริง
4. อาจารย์ให้นักศึกษาอ่านบทความเกี่ยวกับ Elements of marketing
mix และเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
5. อาจารย์ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด
Unit 4 Product Concept
1. อาจารย์อธิบายความหมายของคาศัพท์เฉพาะของเรื่อง Product
 Identifying product concept 2. ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด
3. อาจารย์บรรยายเรื่อง Product classification ให้นักศึกษาเปรียบสินค้า
 Product classification
ประเภทต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน
 Product categories
4. อาจารย์บรรยายเรื่อง Product categories แล้วให้นักศึกษาทา
แบบฝึกหัด

สื่อที่ใช้

เอกสารประกอบ
PowerPoint

เอกสารประกอบ
PowerPoint

การวัดและประเมินผล

ครั้งที่
(ชม.)
7

หัวข้อ/รายละเอียด
Unit 4 Product Concept
(Continue)
 Consumer products
 Industrial products

 Branding

8

 สอบกลางภาค
 Unit 5 Pricing Strategy

9

Unit 5 Pricing Strategy
(continue)
 Identifying price concept
 What is price?
 Word combinations with
‘price’?

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์บรรยายเรื่อง Consumer product แล้วให้นักศึกษาทา
แบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความเข้าใจ
2. อาจารย์บรรยายเรื่อง Industrial products แล้วให้นักศึกษาทา
แบบฝึกหัดเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
3. ให้นักศึกษาระบุความแตกต่างระหว่าง Consumer product และ
Industrial product
4. อาจารย์แสดงตัวอย่างสินค้า แล้วให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มแล้วช่วยกัน
วิเคราะห์วา่ สินค้าที่อาจารย์มอบหมายให้เป็นสินค้าประเภทใด จากนั้นให้
นักศึกษาออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
5. แจ้งนักศึกษาว่าสัปดาห์หน้า (สัปดาห์ที่ 8) จะมีการสอบกลางภาค
ครอบคลุมเนื้อหาบทที่ 1-4
1. อาจารย์ให้นักศึกษาสอบกลางภาค โดยให้เวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง
2. อาจารย์อธิบายความหมายของคาศัพท์เฉพาะในเรื่องของ Pricing
strategy
1. อาจารย์ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดทบทวนความหมายของคาศัพท์
2. อาจารย์บรรยายแนวคิดของการตั้งราคา Pricing concept แล้วให้
นักศึกษาทาแบบฝึกหัด
3. อาจารย์บรรยายกลยุทธ์การตั้งราคา แล้วให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด
4. อาจารย์แบ่งกลุ่มนักศึกษา แล้วให้ตัวอย่างกรณีศึกษาการตั้งราคาของ
บริษัท จากนั้นให้นักศึกษาวิเคราะห์ว่าเป็นกลยุทธ์การตั้งราคาแบบใด

สื่อที่ใช้
เอกสารประกอบ
PowerPoint

เอกสารประกอบ
PowerPoint
เอกสารประกอบ
PowerPoint

การวัดและประเมินผล

ครั้งที่
(ชม.)

10

หัวข้อ/รายละเอียด
 Pricing strategies
 Pricing strategy matrix
Unit 6 Place Concept
 Identify place concept
 Channels of distribution
 Distribution relationship

11

Unit 6 Place Concept
(continue)
 Retailing
 Nonstore retailing
 Wholesaling

12

Unit 7 Promotion Concept
 Ways of advertising

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. อาจารย์อธิบายคาศัพท์เฉพาะของ Place แล้วให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด
เพื่อทบทวนความเข้าใจ
2. อาจารย์บรรยายเรื่องช่องทางการกระจายสินค้า Channels of
distribution แล้วให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด
3. อาจารย์บรรยายเรื่อง Distribution relationship แล้วให้นักศึกษาทา
แบบฝึกหัด
4. อาจารย์ให้นักศึกษายกตัวอย่างเส้นทางการกระจายสินค้าของร้านสะดวก
ซื้อ แล้วเขียนอธิบายโดยใช้ mind mapping จากนั้นให้นาเสนอหน้าชั้น
เรียน
1. อาจารย์บรรยายเรื่องการค้าปลีก Retailing แล้วให้นักศึกษาทา
แบบฝึกหัด
2. อาจารย์อธิบายเรื่อง Nonstore retailing แล้วให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด
3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม แล้วอาจารย์ให้นักศึกษาอภิปรายกันในกลุ่มถึงความ
แตกต่างระหว่าง Store retailing และ Nonstore retailing 4. อาจารย์
บรรยายเรื่อง Wholesaling แล้วให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดทบทวนความ
เข้าใจ
1. อาจารย์อธิบายความหมายของคาศัพท์เฉพาะของ Promotion แล้วให้
นักศึกษาทาแบบฝึกหัด

สื่อที่ใช้

เอกสารประกอบ
PowerPoint

เอกสารประกอบ
PowerPoint

เอกสารประกอบ
PowerPoint

การวัดและประเมินผล

ครั้งที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด
 Describing promotional
strategies
 The four major
promotional tools
 Advertising
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Unit 7 Promotion Concept
(continue)
 Public relations
 Sales promotion
 Personal selling
 Direct marketing

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

2. อาจารย์บรรยายกลยุทธ์ของการส่งเสริมการตลาด Promotional
strategies แล้วให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความเข้าใจ
3. อาจารย์แนะนาเครื่องมือการส่งเสริมการตลาดทั้งสี่ประเภทให้นกั ศึกษา
ฟัง แล้วให้ทาแบบฝึกหัด
4. อาจารย์บรรยายเรื่องการโฆษณา Advertising แล้วให้นักศึกษาทา
แบบฝึกหัด
5. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มแล้วช่วยกันวิเคราะห์ข้อดีและข้อด้อยของการโฆษณา
แล้วออกมานาเสนอผลการวิเคราะห์หน้าชั้นเรียน
1. อาจารย์บรรยายเรื่อง Public relations แล้วให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด เอกสารประกอบ
PowerPoint
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มแล้วช่วยกันวิเคราะห์ข้อดีและข้อด้อยของ Public
relations แล้วออกมานาเสนอผลการวิเคราะห์หน้าชั้นเรียน
3. อาจารย์บรรยายเรื่อง Sales Promotion แล้วให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด
4. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มแล้วช่วยกันวิเคราะห์ข้อดีและข้อด้อยของ Sales
Promotion แล้วออกมานาเสนอผลการวิเคราะห์หน้าชั้นเรียน
5. อาจารย์บรรยายเรื่อง Personal selling แล้วให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด
6. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มแล้วช่วยกันวิเคราะห์ข้อดีและข้อด้อยของ Personal
selling แล้วออกมานาเสนอผลการวิเคราะห์หน้าชั้นเรียน
7. อาจารย์บรรยายเรื่อง Direct marketing แล้วให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด
8. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มแล้วช่วยกันวิเคราะห์ข้อดีและข้อด้อยของ Direct
marketing แล้วออกมานาเสนอผลการวิเคราะห์หน้าชั้นเรียน

การวัดและประเมินผล

ครั้งที่
(ชม.)
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หัวข้อ/รายละเอียด
Unit 8 Marketing Strategy
 Defining marketing
strategies
 STP analysis
 SWOT analysis
 Product-market strategy

15

 นาเสนองาน

16

สอบปลายภาค

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์อธิบายคาศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับ Marketing strategy แล้วบรรยาย
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
2. ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับคาศัพท์เฉพาะ
3. อาจารย์บรรยายเรื่อง STP analysis แล้วให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น
จากตัวอย่างกรณีศึกษา
4. อาจารย์บรรยายเรื่อง SWOT analysis แล้วให้นักศึกษาซักถาม
5. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ SWOT
6. อาจารย์บรรยายเรื่อง Product-Market Strategy แล้วให้นักศึกษาทา
แบบฝึกหัด และวิเคราะห์จากตัวอย่างสถานการณ์จริง
 ผลการสารวจทางการตลาดเรื่องตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา
 แสดงความคิดเห็น
 ซักถาม
สอบปลายภาค

สื่อที่ใช้
เอกสารประกอบ
PowerPoint

เอกสารประกอบ
PowerPoint

การวัดและประเมินผล

5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- โครงงาน
20%
- การทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
20%
- สอบกลางภาค
20%
- สอบปลายภาค
30%
- จิตพิสัย
10%
2) การประเมินผล: ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-50

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
ขจีนุช เชาวนปรีชา, 2558. เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสาหรับการตลาด.
กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ไม่มี
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด การวิจัยด้านการตลาด การทาแผนการตลาด และ
อิเล็คทรอนิคส์

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทาโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
- การสนทนาระหว่างนักศึกษาและผู้สอน (เป็นทางการและไม่เป็นทางการ)
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา (ผ่านระบบบริหารการศึกษา)
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- ใช้แบบสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในการเรียนของนักศึกษา (แบบไม่เป็นทางการ)
- ใช้แบบประเมินรายวิชาผลการเรียนของนักศึกษา(จากการทาแบบฝึกหัดและการสอบ)
7.3 การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมการระดม
สมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้
- ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอน
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในรายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การสอบกลางภาค และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
- ใช้การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่นที่อยู่ภายในหรือ
ภายนอกหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีและเกณฑ์การให้คะแนนสอบ
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบ
การปฏิบัติ/การ
พฤติกรรม
นาเสนอผลงาน
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้



ทักษะทางปัญญา


ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง


บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข


การสื่อสาร และการใช้ไอที

7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารย์ผู้สอนดาเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาตามวิธีการ ข้อ
7.4
2) กรณีที่ผลการเรียนรู้นักศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะให้โอกาสนักศึกษา
ปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจาเป็นเป็นรายกรณี
3) ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 7.4
4) เปลี่ยนหรือสลับผู้สอนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีมุมมองในการประยุกต์ความรู้จากผู้สอนที่
หลากหลาย

