รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1552625 ภาษาอังกฤษสําหรับการตลาด 1
English for Marketing 1
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
ดร. วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง ประธานหลักสูตร
อาจารย์ขจีนชุ เชาวนปรี ชา อาจารย์ผ้ สู อน
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชันปี
้ ที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
กันยายน 2550

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้พื ้นฐานด้ านการตลาด โดยเฉพาะคําศัพท์เฉพาะด้ านการตลาด แนวคิด
ด้ านการตลาด กระบวนการทางการตลาด ส่วนผสมทางการตลาด รวมถึงกลยุทธ์ตา่ งๆ เกี่ยวกับ
การตลาด นอกจากนี ้ นักศึกษายังได้ ฝึกฝนทักษะทางด้ านภาษาอังกฤษทังสี
้ ่ (ฟั ง พูด อ่าน เขียน) ผ่าน
กิจกรรมกลุม่ เกี่ยวกับการเก็บข้ อมูลด้ านการตลาด จากบริบทจริงได้
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้พื ้นฐานทางด้ านการตลาดมากยิ่งขึ ้น เป็ นการเตรี ยมความพร้ อมด้ าน
ปั ญญาในการนําความรู้ ความเข้ าใจในด้ านการตลาดไปประยุกต์ใช้ กบั การเรี ยนรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ควรมีการเปลี่ยนแปลงกรณีศกึ ษา (case study) หรื อบริ บทให้ ทนั สมัยและเกี่ยวข้ องกับการตลาดใน
ปั จจุบนั มากขึ ้น

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู้เบื ้องต้ นด้ านการตลาดและและคําศัพท์เฉพาะด้ านการตลาด ได้ แก่ คําจํากัดความ
ความคิดรวบยอด และกระบวนการทางการตลาด ส่วนผสมการตลาด และกลยุทธ์การตลาด ฝึ กการเก็บ
และวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ น ส่งเสริ มทักษะการสื่อสาร
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม

บรรยาย 45 ชัว่ โมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริ มตามความ
ต้ องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
ไม่มีการฝึ กปฏิบตั งิ าน
ภาคสนาม

การศึกษาด้ วยตนเอง

ศึกษาด้ วยตนเอง 6
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

3. จํานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ ีอาจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้ คําปรึกษาผ่านเว็บไซด์หลักสูตร และประกาศในห้ องเรี ยน
ในชัว่ โมงแรกของรายวิชา
โดยอาจารย์ประจํารายวิชาสามารถให้ คําปรึกษาผ่านทางอีเมล์หรื อทาง
โทรศัพท์
- อาจารย์จดั เวลาให้ คําปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกลุม่ ตามความต้ องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนานักศึกษาให้ มีความรับผิดชอบ เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรม ที่ดีดงั นี ้
- มีวินยั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- ซื่อสัตย์ สุจริ ต
- มีภาวะความเป็ นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
- เคารพในสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
- เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
- ร่วมกันกําหนดกฎระเบียบของห้ องเรี ยน และฝึ กฝนให้ นกั ศึกษาต้ องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของ
ห้ องเรี ยน
- บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างกรณีศกึ ษาเกี่ยวกับประเด็นจริ ยธรรมทางด้ านการตลาดที่เกี่ยวข้ อง
เช่น การขายของให้ กบั ลูกค้ า โดยมีวตั ถุประสงค์ที่สจุ ริ ต ไม่หลอกลวง
- อภิปรายกลุม่
1.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมในการเข้ าเรี ยน การตรงต่อเวลา การมีสว่ นร่วม การทํางานเป็ นทีม
- สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในเรื่ องการเคารพกฏระเบียบของห้ องเรี ยน
- ส่งงานที่ได้ รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้ และตรงเวลา มีความรับผิดชอบ ส่งตามกําหนด ทํา
ด้ วยตนเองไม่ลอกผู้อื่น

2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ีต้องได้ รับ
มีความรู้ในภาษาอังกฤษทางด้ านพื ้นฐานการตลาด รู้จกั คําศัพท์เฉพาะที่ใช้ ในวงการการตลาด
มีความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับความหมายของการตลาด ความคิดรวบยอด และกระบวนการ
ทางการตลาด ส่วนผสมการตลาดทังสี
้ ่ด้าน คือ ผลิตภัณฑ์ การตังราคา
้
ช่องทางการจัดจําหน่าย และ
การส่งเสริ มการตลาด รวมถึงกลยุทธ์การตลาด
2.2 วิธีการสอน
- บรรยาย ซักถาม
- อภิปรายกลุม่ และกิจกรรมในห้ องเรี ยน
- ทําแบบฝึ ก
- ทําโครงงาน
- การทํางานกลุม่ และการนําเสนอรายงาน
2.3 วิธีการประเมินผล
- ตรวจแบบฝึ กหัด
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค
- ประเมินการนําเสนอรายงานผลการสํารวจความต้ องการของลุกค้ าต่อตัวสินค้ า และ
ประเมินผลโครงงาน
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ เพื่อป้องกันและ
แก้ ไขปั ญหาอันเกิดจากการสํารวจตลาด (Market survey) เพื่อสอบถามความคิดเห็นของกลุม่ ลูกค้ า
เป้าหมายเกี่ยวกับความต้ องการในตัวสินค้ า จากนันนํ
้ าข้ อมูลที่ได้ ไปออกแบบตัวสินค้ าของกลุม่ โดย
สามารถใช้ วิจารณญาณ และการตัดสินใจปั ญหาเฉพาะหน้ าได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
- มอบหมายให้ ทําโครงงานการเก็บข้ อมูลทางการตลาด และนําเสนอผล
- อภิปรายกลุม่
- การสะท้ อนแนวคิดจากการปฏิบตั จิ ริง
3.3 วิธีการประเมินผล
- ตรวจสอบการทําโครงงานการเก็บข้ อมูลทางการตลาด และการนําเสนอผลการสํารวจ
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร้ างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกัน
- พัฒนาความเป็ นผู้นําและผู้ตามที่ดีในการทํางานเป็ นทีม
- พัฒนาการเรี ยนรู้ด้วยตนเองผ่านโครงงาน และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมายตาม
กําหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
- มอบหมายให้ ทํางานเป็ นรายบุคคลและงานกลุม่ เช่น การทําแบบฝึ ก การทําโครงงานการเก็บ
ข้ อมูลทางการตลาด
- การนําเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเองและเพื่อน ด้ วยแบบฟอร์ มที่กําหนด
- ประเมินจากโครงงานการเก็บข้ อมูลทางการตลาด และรายงานการนําเสนอ พฤติกรรมการ
ทํางานเป็ นทีม
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
- ทักษะการคิดคํานวณ เชิงตัวเลขในเรื่ องของร้ อยละ
- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทังการฟั
้
ง พูด อ่าน เขียน โดยการทํารายงานทางด้ านการตลาด
และการนําเสนอในชันเรี
้ ยน
- พัฒนาทักษะในการใช้ เครื่ องมือ เทคโนโลยี เพื่อสืบค้ นข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ
- พัฒนาทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช้ รูปแบบ เครื่ องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายให้ ทํางานกลุม่ โดยต้ องมีการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง จากเว็บไซด์
- การนําเสนองานโดยใช้ รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- การคํานวณราคาสินค้ า
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการจัดทํารายงาน และการนําเสนอด้ วยสื่อเทคโนโลยี
- การมีสว่ นร่วมในการทําโครงงานการเก็บข้ อมูลทางการตลาด
- คํานวณราคาได้ ถกู ต้ อง

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่

1

2

ชี ้แจงคําอธิบายรายวิชา
จุดมุง่ หมาย แนวการสอน
ข้ อกําหนดต่าง ๆ รวมทัง้
กระบวนการวัดผลประเมินผล
Unit 1 Marketing Definition

3

• Defining marketing
• Basic Marketing
• Marketing exchange
relationships
Unit 2 Consumer Behavior

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
3

 บรรยาย
 ซักถาม/ เอกสารแนว
การสอน

อ. ขจีนชุ เชาวนปรี ชา

3

 บรรยาย
 อภิปราย ซักถาม/
เอกสารประกอบการ
สอนภาษาอังกฤษ
สําหรับการตลาด 1

อ. ขจีนชุ เชาวนปรี ชา

3

 บรรยาย/ยกตัวอย่าง
 อภิปรายกลุม่ จาก
ตัวอย่างสินค้ าจริง
 ซักถาม
 ทําแบบฝึ กหัด/
เอกสารประกอบการ
สอนภาษาอังกฤษ
สําหรับการตลาด 1
 บรรยาย/แลกเปลี่ยน
แสดงความคิดเห็น
 ซักถาม
 ทําแบบฝึ กหัด/
เอกสารประกอบการ
สอนภาษาอังกฤษ
สําหรับการตลาด 1

อ. ขจีนชุ เชาวนปรี ชา

• Defining consumer
behavior
• Modal of consumer
behavior
• Characteristics affecting
consumer behavior
4

Unit 3 Marketing mix and
Marketing concept
• Identifying marketing
mix or 4 Ps
• Elements of marketing
mix and Eight Ps

ผู้สอน

6

อ. ขจีนชุ เชาวนปรี ชา

สัปดาห์
ที่
5

หัวข้ อ/รายละเอียด

Unit 3 Marketing mix and
Marketing concept
(continue)

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
3

• Marketing concept
• Marketing process
• Centrality of Marketing
6

Unit 4 Product Concept

3

• Identifying product
concept
• Product core

7

Unit 4 Product Concept
(Continue)
•
•
•
•

8
9

3

Product classification
Branding
Packaging
Labeling

สอบกลางภาค
Unit 5 Price Concept
• Identifying price
concept
• Price strategies

1.5
3

 บรรยาย
 แสดงความคิดเห็น
 ซักถาม
 ทําแบบฝึ กหัด/
เอกสารประกอบการ
สอนภาษาอังกฤษ
สําหรับการตลาด 1
 บรรยาย
 แสดงความคิดเห็น
 ซักถาม
 ทําแบบฝึ กหัด/
เอกสารประกอบการ
สอนภาษาอังกฤษ
สําหรับการตลาด 1
 บรรยาย
 แสดงความคิดเห็น
 ซักถาม
 ทําแบบฝึ กหัด/
เอกสารประกอบการ
สอนภาษาอังกฤษ
สําหรับการตลาด 1
 ข้ อสอบ
 อธิบาย
 ทําแบบฝึ กหัด
 งานกลุม่ /
เอกสารประกอบการ
สอนภาษาอังกฤษ
สําหรับการตลาด 1

ผู้สอน

อ. ขจีนชุ เชาวนปรี ชา

อ. ขจีนชุ เชาวนปรี ชา

อ. ขจีนชุ เชาวนปรี ชา

อ. ขจีนชุ เชาวนปรี ชา
อ. ขจีนชุ เชาวนปรี ชา

สัปดาห์
ที่
10

หัวข้ อ/รายละเอียด

Unit 5 Price Concept
(continue)

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
3

• Discussing how to set
up the price

11

Unit 6 Place Concept

3

• Channels of distribution
• Physical distribution
• Consumer distribution
channel
12

Unit 7 Promotion Concept

3

• Describing promotional
strategies
• Ways of advertising
• Promotion mix
13

Unit 7 Promotion Concept
(continue)
• Defining direct
marketing
• Radio commercials

3

 บรรยาย
 แสดงความคิดเห็น
 ซักถาม
 ทําแบบฝึ กหัด/
เอกสารประกอบการ
สอนภาษาอังกฤษ
สําหรับการตลาด 1
 บรรยาย
 แสดงความคิดเห็น
 ซักถาม
 งานกลุม่ / เอกสาร
ประกอบการสอน
ภาษาอังกฤษสําหรับ
การตลาด 1
 บรรยาย
 แสดงความคิดเห็น
 ทําแบบฝึ กหัด
 งานกลุม่ / เอกสาร
ประกอบการสอน
ภาษาอังกฤษสําหรับ
การตลาด 1
 บรรยาย
 แสดงความคิดเห็น
 ซักถาม
 งานกลุม่ / เอกสาร
ประกอบการสอน
ภาษาอังกฤษสําหรับ
การตลาด 1

ผู้สอน

อ. ขจีนชุ เชาวนปรี ชา

อ. ขจีนชุ เชาวนปรี ชา

อ. ขจีนชุ เชาวนปรี ชา

อ. ขจีนชุ เชาวนปรี ชา

สัปดาห์
ที่
14

หัวข้ อ/รายละเอียด

Unit 8 Marketing Strategy

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
3

 บรรยาย
 แสดงความคิดเห็น
 ซักถาม
 งานกลุม่ / เอกสาร
ประกอบการสอน
ภาษาอังกฤษสําหรับ
การตลาด 1

3

 ผลการสํารวจทาง
อ. ขจีนชุ เชาวนปรี ชา
การตลาดเรื่ องตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ของ
นักศึกษา
 แสดงความคิดเห็น
 ซักถาม
สอบปลายภาค

• Defining marketing
strategies
• STP analysis
• SWOT analysis
• Breakeven point (BEP)

15

• Product-market
strategy
 นําเสนองาน

16

สอบปลายภาค

ผู้สอน

อ. ขจีนชุ เชาวนปรี ชา

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1

2

ผลการ
เรี ยนรู้
1.2, 1.5

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน
ตลอดภาคการศึกษา

การมีสว่ นร่วมในชัน้
เรี ยน อภิปราย และ
เสนอความคิดเห็นใน
ชันเรี
้ ยน
1.2 – 1.5, 2.1- การทํางานตามที่
ตลอดภาคการศึกษา
2.5, 3.2 – 3.5, ได้ รับมอบหมาย
4.1 – 4.4, 5.1, • Conducting market
survey
5.3 – 5.4

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
20%

30%

• Presenting the
results
• Writing the report

3

4

1.2,1.4, 2.1- สอบกลางภาค
2.2, 3.1 – 3.2,
4.3 – 4.4
1.2,1.4, 2.1- สอบปลายภาค
2.2, 3.1 – 3.2,
4.3 – 4.4

8

20%

16

30%

หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ขจีนชุ เชาวนปรี ชา, 2556. เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับการตลาด 1.
กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
สื่อสิ่งพิมพ์ตา่ ง ๆ เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้ องกับการตลาด การวิจยั ด้ านการตลาด การทําแผนการตลาด และ
อิเล็คทรอนิคส์

หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ ที่จดั ทําโดยนักศึกษา ได้ จดั กิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ ดงั นี ้
- การสนทนาระหว่างนักศึกษาและผู้สอน (เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ)
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา (ผ่านระบบบริหารการศึกษา)
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้ อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้ มีกลยุทธ์ ดังนี ้
- สังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในการเรี ยนของนักศึกษา
- ผลการเรี ยนของนักศึกษา(จากการทําแบบฝึ กหัด)
- ผลการสอบ

3. การปรั บปรุ งการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้ อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมการ
ระดมสมอง และหาข้ อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี ้
- ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรี ยนและอาจารย์ผ้ สู อน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้ อ ตามที่คาดหวังจาก
การเรี ยนรู้ในรายวิชา ได้ จากการสอบถามนักศึกษา หรื อการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการสอบกลางภาค และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
โดยรวมในวิชาได้ ดงั นี ้
- ใช้ การทวนสอบการให้ คะแนนจากการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่นที่อยูภ่ ายใน
หรื อภายนอกหลักสูตร
- มีการตังคณะกรรมการในสาขาวิ
้
ชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้ อสอบ รายงาน วิธีและเกณฑ์การให้ คะแนนสอบ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรั บปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรื อตามข้ อเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้ อ 4
- เปลี่ยนหรื อสลับผู้สอนเพื่อให้ นกั ศึกษาได้ เรี ยนรู้และมีมมุ มองในการประยุกต์ความรู้จากผู้สอนที่
หลากหลาย

