รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 2/2561

รหัสวิชา 1552635 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษสําหรับการตลาด
English for Marketing

อาจารย>ผู@สอน
ผศ.ดร.รติวัลย วัฒนสิน

คํานํา
รายละเอียดรายวิชา ภาษาอังกฤษสําหรับการตลาด (English for Marketing) รหัสวิชา
1552635 ซึ ่ง เป:น วิช าในหลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษธุ ร กิ จ คณะมนุ ษ ยศาสตรและสั ง คมศาสตร ไดE
กําหนดใหEเ ป:น วิชาเลื อกเสรี ข องนัก ศึก ษาชั ้น ปIที่ 2 ของหลัก สูต รบริห ารธุร กิจ บัณ ฑิต สาขาวิช า
การตลาด โดยมีเนื้อหาและกิจกรรมเกี่ยวกับคําศัพทเฉพาะเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานทางดEานการตลาด
ฝQกอRานเอกสารเกี่ยวกับสRวนประสมทางการตลาด สิ่งแวดลEอมทางการตลาด และพฤติกรรมผูEบริโภค
ฝQ กบรรยายประเภทของผลิ ต ภั ณฑ การตั้ งชื่ อยี่ หE อ การแบR งสR ว นตลาด ตลาดเปS า หมาย การวาง
ตําแหนRงผลิตภัณฑ มีการฝQกเขียนรายงานสรุปและแผนการตลาดพื้นฐาน การฝQกนําเสนอกลยุทธการ
ตั้งราคา ชRองทางการตลาด และการบรรยายความสัมพันธในสRวนประสมการสRงเสริมการตลาด
วิช านี้มุRงเนEน ใหEนักศึกษามีความรูEพื้นฐานภาษาอังกฤษทางดEานการตลาดมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป:น
การเตรียมความพรEอมในทักษะภาษาอังกฤษทางดEานการตลาด เพื่อนําไปประยุกตใชEกับการกิจกรรม
ทางการตลาด นักศึกษาสามารถนําทักษะภาษาอังกฤษมาปรับใชEกับการบรรยายลักษณะผลิตภัณฑ
การตั้งชื่อตรา การจัดทําฉลากสินคEา การประชาสัมพันธ การโฆษณา และการตั้งราคา
รายวิ ช านี้ เ ป: น มี สํ า คั ญ อยR า งยิ่ งในการทํ า งานในยุ ค ปW จ จุ บั น การเรี ย นการสอนจะเนE น ทั้ ง
ภาคทฤษฎี การปฏิบัติ และการศึกษาคEนควEาดEวยตนเอง จากหนังสือ ตํารา และกรณีศึกษา มีกิจกรรม
การเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกหEองเรียน มีการติดตามเทคโนโลยีใหมR ๆ เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรูE เพื่อผูEเรียนสามารถนําความรูEและทักษะที่ไดEจากรายวิชานี้ไปประยุกตใชEในอนาคตไดE

ผูEจัดทํา
พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

หมวดที่ 1 ข@อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1552635
ภาษาอังกฤษสําหรับการตลาด
English for Marketing
2. จํานวนหนGวยกิต
3 หนRวยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกเสรี
4. อาจารย>ผู@รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย>ผู@สอน
ผศ.ดร.รติวัลย วัฒนสิน อาจารยผูEสอน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปJที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปIการศึกษา 2561 / ชั้นปIที่ 2
6. รายวิชาที่ต@องเรียนมากGอน (Pre-requisite) (ถ@ามี)
ไมRมี
7. รายวิชาที่ต@องเรียนพร@อมกัน (Co-requisites) (ถ@ามี)
ไมRมี
8. สถานที่เรียน
อาคาร 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลGาสุด
20 พฤศจิกายน 2561

หมวดที่ 2 จุดมุGงหมายและวัตถุประสงค>
1. จุดมุGงหมายของรายวิชา
เพื่อใหEนักศึกษามีความรูEพื้นฐานภาษาอังกฤษทางดEานการตลาด โดยเฉพาะคําศัพทเฉพาะ
ดEานการตลาด แนวคิดดEานการตลาด กระบวนการทางการตลาด สRวนผสมทางการตลาด รวมถึงกล
ยุทธตRางๆ เกี่ยวกับการตลาด นอกจากนี้ นักศึกษายังไดEฝQกฝนทักษะทางดEานภาษาอังกฤษทั้งสี่ (ฟWง
พูด อRาน เขียน) ผRานกิจกรรมกลุRมเกี่ยวกับการเก็บขEอมูลดEานการตลาดจากบริบทจริงไดE
2. วัตถุประสงค>ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหEนักศึกษามีความรูEพื้นฐานภาษาอังกฤษทางดEานการตลาดมากยิ่งขึ้น เป:นการเตรียม
ความพรE อมดE า นปW ญ ญาในการนํ า ความรูE ความเขE าใจในทั กษะภาษาอั งกฤษทางดE า นการตลาดไป
ประยุกตใชEกับการจัดจําหนRายผลิตภัณฑจริงของนักศึกษาในกิจกรรม “Marketing Fair” ไดEอยRางมี
ประสิทธิภาพ โดยเนEนใหEนักศึกษาสามารถนําทักษะภาษาอังกฤษมาปรับใชEกับการตั้งชื่อยี่หEอ การ
บรรยายลักษณะผลิตภัณฑ การจัดทําฉลากสินคEา การประชาสัมพันธ การโฆษณา และการตั้งราคา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
คําศัพทเฉพาะเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานทางดEานการตลาด ฝQกอRานเอกสารเกี่ยวกับสRวนประสม
ทางการตลาด สิ่งแวดลEอมทางการตลาด และพฤติกรรมผูEบริโภค ฝQกบรรยายประเภทของผลิตภัณฑ
การตั้งชื่อยี่หEอ การแบRงสRวนตลาด ตลาดเปSาหมาย และการวางตําแหนRงผลิตภัณฑ ฝQกเขียนรายงาน
สรุ ป และแผนการตลาดพื้ น ฐาน ฝQ กนํา เสนอกลยุ ทธการตั้ งราคาและชR องทางการตลาดแบบตR า งๆ
บรรยายความสัมพันธของสRวนประกอบในสRวนประสมการสRงเสริมการตลาด
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. จํานวนชั่วโมงที่ใช@ตGอภาคการศึกษา
การบรรยาย
การสอนเสริม
งานภาคสนาม/
การศึกษาด@วยตนเอง
การฝXกงาน
บรรยาย 45 ชั่วโมงตRอภาค สอนเสริมตามความ
ไมRมีการฝQกปฏิบัติงาน
ศึกษาดEวยตนเอง 6
การศึกษา
ตEองการของนักศึกษา
ภาคสนาม
ชั่วโมงตRอสัปดาห
เฉพาะราย

3. จํานวนชั่วโมงตGอสัปดาห>ที่อาจารย>ให@คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกGนักศึกษาเปYนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหEคําปรึกษาผRานเว็บไซดหลักสูตร และประกาศใน
หEองเรียนในชั่วโมงแรกของรายวิชา โดยอาจารยประจํารายวิชาสามารถใหEคําปรึกษาผRานทาง
แอพพลิเคชั่น ไลน (Line) จดหมายอิเล็คทรอนิกส (e-mail) หรือทางโทรศัพท
- อาจารยจัดเวลาใหEคําปรึกษาเป:นรายบุคคลหรือเป:นกลุRมตามความตEองการ 1 ชั่วโมงตRอสัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู@ของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและการประเมินผลการเรียนรู@ (หมวด 5 ข@อ 2)
ผลการเรียนรู@ที่ต@องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห>ที่
ประเมิน

4.1.1 ด@านคุณธรรม จริยธรรม
1) ผูEเรียนสามารถปฏิบัติตามระเบียบของหEองเรียน
เขEาเรียนตรงเวลา และปฏิบัติงานที่ไดEรับมอบหมายใหE
เสร็จสิ้นไดEตามเวลาที่กําหนด
2) ผูEเรียนเอาใจใสRตRอการทํางานที่ไดEรับมอบหมาย
ดEวยความซื่อสัตยสุจริต ไมRลอกงานผูEอื่น
4) ผูEเรียนเห็นคุณคRาของการปฏิบัติงานในกรอบ
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพดEานการตลาด
4.1.2 ด@านความรู@
2) ผูEเรียนมีความรูEความเขEาใจดEานคําศัพทเฉพาะ
และสํานวนที่ใชEในบริบททางการตลาด
3) ผูEเรียนมีความรูEความเขEาใจพื้นฐานทางดEาน
การตลาด (เชRน การตลาด พฤติกรรมผูEบริโภค
ผลิตภัณฑ กลยุทธการตั้งราคา ชRองทางการจัด
จําหนRาย การสRงเสริมการตลาด เป:นตEน)
4) ผูEเรียนบูรณาการความรูEดEานภาษาอังกฤษกับธุรกิจ
การตลาดที่เกี่ยวขEอง

- ผูEสอนบรรยายพรEอมยกตัวอยRางกรณี
ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นจริยธรรมทาง ดEาน
การตลาดที่เกี่ยวขEอง เชRน การขายของใหE
กับลูกคEา ดEวยความสุจริต ไมRหลอกลวง
- นักศึกษาอภิปรายกลุRมรRวมกัน
- ผูEสอนใหEนักศึกษาทําแบบฝQกในหEองเรียน
และนอกหEองเรียนเพื่อทบทวนความเขEาใจ
เกี่ยวกับธุรกิจการตลาด
- ผูEสอนบรรยายเป:นภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยเกี่ยวกับความรูEพื้นฐานดEาน
การตลาดและคําศัพทเฉพาะ รวมถึงสํานวน
ที่ใชEในการตลาด ความหมายของผลิตภัณฑ
การตั้งราคา ชRองทางการจําหนRาย การ
สRงเสริมการตลาด ตลอดจนกลยุทธทาง
การตลาด

- สังเกตพฤติกรรมในการเขEาเรียน การตรง
ตRอเวลา การมีสRวนรRวม การทํางานเป:นทีม
- ประเมินจากการที่นักศึกษาสRงงานที่ไดEรับ
มอบหมายตามที่กําหนดและตรงเวลา มี
ความรับผิดชอบ ทําดEวยตนเองไมRลอกผูEอื่น
- การมีสRวนรRวมในชั้นเรียน อภิปราย และ
เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน
- ประเมินดEวยการตรวจแบบฝQกหัด
- ประเมินดEวยการสอบกลางภาค และการ
สอบปลายภาค

ตลอดภาค
การศึกษา

คGาน้ําหนัก
ของการ
ประเมินผล

10%

8 และ 16

40%

ผลการเรียนรู@ที่ต@องการพัฒนา

วิธีการสอน

4.1.3 ด@านทักษะทางปZญญา
1) สืบคEนขEอมูลและแสวงหาความรูEเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ธุรกิจการตลาดดิจิตอล เพื่อใหEทันตRอเหตุการณ
ปWจจุบันและเทคโนโลยีดEานการตลาดใหมRๆ
2) คิดสรEางสรรค และปรับใชEองคความรูEดEาน
การตลาดกับงานที่ไดEรับมอบหมายอยRางเหมาะสม
3) คิด วิเคราะห และแกEไขปWญหาเกี่ยวกับการเก็บ
ขEอมูลทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่จะจําหนRายใน
งาน Marketing Fair ไดEอยRางมีระบบ

- ผูEสอนมอบหมายใหEนักศึกษาทําโครงงาน
การเก็บขEอมูลทางการตลาด และนําเสนอ
ผลการเก็บขEอมูลหนEาชั้นเรียน
- ผูEสอนมอบหมายใหEนักศึกษาสืบคEนหา
ขEอมูลเพื่ออภิปรายกลุRมในเรื่องการตลาดใน
ยุคดิจิตอล
- ผูEสอนใหEนักศึกษาบันทึกการสะทEอน
แนวคิดจากการปฏิบัติจริงและนําเสนอหนEา
ชั้นเรียน

4.1.4 ด@านทักษะความสัมพันธ>ระหวGางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) ทํางานรRวมกับผูEอื่นในการทํางานคูR และงานกลุRมไดE
2) สื่อสารในเรื่องการตลาด หรือธุรกิจการตลาด
ออนไลนไดEอยRางมีประสิทธิภาพ
3) มีความรับผิดชอบตRอบทบาทของตนที่มีตRอผูEอื่น
เพื่อใหEไดEผลงานที่มีคุณภาพ

วิธีการประเมิน

สัปดาห>ที่
ประเมิน

- ประเมินจากการตรวจสอบการทํา
ตลอดภาค
โครงงานการเก็บขEอมูลทางการตลาด การ การศึกษา
นําเสนอผลการสํารวจ และรูปเลRมรายงาน
ทางวิชาการ
- สังเกตจากการอภิปรายและการมีสRวนรRวม
ในกิจกรรมตRางๆ ทั้งในและนอกหEองเรียน
- ประเมินจากการนําเสนอผลการสะทEอน
คิด
- ประเมินจากการนําเสนอรายงานผลการ
ทําวิจัยทางการตลาด และประเมินผล
โครงงาน
- ผูEสอนมอบหมายใหEนักศึกษาทํางานเป:น - ประเมินตนเองและเพื่อน ดEวยแบบฟอรม
12
รายบุคคลและงานกลุRม เชRน การทําแบบฝQก ที่กําหนด
การตั้งชื่อสินคEา การออกแบบบรรจุภัณฑ - ประเมินจากจัดการรายงานผลและการ
และรายงานผลหนEาชั้นเรียน เพื่อพัฒนา
นําเสนอผลงาน รวมถึง พฤติกรรมการ
ทักษะในการสรEางสัมพันธภาพระหวRาง
ทํางานเป:นทีม
ผูEเรียนดEวยกัน และพัฒนาความเป:นผูEนํา
และผูEตามที่ดีในการทํางานเป:นทีม
- ผูEสอนมอบหมายใหEนักศึกษานําเสนอ
รายงาน รวมถึงมีความรับผิดชอบในงานที่

คGาน้ําหนัก
ของการ
ประเมินผล

30%

10%

ผลการเรียนรู@ที่ต@องการพัฒนา

วิธีการสอน

ไดEรับมอบหมายตามกําหนดเวลา
- ผูEสอนใหEนักศึกษาอภิปรายกลุRม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- ผูEสอนใหEนักศึกษาไดEทํางานกลุRม และ
นําเสนอรายงานหนEาขั้นเรียน
4.1.5 ด@านทักษะการวิเคราะห>เชิงตัวเลข การสื่อสาร - ผูEสอนฝQกใหEนักศึกษาพัฒนาทักษะการคิด
และการใช@เทคโนโลยีสารสนเทศ
คํานวณเชิงตัวเลขแบบงRาย ในเรื่องการ
1) ใชEเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคEนเกี่ยวกับ
คํานวณกําไรตEนทุนจากการจําหนRายสินคEา
รายละเอียดของผลิตภัณฑในประเทศไทยและสรุปเพื่อ ในงาน Marketing Fair
นําเสนอขEอมูลไดE
- ผูEสอนแนะนําใหEนักศึกษาสืบคEนขEอมูล
2) ติดตRอสื่อสารโดยใชEเทคโนโลยีสารสนเทศ
เกี่ยวกับประวัติความเป:นมาและการ
3) สามารถคํานวณกําไรตEนทุนจากการจําหนRายสินคEา เปลี่ยนแปลงรูปแบบของผลิตภัณฑที่จาก
ในงาน Marketing Fair ไดEอยRางถูกตEอง
แหลRงขEอมูลตRาง ๆ และนําเสนอรายงานโดย
ใชEรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่
เหมาะสม

วิธีการประเมิน

สัปดาห>ที่
ประเมิน

- ประเมินจากการจัดทํารายงาน และการ
นําเสนอดEวยสื่อเทคโนโลยี
- ประเมินจากรายงานบัญชีกําไรขาดทุนจาก
การจําหนRายผลิตภัณฑในงาน Marketing
Fair

13

คGาน้ําหนัก
ของการ
ประเมินผล

10%

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
ครั้งที่
หัวข@อ/รายละเอียด
(ชม.)
1
- ชี้แจงคําอธิบายรายวิชา
(3 ชม.) จุดมุRงหมาย แนวการสอน
ขEอกําหนดตRาง ๆ รวมทั้ง
กระบวนการวัดผลประเมินผล
- ทดสอบกRอนเรียน (Pretest)

2

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. อาจารยอธิบายแนวการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน อธิบายงานที่มอบหมายและ
เกณฑการใหEคะแนน
2. อาจารยอธิบายงานกลุมR ที่นักศึกษาตEองมีการระดมความคิดกันภายในกลุRมเพื่อ
ประดิษฐผลิตภัณฑขึ้นมาเพื่อจําหนRาย และแบRงหนEาที่ความรับผิดชอบในกลุRมใหEชัดเจน
เละเหมาะสม
3. ทําการประเมินตนเองดEวยบททดสอบกRอนเรียน Pre-test
Learning Outcome
4. อาจารยเริม่ บรรยายเรื่องคําศัพทเฉพาะทางดEานการตลาดในภาพรวม นักศึกษาอRาน
นักศึกษาเขEาใจหลักการพื้นฐาน
คําจํากัดความของคําศัพทแลEวชRวยกันคาดเดาวRาเป:นคําศัพทคําไหน และชRวยกันแปล
การเรียนวิชานี้
เป:นภาษาไทย แลEวอาจารยสรุปคําศัพทดEวย PowerPoint
Unit 1 What is Marketing?
1. อาจารยเฉลยแบบฝQกหัดจากสัปดาหที่แลEว
2. ใหEนักศึกษาอRานบทความ Defining marketing โดยเรียกชื่อนักศึกษาใหEอRานคนละ 1
• What is marketing?
ประโยค แลEวแปลความหมายใหEเพื่อนฟWง โดยอาจารยอธิบายเพิม่ เติมใหEนักศึกษาเขEาใจ
• Basic marketing
ตรงกัน
• Defining marketing
3. ใหEเวลานักศึกษาอRานเนื้อหาเรื่องBasic Marketing แลEวถามคําถาม เพื่อตรวจสอบ
• How can marketing occur?
ความเขEาใจ
• Marketing exchange
4. อาจารยสาธิตการซื้อขายสินคEากับนักศึกษาแลEวใหEนักศึกษาอRานบทความเกี่ยวกับ
relationships
Marketing exchange relationships
• Importance of marketing 5. ใหEนักศึกษาทําแบบฝQกหัดเพื่อทบทวนและทดสอบความเขEาใจ

Learning Outcome

นักศึกษาเริ่มตEนเขEาใจพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษที่ใชEในการตลาด

สื่อที่ใช@

การวัดและประเมินผล

แนวการสอน
บททดสอบกRอนเรียน
Pre-test
เอกสารประกอบ
PowerPoint

- สังเกตพฤติกรรมในการ
เขEาเรียน การตรงตRอเวลา
การมีสRวนรRวม การทํางาน
เป:นทีม

เอกสารประกอบ
PowerPoint

- ประเมินจากการที่
นักศึกษาสRงงานที่ไดEรับ
มอบหมายตามที่กําหนด
และตรงเวลา มีความ
รับผิดชอบ ทําดEวยตนเอง
ไมRลอกผูEอื่น
- การมีสRวนรRวมในชั้นเรียน
อภิปราย และเสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
- ประเมินดEวยการตรวจ
แบบฝQกหัด

ครั้งที่
(ชม.)
3

หัวข@อ/รายละเอียด
Unit 2 Consumer Behavior
• Defining consumer
behavior
• Model of consumer
behavior

Learning Outcome
4

นักศึกษาเขEาใจภาษาอังกฤษที่ใชEใน
การบรรยายพฤติกรรมผูEบริโภค
Unit 2 Consumer Behavior
(continue)
• Characteristics affecting
consumer behavior
• Cultural factors
• Social factors
• Personal factors
• Psychological factors

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารยบรรยายเกี่ยวกับ Consumer Behavior แลEวเป}ดโอกาสใหEนักศึกษา
แลกเปลีย่ น และแสดงความคิดเห็น
2. อาจารยใหEนักศึกษาทํากิจกรรม Jigsaw Reading สําหรับ Reading passage เรื่อง
Defining consumer behavior แลEวใหEโอกาสนักศึกษาซักถาม
3. อาจารยใหEนักศึกษาอRานเรื่อง Model of consumer behavior แลEวใหEทํา
แบบฝQกหัดเพื่อตรวจสอบความเขEาใจของนักศึกษา

สื่อที่ใช@

การวัดและประเมินผล

เอกสารประกอบ
PowerPoint

- สังเกตจากการอภิปราย
และการมีสRวนรRวมใน
กิจกรรมตRางๆ ทั้งในและ
นอกหEองเรียน
- ประเมินจากการนําเสนอ
ผลการสะทEอนคิด

1. อาจารยบรรยายเรื่อง Characteristics affecting consumer behavior แลEวเป}ด เอกสารประกอบ
โอกาสใหEนักศึกษาซักถาม
PowerPoint
2. ใหEนักศึกษาทําแบบฝQกหัดเพื่อทบทวน
3. อาจารยใหEนักศึกษาแสดงความคิดเห็นวRามีตัวอยRางอะไรในแตRละปWจจัยของพฤติกรรม
ผูEบริโภค
4. อาจารยใหEนักศึกษาทํากิจกรรม Self-study ในเอกสารประกอบการสอน
ภาษาอังกฤษสําหรับการตลาด

- สังเกตจากการอภิปราย
และการมีสRวนรRวมใน
กิจกรรมตRางๆ ทั้งในและ
นอกหEองเรียน
- ประเมินจากการนําเสนอ
ผลการสะทEอนคิด

1. อาจารยอธิบายความหมายของคําศัพทเฉพาะในเรื่อง Marketing Mix ใหEนักศึกษา
ชRวยกันบอกคําศัพทนั้นๆ แลEวทําแบบฝQกหัด และเฉลยคําตอบรRวมกัน
2. อาจารยแสดงตัวอยRางสินคEา ราคาสถานที่ขาย และโฆษณาการสRงเสริมการขายใหE
นักศึกษาดู

- สังเกตจากการอภิปราย
และการมีสRวนรRวมใน
กิจกรรมตRางๆ ทั้งในและ
นอกหEองเรียน

Learning Outcome

5

นักศึกษาเขEาใจภาษาอังกฤษที่ใชEใน
การบรรยายพฤติกรรมผูEบริโภค
Unit 3 Marketing Mix
• Identifying marketing mix
• Elements of marketing
mix

เอกสารประกอบ
PowerPoint

ครั้งที่
(ชม.)

หัวข@อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน

3. ใหEนักศึกษาอภิปรายกลุมR จากตัวอยRางสถานการณจริง
นักศึกษาเขEาใจภาษาอังกฤษที่ใชEใน 4. อาจารยใหEนักศึกษาอRานบทความเกี่ยวกับ Elements of marketing mix และเป}ด
การบรรยายสRวนประสมการตลาด โอกาสใหEนักศึกษาซักถาม
5. อาจารยใหEนักศึกษาทําแบบฝQกหัด
Unit 4 Product Concept
1. อาจารยอธิบายความหมายของคําศัพทเฉพาะของเรื่อง Product
2. ใหEนักศึกษาทําแบบฝQกหัด
• Identifying product
3. อาจารยบรรยายเรื่อง Product classification ใหEนักศึกษาเปรียบสินคEาประเภท
concept
ตRางๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน
• Product classification
4. อาจารยบรรยายเรื่อง Product categories แลEวใหEนักศึกษาทําแบบฝQกหัด
• Product categories

สื่อที่ใช@

- ประเมินจากการนําเสนอ
ผลการสะทEอนคิด

Learning Outcome

6

การวัดและประเมินผล

เอกสารประกอบ
PowerPoint

- สังเกตจากการอภิปราย
และการมีสRวนรRวมใน
กิจกรรมตRางๆ ทั้งในและ
นอกหEองเรียน
- ประเมินจากการนําเสนอ
ผลการสะทEอนคิด

1. อาจารยบรรยายเรื่อง Consumer product แลEวใหEนักศึกษาทําแบบฝQกหัดเพื่อ
เอกสารประกอบ
PowerPoint
ทบทวนความเขEาใจ
2. อาจารยบรรยายเรื่อง Industrial products แลEวใหEนักศึกษาทําแบบฝQกหัดเพื่อ
ตรวจสอบความเขEาใจ
3. ใหEนักศึกษาระบุความแตกตRางระหวRาง Consumer product และ Industrial
product
4. อาจารยแสดงตัวอยRางสินคEา แลEวใหEนักศึกษาแบRงกลุRมแลEวชRวยกันวิเคราะหวRาสินคEาที่
อาจารยมอบหมายใหEเป:นสินคEาประเภทใด และใหEนักศึกษาออกมานําเสนอหนEาชั้นเรียน
5. แจEงนักศึกษาวRา สัปดาหที่ 8 จะมีการสอบยRอย ครอบคลุมเนื้อหาบทที่ 1-4

- ประเมินตนเองและเพื่อน
ดEวยแบบฟอรมที่กําหนด
- ประเมินจากจัดการ
รายงานผลและการนําเสนอ
ผลงาน รวมถึง พฤติกรรม
การทํางานเป:นทีม

Learning Outcome
7

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

• Branding
Learning Outcome
นักศึกษาเขEาใจภาษาอังกฤษที่ใชEใน
การบรรยายผลิตภัณฑ

ครั้งที่
(ชม.)
8

9

10

หัวข@อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. อาจารยใหEนักศึกษาทําแบบฝQกหัดทบทวนความหมายของคําศัพท
2. อาจารยบรรยายแนวคิดของการตั้งราคา Pricing concept แลEวใหEนักศึกษาทํา
แบบฝQกหัด
3. อาจารยบรรยายกลยุทธการตั้งราคา แลEวใหEนักศึกษาทําแบบฝQกหัด
4. อาจารยแบRงกลุRมนักศึกษา แลEวใหEตัวอยRางกรณีศึกษาการตั้งราคาของบริษัท จากนั้น
ใหEนักศึกษาวิเคราะหวRาเป:นกลยุทธการตั้งราคาแบบใด
Learning Outcome
นักศึกษาเขEาใจภาษาอังกฤษที่ใชEใน 5. อาจารยใหEนักศึกษาสอบยRอย โดยใหEเวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง
การบรรยายการจัดการราคา
Unit 5 Pricing Strategy
1. อาจารยใหEนักศึกษาทําแบบฝQกหัดทบทวนความหมายของคําศัพท
(continue)
2. อาจารยบรรยายแนวคิดของการตั้งราคา Pricing concept แลEวใหEนักศึกษาทํา
แบบฝQกหัด
• Pricing strategies
3. อาจารยบรรยายกลยุทธการตั้งราคา แลEวใหEนักศึกษาทําแบบฝQกหัด
• Pricing strategy matrix
4. อาจารยแบRงกลุRมนักศึกษา แลEวใหEตัวอยRางกรณีศึกษาการตั้งราคาของบริษัท จากนั้น
Learning Outcome
นักศึกษาเขEาใจภาษาอังกฤษที่ใชEใน ใหEนักศึกษาวิเคราะหวRาเป:นกลยุทธการตั้งราคาแบบใด
การบรรยายการจัดการราคา
Unit 6 Place Concept
1. อาจารยอธิบายคําศัพทเฉพาะของ Place แลEวใหEนักศึกษาทําแบบฝQกหัดเพื่อทบทวน
ความเขEาใจ
• Identify place concept
• Channels of distribution 2. อาจารยบรรยายเรื่องชRองทางการกระจายสินคEา Channels of distribution แลEวใหE
นักศึกษาทําแบบฝQกหัด
• Distribution relationship
3. อาจารยบรรยายเรื่อง Distribution relationship แลEวใหEนักศึกษาทําแบบฝQกหัด
Unit 5 Pricing Strategy
• Identifying price concept
• What is price?
• Word combinations with
‘price’?

สื่อที่ใช@

การวัดและประเมินผล

เอกสารประกอบ
PowerPoint

- ประเมินดEวยการสอบ
กลางภาค

เอกสารประกอบ
PowerPoint

- ประเมินจากแบบฝQกหัด
- ประเมินจากจัดการ
รายงานผลและการนําเสนอ
ผลงาน รวมถึง พฤติกรรม
การทํางานเป:นทีม

เอกสารประกอบ
PowerPoint

- สังเกตจากการอภิปราย
และการมีสRวนรRวมใน
กิจกรรมตRางๆ ทั้งในและ
นอกหEองเรียน
- ประเมินจากการนําเสนอ
ผลการสะทEอนคิด

ครั้งที่
(ชม.)

หัวข@อ/รายละเอียด

Learning Outcome
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นักศึกษาเขEาใจภาษาอังกฤษที่ใชEใน
การบรรยายการจัดการชRองทาง
Unit 6 Place Concept
(continue)
• Retailing
• Nonstore retailing
• Wholesaling

สื่อที่ใช@

การวัดและประเมินผล

4. อาจารยใหEนักศึกษายกตัวอยRางเสEนทางการกระจายสินคEาของรEานสะดวกซื้อ แลEว
เขียนอธิบายโดยใชE mind mapping จากนั้นใหEนําเสนอหนEาชั้นเรียน
เอกสารประกอบ
PowerPoint

- สังเกตจากการอภิปราย
และการมีสRวนรRวมใน
กิจกรรมตRางๆ ทั้งในและ
นอกหEองเรียน
- ประเมินจากการนําเสนอ
ผลการสะทEอนคิด

1. อาจารยอธิบายความหมายของคําศัพทเฉพาะของ Promotion แลEวใหEนักศึกษาทํา เอกสารประกอบ
PowerPoint
แบบฝQกหัด
2. อาจารยบรรยายกลยุทธของการสRงเสริมการตลาด Promotional strategies แลEวใหE
นักศึกษาทําแบบฝQกหัดเพื่อทบทวนความเขEาใจ
3. อาจารยแนะนําเครื่องมือการสRงเสริมการตลาดทั้งสี่ประเภทใหEนกั ศึกษาฟWง แลEวใหEทํา
แบบฝQกหัด
4. อาจารยบรรยายเรื่องการโฆษณา Advertising แลEวใหEนักศึกษาทําแบบฝQกหัด
Learning Outcome
นักศึกษาเขEาใจภาษาอังกฤษที่ใชEใน 5. ใหEนักศึกษาแบRงกลุRมแลEวชRวยกันวิเคราะหขEอดีและขEอดEอยของการโฆษณา แลEว
การบรรยายการสื่อสารการตลาด ออกมานําเสนอผลการวิเคราะหหนEาชั้นเรียน

- สังเกตจากการอภิปราย
และการมีสRวนรRวมใน
กิจกรรมตRางๆ ทั้งในและ
นอกหEองเรียน
- ประเมินจากการนําเสนอ
ผลการสะทEอนคิด

Learning Outcome
12

กิจกรรมการเรียนการสอน

นักศึกษาเขEาใจภาษาอังกฤษที่ใชEใน
การบรรยายการจัดการชRองทาง
Unit 7 Promotion Concept
• Ways of advertising
• Promotional strategies
• The four major
promotional tools
• Advertising

1. อาจารยบรรยายเรื่องการคEาปลีก Retailing แลEวใหEนักศึกษาทําแบบฝQกหัด
2. อาจารยอธิบายเรื่อง Nonstore retailing แลEวใหEนักศึกษาทําแบบฝQกหัด
3. ใหEนักศึกษาแบRงกลุRม แลEวอาจารยใหEนักศึกษาอภิปรายกันในกลุRมถึงความแตกตRาง
ระหวRาง Store retailing และ Nonstore retailing
4. อาจารยบรรยายเรื่อง Wholesaling แลEวใหEนักศึกษาทําแบบฝQกหัดทบทวนความ
เขEาใจ

ครั้งที่
(ชม.)
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14

หัวข@อ/รายละเอียด
Unit 7 Promotion Concept
(continue)
• Public relations
• Sales promotion
• Personal selling
• Direct marketing

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. อาจารยบรรยายเรื่อง Public relations แลEวใหEนักศึกษาทําแบบฝQกหัด
2. ใหEนักศึกษาแบRงกลุRมแลEวชRวยกันวิเคราะหขEอดีและขEอดEอยของ Public relations
แลEวออกมานําเสนอผลการวิเคราะหหนEาชั้นเรียน
3. อาจารยบรรยายเรื่อง Sales Promotion แลEวใหEนักศึกษาทําแบบฝQกหัด
4. ใหEนักศึกษาแบRงกลุRมแลEวชRวยกันวิเคราะหขEอดีและขEอดEอยของ Sales Promotion
แลEวออกมานําเสนอผลการวิเคราะหหนEาชั้นเรียน
5. อาจารยบรรยายเรื่อง Personal selling แลEวใหEนักศึกษาทําแบบฝQกหัด
6. ใหEนักศึกษาแบRงกลุRมแลEวชRวยกันวิเคราะหขEอดีและขEอดEอยของ Personal selling
Learning Outcome
นักศึกษาเขEาใจภาษาอังกฤษที่ใชEใน แลEวออกมานําเสนอผลการวิเคราะหหนEาชั้นเรียน
7. อาจารยบรรยายเรื่อง Direct marketing แลEวใหEนักศึกษาทําแบบฝQกหัด
การบรรยายการสื่อสารการตลาด 8. ใหEนักศึกษาแบRงกลุRมแลEวชRวยกันวิเคราะหขEอดีและขEอดEอยของ Direct marketing
แลEวออกมานําเสนอผลการวิเคราะหหนEาชั้นเรียน
Unit 8 Marketing Strategy
1. อาจารยอธิบายคําศัพทเฉพาะเกี่ยวกับ Marketing strategy แลEวบรรยายเนื้อหาที่
เกี่ยวขEอง
• Defining marketing
2. ใหEนักศึกษาทําแบบฝQกหัดเพื่อทบทวนความเขEาใจเกี่ยวกับคําศัพทเฉพาะ
strategies
3. อาจารยบรรยายเรื่อง STP analysis แลEวใหEนักศึกษาแสดงความคิดเห็นจากตัวอยRาง
• STP analysis
กรณีศึกษา
• SWOT analysis
4. อาจารยบรรยายเรื่อง SWOT analysis แลEวใหEนักศึกษาซักถาม
• Product-market strategy
5. ใหEนักศึกษาวิเคราะห SWOT
Learning Outcome
นักศึกษาเขEาใจภาษาอังกฤษที่ใชEใน 6. อาจารยบรรยายเรื่อง Product-Market Strategy แลEวใหEนักศึกษาทําแบบฝQกหัด
และวิเคราะหจากตัวอยRางสถานการณจริง
การบรรยายการจัดการกลยุทธ
การตลาด

สื่อที่ใช@

การวัดและประเมินผล

เอกสารประกอบ
PowerPoint

- สังเกตจากการอภิปราย
และการมีสRวนรRวมใน
กิจกรรมตRางๆ ทั้งในและ
นอกหEองเรียน
- ประเมินจากการนําเสนอ
ผลการสะทEอนคิด

เอกสารประกอบ
PowerPoint

- สังเกตจากการอภิปราย
และการมีสRวนรRวมใน
กิจกรรมตRางๆ ทั้งในและ
นอกหEองเรียน
- ประเมินจากการนําเสนอ
ผลการสะทEอนคิด

ครั้งที่
(ชม.)
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หัวข@อ/รายละเอียด
การนําเสนองาน

Learning Outcome
นักศึกษามีทักษะในการใชE
ภาษาอังกฤษที่ใชEในการจัดการ
การตลาด
16

สอบปลายภาค

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผลการสํารวจทางการตลาดเรื่องตัวอยRางผลิตภัณฑของนักศึกษา
การนําเสนอสรุปผลการจําหนRายผลิตภัณฑในงาน Marketing Fair
แสดงความคิดเห็น
ซักถาม

สอบปลายภาค

สื่อที่ใช@
เอกสารประกอบ
PowerPoint

การวัดและประเมินผล
- ประเมินจากการจัดทํา
รายงาน และการนําเสนอ
ดEวยสื่อเทคโนโลยี
- ประเมินจากรายงานบัญชี
กําไรขาดทุนจากการ
จําหนRายผลิตภัณฑในงาน
Marketing Fair
- ประเมินดEวยการสอบ
ปลายภาค

5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- โครงงาน
- การทํางานตามที่ไดEรับมอบหมาย
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
- จิตพิสัย
2) การประเมินผล: ใชEระบบ อิงกลุRม
ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-50

20%
20%
20%
30%
10%
อิงเกณฑของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตําราหลัก
ขจีนุช เชาวนปรีชา. (2560). เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับการตลาด.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6.2 เอกสารและข@อมูลสําคัญ
ไมRมี
6.3 เอกสารและข@อมูลแนะนํา
สื่อสิ่งพิมพตRาง ๆ เว็บไซดที่เกี่ยวขEองกับการตลาด การวิจัยดEานการตลาด การทําแผนการตลาด และ
อิเล็คทรอนิคส

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ>การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดEจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาไดEดังนี้
- การสนทนาระหวRางนักศึกษาและผูEสอน (เป:นทางการและไมRเป:นทางการ)
- แบบประเมินผูEสอนและแบบประเมินรายวิชา (ผRานระบบบริหารการศึกษา)
7.2 กลยุทธ>การประเมินการสอน
ในการเก็บขEอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดEมีกลยุทธ ดังนี้
- ใชEแบบสังเกตการณการมีสRวนรRวมในการเรียนของนักศึกษา (แบบไมGเปYนทางการ)
- ใชEแบบประเมินรายวิชาผลการเรียนของนักศึกษา(จากการทําแบบฝQกหัดและการสอบ)
7.3 การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขEอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมการระดม
สมอง และหาขEอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้
- ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวRางผูEเรียนและอาจารยผูEสอน
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวRางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขEอ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรูEในรายวิชา ไดEจากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุRมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การสอบกลางภาค และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดEดังนี้
- ใชEการทวนสอบการใหEคะแนนจากการสุRมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยทRานอื่นที่อยูRภายในหรือ
ภายนอกหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูEของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ขEอสอบ รายงาน วิธีและเกณฑการใหEคะแนนสอบ
ผลการเรียนรู@
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบ
การปฏิบัติ/การ
พฤติกรรม
นําเสนอผลงาน
คุณธรรม จริยธรรม
ความรูE
ทักษะทางปWญญา
ทักษะความสัมพันธระหวRาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชEไอที

7.5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารยผูEสอนดําเนินการทวนสอบดEวยตนเอง ดEวยการประเมินการเรียนรูEของนักศึกษาตามวิธีการ
ขEอ 7.4
2) กรณีที่ผลการเรียนรูEนักศึกษายังไมRไดEประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูEสอนจะใหEโอกาสนักศึกษา
ปรับปรุงแกEไขไดEตามความจําเป:นเป:นรายกรณี
3) ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปI หรือตามขEอเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขEอ 7.4
4) เปลี่ยนหรือสลับผูEสอนเพื่อใหEนักศึกษาไดEเรียนรูEและมีมุมมองในการประยุกตความรูEจากผูEสอนที่
หลากหลาย

