รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

รหัสวิชา 1552635 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษสาหรับการตลาด
(English for Marketing)

อาจารย์ผ้สู อน
อาจารย์ขจีนุช เชาวนปรีชา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รายละเอียดของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
1552635
ภาษาอังกฤษสาหรับการตลาด
English for Marketing
2. จานวนหน่ วยกิ ต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
4. อาจารย์ผ้รู บั ผิ ดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผ้สู อน
อาจารย์ขจีนุช เชาวนปรีชา อาจารย์ผสู้ อน
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560 / ชัน้ ปี ท่ี 2
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
อาคาร 1 ห้อง 1208
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
ธันวาคม 2558

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรูพ้ น้ื ฐานด้านการตลาด โดยเฉพาะคาศัพท์เฉพาะด้านการตลาด
แนวคิดด้านการตลาด กระบวนการทางการตลาด ส่วนผสมทางการตลาด รวมถึงกลยุทธ์ต่างๆ
เกีย่ วกับการตลาด นอกจากนี้ นักศึกษายังได้ฝึกฝนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษทัง้ สี่ (ฟั ง พูด
อ่าน เขียน) ผ่านกิจกรรมกลุ่มเกีย่ วกับการเก็บข้อมูลด้านการตลาด จากบริบทจริงได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรูพ้ น้ื ฐานภาษาอังกฤษทางด้านการตลาดมากยิง่ ขึน้
เป็ นการ
เตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนาความรู้
ความเข้าใจในทักษะภาษาอังกฤษทางด้าน
การตลาดไปประยุกต์ใช้กบั การเรียนรายวิชาอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ นี้ ควรมีการเปลีย่ นแปลง
กรณีศกึ ษา (case study) หรือบริบทให้ทนั สมัยและเกีย่ วข้องกับการตลาดในปั จจุบนั มากขึน้

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
ค าศัพ ท์เฉพาะเกี่ย วกับ แนวคิด พื้น ฐานทางด้ านการตลาด ฝึ ก อ่ านเอกสาร
เกี่ย วกับ ส่วนประสมทางการตลาด สิง่ แวดล้ อมทางการตลาด และพฤติก รรมผู้บ ริโ ภค ฝึ ก
บรรยายประเภทของผลิตภัณฑ์ การตัง้ ชื่อยีห่ อ้ การแบ่งส่วนตลาด ตลาดเป้ าหมาย และการวาง
ตาแหน่ งผลิตภัณ ฑ์ ฝึกเขียนรายงานสรุปและแผนการตลาดพื้นฐาน ฝึกนาเสนอกลยุทธ์การตัง้

ราคาและช่องทางการตลาดแบบต่างๆ บรรยายความสัมพันธ์ของส่วนประกอบในส่วนประสมการ
ส่งเสริมการตลาด
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. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริ ม
ปฏิ บตั ิ /งาน
การศึกษาด้วย
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน

ตนเอง

บรรยาย 45 ชัวโมง
่
สอนเสริมตามความ
ไม่มกี ารฝึกปฏิบตั งิ าน ศึกษาด้วยตนเอง 6
ต่อภาคการศึกษา ต้องการของนักศึกษา
ภาคสนาม
ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
เฉพาะราย
3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษา
เป็ น รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซด์หลักสูตร และประกาศใน
ห้องเรียนในชัวโมงแรกของรายวิ
่
ชา โดยอาจารย์ประจารายวิชาสามารถให้คาปรึกษาผ่านทาง
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ (Line) จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (e-mail) หรือทางโทรศัพท์
- อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรือเป็ นกลุ่ มตามความต้องการ 1 ชัวโมงต่
่
อ
สัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและการประเมิ นผลการเรียนรู้ (หมวด 5 ข้อ 2)
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิ ธีการสอน

4.1.1 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1) ผูเ้ รียนสามารถปฏิบตั ติ ามระเบียบของ
ห้องเรียน เข้าเรียนตรงเวลา และปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั
มอบหมายให้เสร็จสิน้ ได้ตามเวลาทีก่ าหนด
2) ผูเ้ รียนเอาใจใส่ต่อการทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต ไม่ลอกงานผูอ้ ่นื
4) ผูเ้ รียนเห็นคุณค่าของการปฏิบตั งิ านในกรอบ
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพด้าน
การตลาด

- ผูส้ อนบรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี
ศึกษาเกีย่ วกับประเด็นจริยธรรมทาง ด้าน
การตลาดทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การขายของให้
กับลูกค้า ด้วยความสุจริต ไม่หลอกลวง
- นักศึกษาอภิปรายกลุ่มร่วมกัน
- ผูส้ อนให้นักศึกษาทาแบบฝึกใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อทบทวน
ความเข้าใจเกีย่ วกับธุรกิจการตลาด

4.1.2 ด้านความรู้
2) ผูเ้ รียนมีความรูค้ วามเข้าใจด้านคาศัพท์เฉพาะ
และสานวนทีใ่ ช้ในบริบททางการตลาด
3) ผูเ้ รียนมีความรูค้ วามเข้าใจพืน้ ฐานทางด้าน

- ผูส้ อนบรรยายเป็ นภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยเกีย่ วกับความรูพ้ น้ื ฐานด้าน
การตลาดและคาศัพท์เฉพาะ รวมถึง
สานวนทีใ่ ช้ในการตลาด ความหมายของ

วิ ธีการประเมิ น

สัปดาห์ที่ ค่าน้าหนัก
ประเมิ น ของการ
ประเมิ นผ
ล
ตลอดภาค
การศึกษา

- สังเกตพฤติกรรมในการเข้าเรียน การ
ตรงต่อเวลา การมีสว่ นร่วม การทางาน
เป็ นทีม
- ประเมินจากการทีน่ ักศึกษาส่งงานที่
ได้รบั มอบหมายตามทีก่ าหนดและตรง
เวลา มีความรับผิดชอบ ทาด้วยตนเองไม่
ลอกผูอ้ ่นื
- การมีสว่ นร่วมในชัน้ เรียน อภิปราย และ
เสนอความคิดเห็นในชัน้ เรียน
- ประเมินด้วยการตรวจแบบฝึกหัด
- ประเมินด้วยการสอบกลางภาค และ
8 และ 16
การสอบปลายภาค

10%

40%

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิ ธีการสอน

การตลาด (เช่น การตลาด พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การตัง้ ราคา ช่องทางการจัด
จาหน่ าย การส่งเสริมการตลาด เป็ นต้น)
4) ผูเ้ รียนบูรณาการความรูด้ า้ นภาษาอังกฤษกับ
ธุรกิจการตลาดทีเ่ กีย่ วข้อง
4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) สืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรูเ้ พิม่ เติม
เกีย่ วกับธุรกิจการตลาดดิจติ อล เพื่อให้ทนั ต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบนั และเทคโนโลยีดา้ นการตลาด
ใหม่ๆ
2) คิดสร้างสรรค์ และปรับใช้องค์ความรูด้ า้ น
การตลาดกับงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายอย่างเหมาะสม
3) คิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเกีย่ วกับการเก็บ
ข้อมูลทางการตลาดเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ทจ่ี ะ
จาหน่ ายในงาน B.E. Product Fair ได้อย่างมีระบบ

ผลิตภัณฑ์ การตัง้ ราคา ช่องทางการ
จาหน่ าย การส่งเสริมการตลาด ตลอดจน
กลยุทธ์ทางการตลาด

- ผูส้ อนมอบหมายให้นักศึกษาทา
โครงงานการเก็บข้อมูลทางการตลาด
และนาเสนอผลการเก็บข้อมูลหน้าชัน้
เรียน
- ผูส้ อนมอบหมายให้นักศึกษาสืบค้นหา
ข้อมูลเพื่ออภิปรายกลุ่มในเรื่องการตลาด
ในยุคดิจติ อล
- ผูส้ อนให้นักศึกษาบันทึกการสะท้อน
แนวคิดจากการปฏิบตั จิ ริงและนาเสนอ
หน้าชัน้ เรียน

วิ ธีการประเมิ น

สัปดาห์ที่ ค่าน้าหนัก
ประเมิ น ของการ
ประเมิ นผ
ล

- ประเมินจากการตรวจสอบการทา
ตลอดภาค
โครงงานการเก็บข้อมูลทางการตลาด
การศึกษา
การนาเสนอผลการสารวจ และรูปเล่ม
รายงานทางวิชาการ
- สังเกตจากการอภิปรายและการมีสว่ น
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทัง้ ในและนอก
ห้องเรียน
- ประเมินจากการนาเสนอผลการสะท้อน
คิด
- ประเมินจากการนาเสนอรายงานผลการ
ทาวิจยั ทางการตลาด และประเมินผล

30%

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิ ธีการสอน

วิ ธีการประเมิ น

โครงงาน
- ผูส้ อนมอบหมายให้นักศึกษาทางานเป็ น - ประเมินตนเองและเพื่อน ด้วย
4.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
รายบุคคลและงานกลุม่ เช่น การทาแบบ แบบฟอร์มทีก่ าหนด
และความรับผิ ดชอบ
1) ทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ในการทางานคู่ และงานกลุ่ม ฝึก การตัง้ ชื่อสินค้า การออกแบบบรรจุ - ประเมินจากจัดการรายงานผลและการ
ภัณฑ์ และรายงานผลหน้าชัน้ เรียน เพื่อ นาเสนอผลงาน รวมถึง พฤติกรรมการ
ได้
พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพ
ทางานเป็ นทีม
2) สือ่ สารในเรื่องการตลาด หรือธุรกิจการตลาด
ระหว่างผูเ้ รียนด้วยกัน และพัฒนาความ
ออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทของตนทีม่ ตี ่อผูอ้ ่นื เป็ นผูน้ าและผูต้ ามทีด่ ใี นการทางานเป็ น
ทีม
เพื่อให้ได้ผลงานทีม่ คี ุณภาพ
- ผูส้ อนมอบหมายให้นักศึกษานาเสนอ
รายงาน รวมถึงมีความรับผิดชอบในงาน
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามกาหนดเวลา
- ผูส้ อนให้นักศึกษาอภิปรายกลุ่ม
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
- ผูส้ อนให้นักศึกษาได้ทางานกลุ่ม และ
นาเสนอรายงานหน้าขัน้ เรียน

สัปดาห์ที่ ค่าน้าหนัก
ประเมิ น ของการ
ประเมิ นผ
ล
12

10%

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิ ธีการสอน

วิ ธีการประเมิ น

4.1.5 ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นเกีย่ วกับ
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยและสรุป
เพื่อนาเสนอข้อมูลได้
2) ติดต่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) สามารถคานวณกาไรต้นทุนจากการจาหน่าย
สินค้าในงาน B.E. Product Fair ได้อย่างถูกต้อง

- ผูส้ อนฝึกให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการ
คิดคานวณเชิงตัวเลขแบบง่าย ในเรื่อง
การคานวณกาไรต้นทุนจากการจาหน่ าย
สินค้าในงาน B.E. Product Fair
- ผูส้ อนแนะนาให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล
เกีย่ วกับประวัตคิ วามเป็ นมาและการ
เปลีย่ นแปลงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ทจ่ี าก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ และนาเสนอรายงาน
โดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม

- ประเมินจากการจัดทารายงาน และการ
นาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
- ประเมินจากรายงานบัญชีกาไรขาดทุน
จากการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ในงาน B.E.
Product Fair

สัปดาห์ที่ ค่าน้าหนัก
ประเมิ น ของการ
ประเมิ นผ
ล
13

10%

4.2 เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการเรียนรู้

เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics)

ร้อยละ

1
- ขาดเรียนบ่อยและเข้า
เรียนไม่ตรงเวลา
- ส่งงานไม่ตรงเวลา และ
ด้านคุณธรรม มีเนื้อหาไม่ครบถ้วน
จริยธรรม - ไม่มสี ว่ นร่วมในชัน้
(M)
เรียนและไม่เสนอความ
คิดเห็น

ด้านความรู้
(K)

ด้านทักษะ
ปั ญญา
(C)

2

- ส่วนใหญ่เข้าเรียนและ
เข้าเรียนตรงเวลา
- ส่งงานทีไ่ ด้รบั
มอบหมายตรงเวลา
และมีเนื้อหาครบถ้วน
ทุกครัง้
- มีสว่ นร่วมในชัน้ เรียน
และเสนอความคิดเห็น
เป็ นประจา
- เข้าสอบกลางภาค มีผล - เข้าสอบกลางภาค
คะแนนสอบต่ากว่า 4/20 และมีผลคะแนนสอบต่ า
และเข้าสอบปลายภาค กว่า 6/20 เข้าสอบ
และมีผลคะแนนสอบต่า ปลายภาค
กว่า 10/30
มีผลคะแนนสอบต่ ากว่า
12/30

3
- เข้าเรียนเป็ นบางครัง้
และเข้าเรียนตรงเวลา
- ส่งงานทีไ่ ด้รบั
มอบหมายตรงเวลา และ
มีเนื้อหาครบถ้วนทุกครัง้
- มีสว่ นร่วมในชัน้ เรียน
และเสนอความคิดเห็น
เป็ นประจา

4

- เข้าเรียนเกือบครบทุก
ครัง้ และสายเป็ นบางครัง้
- ส่งงานทีไ่ ด้รบั
มอบหมายตรงเวลาบ้าง
และมีเนื้อหาเกือบ
ครบถ้วน
- มีสว่ นร่วมในชัน้ เรียน
และเสนอความคิดเห็น
เป็ นบางครัง้
- เข้าสอบกลางภาค มีผล - เข้าสอบกลางภาค มีผล
คะแนนสอบต่ ากว่า 8/20 คะแนนสอบต่ ากว่า
และเข้าสอบปลายภาค 10/20 และเข้าสอบปลาย
มีผลคะแนนสอบต่ ากว่า ภาค มีผลคะแนนสอบต่ า
14/30
กว่า 16/30

5
- เข้าเรียนครบทุกครัง้
และเข้าเรียนตรงเวลา
- ส่งงานทีไ่ ด้รบั
มอบหมายตรงเวลา
และมีเนื้อหาครบถ้วน
ทุกครัง้
- มีสว่ นร่วมในชัน้ เรียน
และเสนอความคิดเห็น
เป็ นประจา
- เข้าสอบกลางภาค มี
ผลคะแนนสอบต่ ากว่า
12/20 และเข้าสอบ
ปลายภาค มีผลคะแนน
สอบต่ ากว่า 18/30

- แบบสอบถามทีน่ าไปใช้ - แบบสอบถามที่
เก็บข้อมูลผูบ้ ริโภคมี
นาไปใช้เก็บข้อมูล
ความถูกต้องและสมบูรณ์ ผูบ้ ริโภคมีความถูกต้อง

การผ่าน
เกณฑ์

ร้อยละ 60

ผลการเรียนรู้
1

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ (I)

ไม่มกี ารแบ่งงาน หน้าที่
ความรับผิดขอบในการ
นาเสนอผลงาน ทาให้
การนาเสนอไม่ม ี
ประสิทธิภาพ

- รายงานไม่มคี วาม
ด้านทักษะการ สมบูรณ์ และไม่ได้ใช้สอ่ ื
วิเคราะห์เชิง เทคโนโลยีในการ
ตัวเลข การ นาเสนอ
สือ่ สาร และ - รายงานบัญชีกาไร
การใช้ไอที (N) ขาดทุนฯ ไม่มคี วาม
สมบูรณ์ถูกต้อง

2

เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics)
3

เห็นการแบ่งงาน หน้าที่
ความรับผิดขอบในการ
นาเสนอผลงานไม่ค่อย
ชัดเจน ทาให้การ
นาเสนอไม่ค่อยมี
ประสิทธิภาพเท่าทีค่ วร
- รายงานมีความ
สมบูรณ์บางส่วน และ
ใช้สอ่ ื เทคโนโลยีในการ
นาเสนอบ้าง
- รายงานบัญชีกาไร
ขาดทุนฯ มีความ
สมบูรณ์และถูกต้อง

เห็นการแบ่งงาน หน้าที่
ความรับผิดขอบในการ
นาเสนอผลงานแค่
บางส่วน ทาให้การ
นาเสนอไม่ค่อยมี
ประสิทธิภาพ
- รายงานมีความสมบูรณ์
ปานกลาง และนาเสนอ
ด้วยสือ่ เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมปานกลาง
- รายงานบัญชีกาไร
ขาดทุนฯ มีความ
สมบูรณ์และถูกต้องปาน

4

5

- นาเสนอผลการสารวจ
ตลาดได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ และถูกต้อง
เห็นการแบ่งงาน หน้าที่
ความรับผิดขอบในการ
นาเสนอผลงานบ้าง ทา
ให้การนาเสนอมี
ประสิทธิภาพ

และสมบูรณ์
- นาเสนอผลการสารวจ
ตลาดได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ และถูกต้อง
เห็นการแบ่งงาน หน้าที่
ความรับผิดขอบในการ
นาเสนอผลงานชัดเจน
ทาให้การนาเสนอมี
ประสิทธิภาพมาก

- รายงานมีความสมบูรณ์
มาก และนาเสนอด้วยสือ่
เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
มาก
- รายงานบัญชีกาไร
ขาดทุนฯ มีความ
สมบูรณ์และถูกต้องมาก

- รายงานมีความ
สมบูรณ์มากทีส่ ดุ และ
นาเสนอด้วยสื่อ
เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
มากทีส่ ดุ
- รายงานบัญชีกาไร
ขาดทุนฯ มีความ

ร้อยละ
การผ่าน
เกณฑ์

ผลการเรียนรู้
1

2
บางส่วน

เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics)
3

4

ร้อยละ
การผ่าน
เกณฑ์

5

กลาง

สมบูรณ์และถูกต้อง
มากทีส่ ดุ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
5.1 แผนการสอน
ครัง้ ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
1
- ชีแ้ จงคาอธิบายรายวิชา
(3
จุดมุง่ หมาย แนวการสอน
ชม.)
ข้อกาหนดต่าง ๆ รวมทัง้
กระบวนการวัดผลประเมินผล
- ทดสอบก่อนเรียน (Pretest)

กิ จกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์อธิบายแนวการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน อธิบายงานที่
มอบหมายและเกณฑ์การให้คะแนน
2. อาจารย์อธิบายงานกลุ่มทีน่ ักศึกษาต้องมีการระดมความคิดกันภายใน
กลุ่มเพือ่ ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ขน้ึ มาเพือ่ จาหน่าย และแบ่งหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบในกลุ่มให้ชดั เจนเละเหมาะสม
3. ทาการประเมินตนเองด้วยบททดสอบก่อนเรียน Pre-test
4. อาจารย์เริม่ บรรยายเรือ่ งคาศัพท์เฉพาะทางด้านการตลาดในภาพรวม
นักศึกษาอ่านคาจากัดความของคาศัพท์แล้วช่วยกันคาดเดาว่าเป็ น
คาศัพท์คาไหน และช่วยกันแปลเป็ นภาษาไทย แล้วอาจารย์สรุปคาศัพท์

สื่อที่ใช้
แนวการสอน
บททดสอบก่อนเรียน
Pre-test
เอกสารประกอบ
PowerPoint

การวัดและประเมิ นผล

ครัง้ ที่
(ชม.)

2

3

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

กิ จกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

ด้วย PowerPoint
6. ชัวโมงถั
่
ดไปเป็ นการฝึกเกีย่ วกับคาศัพท์เฉพาะเกีย่ วกับความหมาย
ของการตลาด Marketing โดยให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มเตรียมทา
แบบฝึกหัดมาล่วงหน้า
1. อาจารย์เฉลยแบบฝึกหัดจากสัปดาห์ทแี่ ล้ว
เอกสารประกอบ
2. ให้นักศึกษาอ่านบทความ Defining marketing โดยเรียกชือ่ นักศึกษา PowerPoint
ให้อา่ นคนละ 1 ประโยค แล้วแปลความหมายให้เพือ่ นฟั ง โดยอาจารย์
อธิบายเพิม่ เติมให้นักศึกษาเข้าใจตรงกัน
3. ให้เวลานักศึกษาอ่านเนื้อหาเรือ่ งBasic Marketing แล้วถามคาถาม
เพือ่ ตรวจสอบความเข้าใจ
4. อาจารย์สาธิตการซื้อขายสินค้ากับนักศึกษาแล้วให้นกั ศึกษาอ่าน
บทความเกีย่ วกับ Marketing exchange relationships
5. ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดเพือ่ ทบทวนและทดสอบความเข้าใจ
1. อาจารย์บรรยายเกีย่ วกับ Consumer Behavior แล้วเปิ ดโอกาสให้
นักศึกษาแลกเปลีย่ น และแสดงความคิดเห็น
2. อาจารย์ให้นักศึกษาทากิจกรรม Jigsaw Reading สาหรับ Reading
passage เรือ่ ง Defining consumer behavior แล้วให้โอกาสนักศึกษา
ซักถาม
3. อาจารย์ให้นักศึกษาอ่านเรือ่ ง Model of consumer behavior แล้วให้

เอกสารประกอบ
PowerPoint

การวัดและประเมิ นผล

ครัง้ ที่
(ชม.)
4

5

6

หัวข้อ/รายละเอียด

Unit 2 Consumer Behavior
(continue)
• Characteristics affecting
consumer behavior
• Cultural factors
• Social factors
• Personal factors
• Psychological factors
Unit 3 Marketing Mix
• Identifying marketing mix
• Elements of marketing mix

Unit 4 Product Concept
• Identifying product concept

กิ จกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

ทาแบบฝึกหัดเพือ่ ตรวจสอบความเข้าใจของนักศึกษา
1. อาจารย์บรรยายเรือ่ ง Characteristics affecting consumer behavior เอกสารประกอบ
แล้วเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาซักถาม
PowerPoint
2. ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดเพือ่ ทบทวน
3. อาจารย์ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นว่ามีตวั อย่างอะไรในแต่ละ
ปั จจัยของพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
4. อาจารย์ให้นักศึกษาทากิจกรรม Self-study ในเอกสารประกอบการ
สอนภาษาอังกฤษสาหรับการตลาด
1. อาจารย์อธิบายความหมายของคาศัพท์เฉพาะในเรือ่ ง Marketing Mix
ให้นักศึกษาช่วยกันบอกคาศัพท์นนั ้ ๆ แล้วทาแบบฝึกหัด และเฉลย
คาตอบร่วมกัน
2. อาจารย์แสดงตัวอย่างสินค้า ราคาสถานทีข่ าย และโฆษณาการ
ส่งเสริมการขายให้นกั ศึกษาดู
3. ให้นักศึกษาอภิปรายกลุ่มจากตัวอย่างสถานการณ์จริง
4. อาจารย์ให้นักศึกษาอ่านบทความเกีย่ วกับ Elements of marketing
mix และเปิ ดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
5. อาจารย์ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด
1. อาจารย์อธิบายความหมายของคาศัพท์เฉพาะของเรือ่ ง Product
2. ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด

เอกสารประกอบ
PowerPoint

เอกสารประกอบ
PowerPoint

การวัดและประเมิ นผล

ครัง้ ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด
• Product classification
• Product categories

7

Unit 4 Product Concept
(Continue)
• Consumer products
• Industrial products

• Branding

8

• สอบกลางภาค
• Unit 5 Pricing Strategy

กิ จกรรมการเรียนการสอน
3. อาจารย์บรรยายเรือ่ ง Product classification ให้นักศึกษาเปรียบ
สินค้าประเภทต่างๆ ทีพ่ บเห็นในชีวติ ประจาวัน
4. อาจารย์บรรยายเรือ่ ง Product categories แล้วให้นักศึกษาทา
แบบฝึกหัด
1. อาจารย์บรรยายเรือ่ ง Consumer product แล้วให้นักศึกษาทา
แบบฝึกหัดเพือ่ ทบทวนความเข้าใจ
2. อาจารย์บรรยายเรือ่ ง Industrial products แล้วให้นักศึกษาทา
แบบฝึกหัดเพือ่ ตรวจสอบความเข้าใจ
3. ให้นักศึกษาระบุความแตกต่างระหว่าง Consumer product และ
Industrial product
4. อาจารย์แสดงตัวอย่างสินค้า แล้วให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มแล้วช่วยกัน
วิเคราะห์วา่ สินค้าทีอ่ าจารย์มอบหมายให้เป็ นสินค้าประเภทใด จากนัน้
ให้นักศึกษาออกมานาเสนอหน้าชัน้ เรียน
5. แจ้งนักศึกษาว่าสัปดาห์หน้า (สัปดาห์ที่ 8) จะมีการสอบกลางภาค
ครอบคลุมเนื้อหาบทที่ 1-4
1. อาจารย์ให้นักศึกษาสอบกลางภาค โดยให้เวลาในการสอบ 1 ชัวโมง
่
2. อาจารย์อธิบายความหมายของคาศัพท์เฉพาะในเรือ่ งของ Pricing
strategy

สื่อที่ใช้

เอกสารประกอบ
PowerPoint

เอกสารประกอบ
PowerPoint

การวัดและประเมิ นผล

ครัง้ ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
9
Unit 5 Pricing Strategy
(continue)
• Identifying price concept
• What is price?
• Word combinations with
‘price’?

กิ จกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

1. อาจารย์ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดทบทวนความหมายของคาศัพท์
เอกสารประกอบ
PowerPoint
2. อาจารย์บรรยายแนวคิดของการตัง้ ราคา Pricing concept แล้วให้
นักศึกษาทาแบบฝึกหัด
3. อาจารย์บรรยายกลยุทธ์การตัง้ ราคา แล้วให้นกั ศึกษาทาแบบฝึกหัด
4. อาจารย์แบ่งกลุ่มนักศึกษา แล้วให้ตวั อย่างกรณีศกึ ษาการตัง้ ราคาของ
บริษทั จากนัน้ ให้นักศึกษาวิเคราะห์วา่ เป็ นกลยุทธ์การตัง้ ราคาแบบใด

• Pricing strategies
10
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• Pricing strategy matrix
Unit 6 Place Concept

1. อาจารย์อธิบายคาศัพท์เฉพาะของ Place แล้วให้นักศึกษาทา
แบบฝึกหัดเพือ่ ทบทวนความเข้าใจ
• Identify place concept
2. อาจารย์บรรยายเรือ่ งช่องทางการกระจายสินค้า Channels of
• Channels of distribution
distribution แล้วให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด
• Distribution relationship
3. อาจารย์บรรยายเรือ่ ง Distribution relationship แล้วให้นักศึกษาทา
แบบฝึกหัด
4. อาจารย์ให้นักศึกษายกตัวอย่างเส้นทางการกระจายสินค้าของร้าน
สะดวกซื้อ แล้วเขียนอธิบายโดยใช้ mind mapping จากนัน้ ให้นาเสนอ
หน้าชัน้ เรียน
Unit 6 Place Concept (continue) 1. อาจารย์บรรยายเรือ่ งการค้าปลีก Retailing แล้วให้นักศึกษาทา

เอกสารประกอบ
PowerPoint

เอกสารประกอบ

การวัดและประเมิ นผล

ครัง้ ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด
• Retailing
• Nonstore retailing
• Wholesaling
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Unit 7 Promotion Concept
• Ways of advertising
• Describing promotional
strategies
• The four major promotional
tools
• Advertising

13

Unit 7 Promotion Concept

กิ จกรรมการเรียนการสอน
แบบฝึกหัด
2. อาจารย์อธิบายเรือ่ ง Nonstore retailing แล้วให้นักศึกษาทา
แบบฝึกหัด
3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม แล้วอาจารย์ให้นักศึกษาอภิปรายกันในกลุม่ ถึง
ความแตกต่างระหว่าง Store retailing และ Nonstore retailing 4.
อาจารย์บรรยายเรือ่ ง Wholesaling แล้วให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด
ทบทวนความเข้าใจ
1. อาจารย์อธิบายความหมายของคาศัพท์เฉพาะของ Promotion แล้วให้
นักศึกษาทาแบบฝึกหัด
2. อาจารย์บรรยายกลยุทธ์ของการส่งเสริมการตลาด Promotional
strategies แล้วให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดเพือ่ ทบทวนความเข้าใจ
3. อาจารย์แนะนาเครือ่ งมือการส่งเสริมการตลาดทัง้ สีป่ ระเภทให้
นักศึกษาฟั ง แล้วให้ทาแบบฝึกหัด
4. อาจารย์บรรยายเรือ่ งการโฆษณา Advertising แล้วให้นักศึกษาทา
แบบฝึกหัด
5. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มแล้วช่วยกันวิเคราะห์ขอ้ ดีและข้อด้อยของการ
โฆษณา แล้วออกมานาเสนอผลการวิเคราะห์หน้าชัน้ เรียน
1. อาจารย์บรรยายเรือ่ ง Public relations แล้วให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด

สื่อที่ใช้
PowerPoint

เอกสารประกอบ
PowerPoint

เอกสารประกอบ
PowerPoint

การวัดและประเมิ นผล

ครัง้ ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด
(continue)
• Public relations
• Sales promotion
• Personal selling
• Direct marketing
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Unit 8 Marketing Strategy
• Defining marketing
strategies
• STP analysis

กิ จกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มแล้วช่วยกันวิเคราะห์ขอ้ ดีและข้อด้อยของ Public
relations แล้วออกมานาเสนอผลการวิเคราะห์หน้าชัน้ เรียน
3. อาจารย์บรรยายเรือ่ ง Sales Promotion แล้วให้นักศึกษาทา
แบบฝึกหัด
4. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มแล้วช่วยกันวิเคราะห์ขอ้ ดีและข้อด้อยของ Sales
Promotion แล้วออกมานาเสนอผลการวิเคราะห์หน้าชัน้ เรียน
5. อาจารย์บรรยายเรือ่ ง Personal selling แล้วให้นักศึกษาทา
แบบฝึกหัด
6. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มแล้วช่วยกันวิเคราะห์ขอ้ ดีและข้อด้อยของ
Personal selling แล้วออกมานาเสนอผลการวิเคราะห์หน้าชัน้ เรียน
7. อาจารย์บรรยายเรือ่ ง Direct marketing แล้วให้นักศึกษาทา
แบบฝึกหัด
8. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มแล้วช่วยกันวิเคราะห์ขอ้ ดีและข้อด้อยของ Direct
marketing แล้วออกมานาเสนอผลการวิเคราะห์หน้าชัน้ เรียน
1. อาจารย์อธิบายคาศัพท์เฉพาะเกีย่ วกับ Marketing strategy แล้ว
เอกสารประกอบ
PowerPoint
บรรยายเนื้อหาทีเ่ กีย่ วข้อง
2. ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดเพือ่ ทบทวนความเข้าใจเกีย่ วกับคาศัพท์
เฉพาะ

การวัดและประเมิ นผล

ครัง้ ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด
• SWOT analysis
• Product-market strategy
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▪ นาเสนองาน
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สอบปลายภาค

กิ จกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

3. อาจารย์บรรยายเรือ่ ง STP analysis แล้วให้นักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นจากตัวอย่างกรณีศกึ ษา
4. อาจารย์บรรยายเรือ่ ง SWOT analysis แล้วให้นักศึกษาซักถาม
5. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ SWOT
6. อาจารย์บรรยายเรือ่ ง Product-Market Strategy แล้วให้นักศึกษาทา
แบบฝึกหัด และวิเคราะห์จากตัวอย่างสถานการณ์จริง
▪ ผลการสารวจทางการตลาดเรือ่ งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา
▪ แสดงความคิดเห็น
▪ ซักถาม
สอบปลายภาค

เอกสารประกอบ
PowerPoint

การวัดและประเมิ นผล

5.2 การวัดและการประเมิ นผล
1) การวัดผล :
- โครงงาน
20%
- การทางานตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
20%
- สอบกลางภาค
20%
- สอบปลายภาค
30%
- จิตพิสยั
10%
2) การประเมิ นผล: 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. มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ไม่ม ี
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
สือ่ สิง่ พิมพ์ต่าง ๆ เว็บไซด์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการตลาด การวิจยั ด้านการตลาด การทาแผนการตลาด และ
อิเล็คทรอนิคส์

หมวดที่ 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิ ชา
7.1 กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนั กศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ทีจ่ ดั ทาโดยนักศึกษา ได้จดั กิจกรรมในการนาแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดงั นี้
- การสนทนาระหว่างนักศึกษาและผูส้ อน (เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ)
- แบบประเมินผูส้ อนและแบบประเมินรายวิชา (ผ่านระบบบริหารการศึกษา)
7.2 กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มกี ลยุทธ์ ดังนี้
- ใช้แบบสังเกตการณ์การมีสว่ นร่วมในการเรียนของนักศึกษา (แบบไม่เป็ นทางการ)
- ใช้แบบประเมินรายวิชาผลการเรียนของนักศึกษา(จากการทาแบบฝึกหัดและการสอบ)
7.3 การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมการ
ระดมสมอง และหาข้อมูลเพิม่ เติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้
- ประชุมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างผูเ้ รียนและอาจารย์ผสู้ อน
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ในรายหัวข้อ ตามทีค่ าดหวังจาก
การเรียนรูใ้ นรายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการสอบกลางภาค และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์
โดยรวมในวิชาได้ดงั นี้
- ใช้การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ทา่ นอื่นทีอ่ ยูภ่ ายใน
หรือภายนอกหลักสูตร
- มีการตัง้ คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูข้ องนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธแี ละเกณฑ์การให้คะแนนสอบ
ผลการเรียนรู้
วิ ธีการประเมิ น
การสังเกต
การสอบ
การปฏิ บตั ิ /การ

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปั ญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และการใช้ไอที

พฤติ กรรม
✓
✓

นาเสนอผลงาน
✓
✓

✓

✓
✓
✓

✓

✓

7.5 การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
1) อาจารย์ผสู้ อนดาเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรูข้ องนักศึกษาตาม
วิธกี าร ข้อ 7.4
2) กรณีทผ่ี ลการเรียนรูน้ ักศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผสู้ อนจะให้โอกาสนักศึกษา
ปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจาเป็ นเป็ นรายกรณี
3) ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์ตามข้อ
7.4
4) เปลีย่ นหรือสลับผูส้ อนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรูแ้ ละมีมมุ มองในการประยุกต์ความรูจ้ ากผูส้ อนที่
หลากหลาย

