รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 2/2560

รหัสวิชา 1552635 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ภาษาอังกฤษสําหรับการตลาด
(ภาษาอังกฤษ) English for Marketing

อาจารย1ผู3สอน
อาจารย(ขจีนุช เชาวนปรีชา

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน3า
ข=อมูลทั่วไป
จุดมุ@งหมายและวัตถุประสงค(
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู=ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข3อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1552635 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ภาษาอังกฤษสําหรับการตลาด
(ภาษาอังกฤษ) English for Marketing
2. จํานวนหน:วยกิต
3 (3-0-6) หน@วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
4. อาจารย1ผู3รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย1ผู3สอน
อาจารย(ผู=รับผิดชอบรายวิชา อาจารย(ขจีนุช เชาวนปรีชา
อาจารย(ผู=สอน
อาจารย(ขจีนุช เชาวนปรีชา ตอนเรียน A1 และ B1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นป=ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปRที่ 3
6. รายวิชาที่ต3องเรียนมาก:อน (Pre-requisite) (ถ3ามี)
ไม@มี
7. รายวิชาที่ต3องเรียนพร3อมกัน (Co-requisites) (ถ3ามี)
ไม@มี
8. สถานที่เรียน
อาคาร 32 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล:าสุด
24 พฤศจิกายน 2560

หมวดที่ 2 จุดมุ:งหมายและวัตถุประสงค1
1. จุดมุ:งหมายของรายวิชา
เพื่อให=นักศึกษามีความรู= พื้นฐานภาษาอังกฤษทางด=านการตลาด โดยเฉพาะคําศัพท(เฉพาะด=า น
การตลาด แนวคิดด=านการตลาด กระบวนการทางการตลาด ส@วนผสมทางการตลาด รวมถึงกลยุทธ(ต@างๆ
เกี่ยวกับการตลาด นอกจากนี้ นักศึกษายังได=ฝXกฝนทักษะทางด=านภาษาอังกฤษทั้งสี่ (ฟZง พูด อ@าน เขียน)
ผ@านกิจกรรมกลุ@มเกี่ยวกับการเก็บข=อมูลด=านการตลาดจากบริบทจริงได=
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2. วัตถุประสงค1ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให=นักศึกษามีความรู=พื้นฐานภาษาอังกฤษทางด=านการตลาดมากยิ่งขึ้น เป\นการเตรียมความ
พร=อมด=านปZญญาในการนําความรู= ความเข=าใจในทักษะภาษาอังกฤษทางด=านการตลาดไปประยุกต(ใช=กับการ
จัดจําหน@ายผลิตภัณฑ(จริงของนักศึกษาในกิจกรรม “Products Fair” ได=อย@างมีประสิทธิภาพ โดยเน=นให=
นักศึกษาสามารถนําทักษะภาษาอังกฤษมาปรับใช=กับการตั้งชื่อยี่ห=อ การบรรยายลักษณะผลิตภัณฑ( การ
จัดทําฉลากสินค=า การประชาสัมพันธ( การโฆษณา และการตั้งราคา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
คําศัพท(เฉพาะเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานทางด=านการตลาด ฝXกอ@านเอกสารเกี่ยวกับส@วนประสมทาง
การตลาด สิ่งแวดล=อมทางการตลาด และพฤติกรรมผู=บริโภค ฝXกบรรยายประเภทของผลิตภัณฑ( การตั้งชื่อ
ยี่ห=อ การแบ@งส@วนตลาด ตลาดเปfาหมาย และการวางตําแหน@งผลิตภัณฑ( ฝXกเขียนรายงานสรุปและแผนการ
ตลาดพื้นฐาน ฝXกนําเสนอกลยุทธ(การตั้งราคาและช@องทางการตลาดแบบต@างๆ บรรยายความสัมพันธ(ของ
ส@วนประกอบในส@วนประสมการส@งเสริมการตลาด
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. จํานวนชั่วโมงที่ใช3ต:อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝQก
สอนเสริม
ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด3วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝQกงาน
บรรยาย 45 ชั่วโมงต@อ สอนเสริมตามความ
ไม@มีการฝXกปฏิบัติงาน
ศึกษาด=วยตนเอง 6
ภาค การศึกษา
ต=องการของนักศึกษา
ชั่วโมงต@อสัปดาห(
ภาคสนาม
เฉพาะราย
3. จํานวนชั่วโมงต:อสัปดาห1ที่อาจารย1ให3คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก:นักศึกษาเปSน
รายบุคคล
อาจารย(ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให=คําปรึกษาผ@านเว็บไซด(หลักสูตร และประกาศใน
ห=องเรียนในชั่วโมงแรกของรายวิชา โดยอาจารย(ประจํารายวิชาสามารถให=คําปรึกษาผ@านทางแอพพลิเคชั่น
ไลน( (Line) จดหมายอิเล็คทรอนิกส( (e-mail) หรือทางโทรศัพท(
อาจารย(จัดเวลาให=คําปรึกษาเป\นรายบุคคลหรือเป\นกลุ@มตามความต=องการ 1 ชั่วโมงต@อ
สัปดาห(
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู3ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต3องพัฒนา
1.1.1 ผู= เ รี ย นสามารถปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บของห= อ งเรี ย น เข= า เรี ย นตรงเวลา และ
ปฏิบัติงานที่ได=รับมอบหมายให=เสร็จสิ้นได=ตามเวลาที่กําหนด
1.1.2 ผู=เรียนเอาใจใส@ต@อการทํางานที่ได=รับมอบหมายด=วยความซื่อสัตย(สุจริต ไม@ลอก
งานผู=อื่น
1.1.3 เคารพข=อตกลง กฎระเบียบ และข=อบังคับ
1.1.4 ผู=เรียนเห็นคุณค@าของการปฏิบัติงานในกรอบจริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพด=านการตลาด
1.2 วิธีการสอน
1.2.1
ก
ก ก ก ก
! "#$ %
ก & % ก ' ( ก ' ' )* ก &ก+
+
," # - *& ก&
1.2.2 ก ก .# ก&,
ก
1.2.3 ผู=สอนให=นักศึกษาทําแบบฝXกในห=องเรียนและนอกห=องเรียนเพื่อทบทวนความเข=าใจ
เกี่ยวกับธุรกิจการตลาด
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมในการเข=าเรียน การตรงต@อเวลา การมีส@วนร@วม การทํางานเป\นทีม
1.3.2 ประเมินจากการที่นักศึกษาส@งงานที่ได=รับมอบหมายตามที่กําหนดและตรงเวลา มี
ความรับผิดชอบ ทําด=วยตนเองไม@ลอกผู=อื่น การมีส@วนร@วมในชั้นเรียน อภิปราย และเสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
1.3.3 ประเมินด=วยการตรวจแบบฝXกหัด
2. ความรู3
2.1 ความรู3ที่ต3องได3รับ
2.1.1 มีความรู=ความเข=าใจ และมีทักษะภาษาอังกฤษด=านการฟZง การพูด การอ@าน และ
การเขียน
2.1.2 ผู=เรียนมีความรู=ความเข=าใจด=านคําศัพท(เฉพาะ และสํานวนที่ใช=ในบริบททาง
การตลาด
2.1.3ผู=เรียนมีความรู=ความเข=าใจพื้นฐานทางด=านการตลาด (เช@น การตลาด พฤติกรรม
ผู=บริโภค ผลิตภัณฑ( กลยุทธ(การตั้งราคา ช@องทางการจัดจําหน@าย การส@งเสริมการตลาด เป\นต=น)
2.1.4 ผู=เรียนบูรณาการความรู=ด=านภาษาอังกฤษกับธุรกิจการตลาดที่เกี่ยวข=อง
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 ผู=สอนบรรยายเป\นภาษาอังกฤษและภาษาไทยเกี่ยวกับความรู=พื้นฐานด=านการตลาด
และคําศัพท(เฉพาะ รวมถึงสํานวนที่ใช=ในการตลาด ความหมายของผลิตภัณฑ( การตั้งราคา ช@อง
ทางการจําหน@าย การส@งเสริมการตลาด ตลอดจนกลยุทธ(ทางการตลาด
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2.2.2 การทํางานกลุ@ม คู@ และเดี่ยว
2.2.3 การฝXกฝนทักษะการฟZงและการพูดในชั้นเรียน
2.2.4 การให=คําแนะนําในการศึกษาค=นคว=านอกชั้นเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 สังเกตการตอบคําถามในชั้นเรียน
2.3.2 ประเมินด=วยการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปTญญา
3.1 ทักษะทางปTญญาที่ต3องพัฒนา
3.1.1 สืบค=นข=อมูลและแสวงหาความรู=เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจการตลาดดิจิตอล เพื่อให=
ทันต@อเหตุการณ(ปZจจุบันและเทคโนโลยีด=านการตลาดใหม@ๆ
3.1.2 คิดสร=างสรรค( และปรับใช=องค(ความรู=ด=านการตลาดกับงานที่ได=รับมอบหมาย
อย@างเหมาะสม
3.1.3 คิด วิเคราะห( และแก=ไขปZญหาเกี่ยวกับการเก็บข=อมูลทางการตลาดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ(ที่จะจําหน@ายในงาน Product Fair ได=อย@างมีระบบ สามารถสืบค=น ประเมินข=อมูล
จากหลายแหล@งและมีประสิทธิภาพด=วยตนเอง เพื่อให=ได=สารสนเทศที่เป\นประโยชน(ในการใช=งาน
ตามสถานการณ(แวดล=อมทาง ธุรกิจ
3.1.4 สังเคราะห(องค(ความรู=
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 มอบหมายให=นักศึกษาสืบค=นหนังสือโต=ตอบทางธุรกิจประเภทต@างๆ และเอกสารที่
เกี่ยวข=องจากแหล@งข=อมูลต@างๆ ตามสถานการณ(ที่กําหนด
3.2.2 มอบหมายให=นักศึกษาฝXกฝนการเขียนหนังสือโต=ตอบทางธุรกิจประเภทต@างๆ และ
เอกสารที่เกี่ยวข=อง ตามสถานการณ(ที่กําหนด
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินผลจากการน าเสนอเนื้อหาครอบคลุม และมีการอ=างอิงแหล@งข=อมูลอย@าง
ถูกต=อง หลากหลาย โดยอาจารย(ผู=สอนให=ข=อมูลสะท=อนกลับ
3.3.2 ประเมินผลจากการตอบคําถามที่เกี่ยวข=องกับงานที่ได=รับมอบหมาย โดยอาจารย(
ผู=สอนให=ข=อมูลสะท=อนกลับ
4. ทักษะความสัมพันธ1ระหว:างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ1ระหว:างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต3องพัฒนา
4.1.1ทํางานร@วมกับผู=อื่นในการทํางานคู@ และงานกลุ@มได=
4.1.2 สื่อสารในเรื่องการตลาด หรือธุรกิจการตลาดออนไลน(ได=อย@างมีประสิทธิภาพ
4.1.3 มีความรับผิดชอบต@อบทบาทของตนที่มีต@อผู=อื่น เพื่อให=ได=ผลงานที่มีคุณภาพ
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 ผู=สอนฝXกให=นักศึกษาพัฒนาทักษะการคิดคํานวณเชิงตัวเลขแบบง@าย ในเรื่องการ
คํานวณกําไรต=นทุนจากการจําหน@ายสินค=าในงาน Product Fair
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4.2.2 ผู= ส อนแนะนํ า ให= นั ก ศึ ก ษาสื บ ค= น ข= อ มู ล เกี่ ย วกั บ ประวั ติ ค วามเป\ น มาและการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของผลิตภัณฑ(ที่จากแหล@งข=อมูลต@าง ๆ และนําเสนอรายงานโดยใช=รูปแบบ
เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
4.2.3 ผู=สอนมอบหมายให=นักศึกษาทํางานเป\นรายบุคคลและงานกลุ@ม เช@น การทําแบบฝXก
การตั้งชื่อสินค=า การออกแบบบรรจุภัณฑ( และรายงานผลหน=าชั้นเรียน เพื่อพัฒนาทักษะในการ
สร=างสัมพันธภาพระหว@างผู=เรียนด=วยกัน และพัฒนาความเป\นผู=นําและผู=ตามที่ดีในการทํางานเป\น
ทีม
4.2.4 ผู=สอนมอบหมายให=นักศึกษานําเสนอรายงาน รวมถึงมีความรับผิดชอบในงานที่
ได=รับมอบหมายตามกําหนดเวลา
4.2.5 ผู=สอนให=นักศึกษาอภิปรายกลุ@มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4.2.6 ผู=สอนให=นักศึกษาได=ทํางานกลุ@ม และนําเสนอรายงานหน=าขั้นเรียน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1
#
/& 0
/ 1 2 %ก3 *
4.3.2 ประเมินจากจัดการรายงานผลและการนําเสนอผลงาน รวมถึง พฤติกรรมการ
ทํางานเป\นทีม
5. ทักษะการวิเคราะห1เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช3เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห1เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช3เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต3องพัฒนา
5.1.1 ใช=เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค=นเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ(ใน
ประเทศไทยและสรุปเพื่อนําเสนอข=อมูลได=
5.1.2 ติดต@อสื่อสารโดยใช=เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1.3 สามารถคํานวณกําไรต=นทุนจากการจําหน@ายสินค=าในงาน B.E. Product Fair
ได=อย@างถูกต=อง
5.1.4 คํานวณตัวเลข หรือประมวลผลข=อมูลโดยใช=โปรแกรมสําเร็จรูปได=
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 ผู=สอนฝXกให=นักศึกษาพัฒนาทักษะการคิดคํานวณเชิงตัวเลขแบบง@าย ในเรื่องการ
คํานวณกําไรต=นทุนจากการจําหน@ายสินค=าในงาน Product Fair
5.2.2 ผู= ส อนแนะนํ า ให= นั ก ศึ ก ษาสื บ ค= น ข= อ มู ล เกี่ ย วกั บ ประวั ติ ค วามเป\ น มาและการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของผลิตภัณฑ(ที่จากแหล@งข=อมูลต@าง ๆ และนําเสนอรายงานโดยใช=รูปแบบ
เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินผลจากการสังเกตความสามารถในการสื่อสารของนักศึกษา
5.3.2 ประเมินจากการจัดทํารายงาน และการนําเสนอด=วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.3 ประเมินจากรายงานบัญชีกําไรขาดทุนจากการจําหน@ายผลิตภัณฑ(ในงาน Product
Fair

7
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.3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห1
ที่

หัวข3อการสอน /
Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล3องกับ
จุดมุ:งหมาย
รายวิชา (ระบุ

ผู3สอน

ข3อ)
1

- ชี้แจงคําอธิบายรายวิชา

3

จุดมุ@งหมาย แนวการสอน
ข=อกําหนดต@าง ๆ รวมทั้ง
กระบวนการวัดผล
ประเมินผล
- ทดสอบก@อนเรียน
(Pretest)

2

- หัวข3อการสอน
Unit 1 What is Marketing?
• What is
Marketing?
• Basic marketing
• Defining
marketing
• How can

3

1. อาจารย(อธิบายแนวการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน อธิบายงานที่
มอบหมายและเกณฑ(การให=คะแนน
2. อาจารย(อธิบายงานกลุม@ ที่นักศึกษาต=องมีการระดมความคิดกันภายในกลุ@ม
เพื่อประดิษฐ(ผลิตภัณฑ(ขึ้นมาเพื่อจําหน@าย และแบ@งหน=าที่ความรับผิดชอบใน
กลุ@มให=ชัดเจนเละเหมาะสม
3. ทําการประเมินตนเองด=วยบททดสอบก@อนเรียน Pre-test
4. อาจารย(เริม่ บรรยายเรื่องคําศัพท(เฉพาะทางด=านการตลาดในภาพรวม
นักศึกษาอ@านคําจํากัดความของคําศัพท(แล=วช@วยกันคาดเดาว@าเป\นคําศัพท(คํา
ไหน และช@วยกันแปลเป\นภาษาไทย แล=วอาจารย(สรุปคําศัพท(ด=วย PowerPoint
5. ชั่วโมงถัดไปเป\นการฝXกเกี่ยวกับคําศัพท(เฉพาะเกี่ยวกับความหมายของ
การตลาด Marketing โดยให=นักศึกษาแต@ละกลุ@มเตรียมทําแบบฝXกหัดมา
ล@วงหน=า
1. อาจารย(เฉลยแบบฝXกหัดจากสัปดาห(ที่แล=ว
2. ให=นักศึกษาอ@านบทความ Defining marketing โดยเรียกชื่อนักศึกษาให=อ@าน
คนละ 1 ประโยค แล=วแปลความหมายให=เพื่อนฟZง โดยอาจารย(อธิบายเพิ่มเติม
ให=นักศึกษาเข=าใจตรงกัน
3. ให=เวลานักศึกษาอ@านเนื้อหาเรื่องBasic Marketing แล=วถามคําถาม เพื่อ
ตรวจสอบความเข=าใจ
4. อาจารย(สาธิตการซื้อขายสินค=ากับนักศึกษาแล=วให=นักศึกษาอ@านบทความ
เกี่ยวกับ Marketing exchange relationships

1.1 ข=อ 3
3.1 ข=อ 1
4.1 ข=อ 2
5.1 ข=อ 2, 3

อ. ขจีนุช
เชาวนปรีชา

In-class 1.1 ข=อ 3
Exercises 2.1 ข=อ 1
Handout 3.1 ข=อ 1
4.1 ข=อ 1, 2
5.1 ข=อ 2, 3

อ. ขจีนุช
เชาวนปรีชา

แนวการสอน
บททดสอบ
ก@อนเรียน
Pre-test
เอกสาร
ประกอบ
PowerPoin
t
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.3

สัปดาห1
ที่

หัวข3อการสอน /
Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล3องกับ
จุดมุ:งหมาย
รายวิชา (ระบุ

ผู3สอน

ข3อ)

3-4

marketing
occur?
• Marketing
exchange
relationships
• The importance
of marketing
- Learning Outcome
ความถูกต=องของแบบฝXกหัด
- หัวข3อการสอน
Unit 2 Consumer
Behavior
• Defining consumer
behavior
• Model of consumer
behavior
• Characteristics
affecting consumer
behavior
• Cultural factors
• Social factors

5. ให=นักศึกษาทําแบบฝXกหัดเพื่อทบทวนและทดสอบความเข=าใจ

6

1. อาจารย(บรรยายเกี่ยวกับ Consumer Behavior แล=วเป}ดโอกาสให=นักศึกษา
แลกเปลีย่ น และแสดงความคิดเห็น
2. อาจารย(ให=นักศึกษาทํากิจกรรม Jigsaw Reading สําหรับ Reading
passage เรื่อง Defining consumer behavior แล=วให=โอกาสนักศึกษาซักถาม
3. อาจารย(ให=นักศึกษาอ@านเรื่อง Model of consumer behavior แล=วให=ทํา
แบบฝXกหัดเพื่อตรวจสอบความเข=าใจของนักศึกษา
4. อาจารย(บรรยายเรื่อง Characteristics affecting consumer behavior
แล=วเป}ดโอกาสให=นักศึกษาซักถาม
5. ให=นักศึกษาทําแบบฝXกหัดเพื่อทบทวน
6. อาจารย(ให=นักศึกษาแสดงความคิดเห็นว@ามีตัวอย@างอะไรในแต@ละปZจจัยของ
พฤติกรรมผู=บริโภค
7. อาจารย(ให=นักศึกษาทํากิจกรรม Self-study ในเอกสารประกอบการสอน
ภาษาอังกฤษสําหรับการตลาด

In-class
Exercises
Handout

1.1 ข=อ 3
2.1 ข=อ 1
3.1 ข=อ 1
4.1 ข=อ 1, 2
5.1 ข=อ 2, 3

อ. ขจีนุช
เชาวนปรีชา
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.3

สัปดาห1
ที่

หัวข3อการสอน /
Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล3องกับ
จุดมุ:งหมาย
รายวิชา (ระบุ

ผู3สอน

ข3อ)

5

6-7

• Personal factors
• Psychological
factors
- Learning Outcome
ความถูกต=องของแบบฝXกหัด
และกิจกรรม self-study
- หัวข3อการสอน
Unit 3 Marketing Mix
• Identifying marketing
mix
• Elements of
marketing mix
- Learning Outcome
- การตรวจสอบความถูกต=อง
ของแบบฝXกหัด

- หัวข3อการสอน
Unit 4 Product Concept
• Identifying
product concept
• Product
classification

6

1. อาจารย(อธิบายความหมายของคําศัพท(เฉพาะในเรื่อง Marketing Mix ให=
นักศึกษาช@วยกันบอกคําศัพท(นั้นๆ แล=วทําแบบฝXกหัด และเฉลยคําตอบร@วมกัน
2. อาจารย(แสดงตัวอย@างสินค=า ราคาสถานที่ขาย และโฆษณาการส@งเสริมการ
ขายให=นักศึกษาดู
3. ให=นักศึกษาอภิปรายกลุม@ จากตัวอย@างสถานการณ(จริง
4. อาจารย(ให=นักศึกษาอ@านบทความเกี่ยวกับ Elements of marketing mix
และเป}ดโอกาสให=นักศึกษาซักถาม
5. อาจารย(ให=นักศึกษาทําแบบฝXกหัด

In-class
Exercises
Handout

1.1 ข=อ 3
2.1 ข=อ 1
3.1 ข=อ 1
4.1 ข=อ 1, 2
5.1 ข=อ 2, 3

อ. ขจีนุช
เชาวนปรีชา

6

1. อาจารย(อธิบายความหมายของคําศัพท(เฉพาะของเรื่อง Product
2. ให=นักศึกษาทําแบบฝXกหัด
3. อาจารย(บรรยายเรื่อง Product classification ให=นักศึกษาเปรียบสินค=า
ประเภทต@างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน
4. อาจารย(บรรยายเรื่อง Product categories แล=วให=นักศึกษาทําแบบฝXกหัด
5. อาจารย(บรรยายเรื่อง Consumer product แล=วให=นักศึกษาทําแบบฝXกหัด

In-class
Exercises
Handout

1.1 ข=อ 3
2.1 ข=อ 1
4.1 ข=อ 1, 2
5.1 ข=อ 2, 3

อ. ขจีนุช
เชาวนปรีชา
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.3

สัปดาห1
ที่

หัวข3อการสอน /
Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล3องกับ
จุดมุ:งหมาย
รายวิชา (ระบุ

ผู3สอน

ข3อ)
เพื่อทบทวนความเข=าใจ
6. อาจารย(บรรยายเรื่อง Industrial products แล=วให=นักศึกษาทําแบบฝXกหัด
เพื่อตรวจสอบความเข=าใจ
7. ให=นักศึกษาระบุความแตกต@างระหว@าง Consumer product และ
Industrial product
8. อาจารย(แสดงตัวอย@างสินค=า แล=วให=นักศึกษาแบ@งกลุ@มแล=วช@วยกันวิเคราะห(วา@
สินค=าที่อาจารย(มอบหมายให=เป\นสินค=าประเภทใด จากนั้นให=นักศึกษาออกมา
นําเสนอหน=าชั้นเรียน
9. แจ=งนักศึกษาว@าสัปดาห(หน=า (สัปดาห(ที่ 8) จะมีการสอบกลางภาค ครอบคลุม
เนื้อหาบทที่ 1-4
1. อาจารย(ให=นักศึกษาสอบกลางภาค โดยให=เวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง
2. อาจารย(อธิบายความหมายของคําศัพท(เฉพาะในเรื่องของ Pricing strategy

• Product
categories
• Consumer
products
• Industrial
products
• Branding

8

• สอบกลางภาค
Unit 5 Pricing Strategy

9

- หัวข3อการสอน
Unit 5 Pricing Strategy
(continue)
• Identifying price
concept
• What is price?

6

1. อาจารย(ให=นักศึกษาทําแบบฝXกหัดทบทวนความหมายของคําศัพท(
2. อาจารย(บรรยายแนวคิดของการตั้งราคา Pricing concept แล=วให=นักศึกษา
ทําแบบฝXกหัด
3. อาจารย(บรรยายกลยุทธ(การตั้งราคา แล=วให=นักศึกษาทําแบบฝXกหัด
4. อาจารย(แบ@งกลุ@มนักศึกษา แล=วให=ตัวอย@างกรณีศึกษาการตั้งราคาของบริษัท
จากนั้นให=นักศึกษาวิเคราะห(ว@าเป\นกลยุทธ(การตั้งราคาแบบใด

ข=อสอบกลาง
ภาคเอกสาร
ประกอบ
PowerPoint

In-class 1.1 ข=อ 3
Exercises 3.1 ข=อ 1
Handout 4.1 ข=อ 2
5.1 ข=อ 2, 3

อ. ขจีนุช
เชาวนปรีชา
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.3

สัปดาห1
ที่

หัวข3อการสอน /
Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล3องกับ
จุดมุ:งหมาย
รายวิชา (ระบุ

ผู3สอน

ข3อ)
• Word combinations
with ‘price’?
• Pricing strategies
• Pricing strategy
matrix

- การตรวจสอบความ
ถูกต=องของงานเขียน
10-11 - หัวข3อการสอน

Unit 6 Place Concept
• Identify place
concept
• Channels of
distribution
• Distribution
relationship -Writing
business itineraries
• Retailing
• Nonstore retailing
• Wholesaling

3

1. อาจารย(อธิบายคําศัพท(เฉพาะของ Place แล=วให=นักศึกษาทําแบบฝXกหัดเพื่อ
ทบทวนความเข=าใจ
2. อาจารย(บรรยายเรื่องช@องทางการกระจายสินค=า Channels of distribution
แล=วให=นักศึกษาทําแบบฝXกหัด
3. อาจารย(บรรยายเรื่อง Distribution relationship แล=วให=นักศึกษาทํา
แบบฝXกหัด
4. อาจารย(ให=นักศึกษายกตัวอย@างเส=นทางการกระจายสินค=าของร=านสะดวกซื้อ
แล=วเขียนอธิบายโดยใช= mind mapping จากนั้นให=นําเสนอหน=าชัน้ เรียน
5. อาจารย(บรรยายเรื่องการค=าปลีก Retailing แล=วให=นักศึกษาทําแบบฝXกหัด
6. อาจารย(อธิบายเรื่อง Nonstore retailing แล=วให=นักศึกษาทําแบบฝXกหัด
7. ให=นักศึกษาแบ@งกลุ@ม แล=วอาจารย(ให=นักศึกษาอภิปรายกันในกลุ@มถึงความ
แตกต@างระหว@าง Store retailing และ Nonstore retailing 4. อาจารย(
บรรยายเรื่อง Wholesaling แล=วให=นักศึกษาทําแบบฝXกหัดทบทวนความเข=าใจ

In-class 1.1 ข=อ 3
Exercises 3.1 ข=อ 1
Handout 4.1 ข=อ 2
5.1 ข=อ 2, 3

อ. ขจีนุช
เชาวนปรีชา
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สัปดาห1
ที่

หัวข3อการสอน /
Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล3องกับ
จุดมุ:งหมาย
รายวิชา (ระบุ

ผู3สอน

ข3อ)
12-13

- หัวข3อการสอน
Unit 7 Promotion
Concept
• Ways of advertising
• Describing
promotional
strategies

• The four major
promotional tools

• Advertising
• Public relations
• Sales promotion
• Personal selling

• Direct marketing

3

1. อาจารย(อธิบายความหมายของคําศัพท(เฉพาะของ Promotion แล=วให=
นักศึกษาทําแบบฝXกหัด
2. อาจารย(บรรยายกลยุทธ(ของการส@งเสริมการตลาด Promotional strategies
แล=วให=นักศึกษาทําแบบฝXกหัดเพื่อทบทวนความเข=าใจ
3. อาจารย(แนะนําเครื่องมือการส@งเสริมการตลาดทั้งสี่ประเภทให=นกั ศึกษาฟZง
แล=วให=ทําแบบฝXกหัด
4. อาจารย(บรรยายเรื่องการโฆษณา Advertising แล=วให=นักศึกษาทําแบบฝXกหัด
5. ให=นักศึกษาแบ@งกลุ@มแล=วช@วยกันวิเคราะห(ข=อดีและข=อจํากัดของการโฆษณา
แล=วออกมานําเสนอผลการวิเคราะห(หน=าชั้นเรียน
6. อาจารย(บรรยายเรื่อง Public relations แล=วให=นักศึกษาทําแบบฝXกหัด
7. ให=นักศึกษาแบ@งกลุ@มแล=วช@วยกันวิเคราะห(ข=อดีและข=อด=อยของ Public
relations แล=วออกมานําเสนอผลการวิเคราะห(หน=าชั้นเรียน
8. อาจารย(บรรยายเรื่อง Sales Promotion แล=วให=นักศึกษาทําแบบฝXกหัด
9. ให=นักศึกษาแบ@งกลุ@มแล=วช@วยกันวิเคราะห(ข=อดีและข=อด=อยของ Sales
Promotion แล=วออกมานําเสนอผลการวิเคราะห(หน=าชั้นเรียน
10. อาจารย(บรรยายเรื่อง Personal selling แล=วให=นักศึกษาทําแบบฝXกหัด
11. ให=นักศึกษาแบ@งกลุ@มแล=วช@วยกันวิเคราะห(ข=อดีและข=อด=อยของ Personal
selling แล=วออกมานําเสนอผลการวิเคราะห(หน=าชั้นเรียน
12. อาจารย(บรรยายเรื่อง Direct marketing แล=วให=นักศึกษาทําแบบฝXกหัด
13. ให=นักศึกษาแบ@งกลุ@มแล=วช@วยกันวิเคราะห(ข=อดีและข=อด=อยของ Direct

In-class
Exercises
Handout

1.1 ข=อ 3
3.1 ข=อ 1
4.1 ข=อ 2
5.1 ข=อ 2, 3

อ. ขจีนุช
เชาวนปรีชา
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.3

สัปดาห1
ที่

หัวข3อการสอน /
Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล3องกับ
จุดมุ:งหมาย
รายวิชา (ระบุ

ผู3สอน

ข3อ)
marketing แล=วออกมานําเสนอผลการวิเคราะห(หน=าชั้นเรียน
14

- หัวข3อการสอน
Unit 8 Marketing Strategy
• Defining marketing
strategies
• STP analysis

3

• SWOT analysis
• Product-market
strategy
- Learning Outcome
- การตรวจสอบความถูกต=อง
ของแบบฝXกหัด
15

- หัวข3อการสอน
นําเสนองาน

6

1. อาจารย(อธิบายคําศัพท(เฉพาะเกี่ยวกับ Marketing strategy แล=วบรรยาย
เนื้อหาที่เกี่ยวข=อง
2. ให=นักศึกษาทําแบบฝXกหัดเพื่อทบทวนความเข=าใจเกี่ยวกับคําศัพท(เฉพาะ
3. อาจารย(บรรยายเรื่อง STP analysis แล=วให=นักศึกษาแสดงความคิดเห็นจาก
ตัวอย@างกรณีศึกษา
4. อาจารย(บรรยายเรื่อง SWOT analysis แล=วให=นักศึกษาซักถาม
5. ให=นักศึกษาวิเคราะห( SWOT
6. อาจารย(บรรยายเรื่อง Product-Market Strategy แล=วให=นักศึกษาทํา
แบบฝXกหัด และวิเคราะห(จากตัวอย@างสถานการณ(จริง

ผลการสํารวจทางการตลาดเรื่องตัวอย@างผลิตภัณฑ(ของนักศึกษา
แสดงความคิดเห็น
ซักถาม

In-class 1.1 ข=อ 3
Exercises 2.1 ข=อ 1
Handout 3.1 ข=อ 1
4.1 ข=อ 1, 2
5.1 ข=อ 2, 3

อ. ขจีนุช
เชาวนปรีชา

1.1 ข=อ 3
2.1 ข=อ 1
3.1 ข=อ 1
4.1 ข=อ 1, 2
5.1 ข=อ 2, 3

อ. ขจีนุช
เชาวนปรีชา

In-class
Exercises
Handout

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห( จํานวน 15 สัปดาห(
15
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู3
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู3ที่ได3

วิธีการประเมิน

สัปดาห1ที่
ประเมิน

- สังเกตพฤติกรรมในการเข=าเรียน
การตรงต@อเวลา การมีส@วนร@วม การ
ทํางานเป\นทีม
- ประเมินจากการที่นักศึกษาส@งงาน
ที่ได=รับมอบหมายตามที่กําหนดและ
ตรงเวลา มีความรับผิดชอบ ทําด=วย
ตนเองไม@ลอกผู=อื่น
- การมีส@วนร@วมในชั้นเรียน อภิปราย
และเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน
- ประเมินด=วยการตรวจแบบฝXกหัด

ตลอด
ภาค
การศึกษา

- ประเมินด=วยการสอบกลางภาค
และการสอบปลายภาค

8 และ 16

(ระบุข3อ)

1. การฝXกในชั้น 1.1 ด3านคุณธรรม
จริยธรรม
เรียน
1) ผู=เรียนสามารถ
ปฏิบัติตามระเบียบของ
ห=องเรียน เข=าเรียนตรง
เวลา และปฏิบัติงานที่
ได=รับมอบหมายให=
เสร็จสิ้นได=ตามเวลาที่
กําหนด
2) ผู=เรียนเอาใจใส@ต@อ
การทํางานที่ได=รับ
มอบหมายด=วยความ
ซื่อสัตย(สุจริต ไม@ลอก
งานผู=อื่น
4) ผู=เรียนเห็นคุณค@า
ของการปฏิบัติงานใน
กรอบจริยธรรม และ
จรรยาบรรณทาง
วิชาชีพด=านการตลาด
2. การทดสอบ 1.2 ด3านความรู3
ย@อยและการ
2) ผู=เรียนมีความรู=
สอบปลายภาค ความเข=าใจด=าน
ความรู=ด=าน
คําศัพท(เฉพาะ และ
ภาษาอังกฤษ
สํานวนที่ใช=ในบริบท
สําหรับ
ทางการตลาด
การตลาด
3) ผู=เรียนมีความรู=
ความเข=าใจพื้นฐาน
ทางด=านการตลาด
(เช@น การตลาด
พฤติกรรมผู=บริโภค
ผลิตภัณฑ( กลยุทธ(การ
ตั้งราคา ช@องทางการ

สัดส:วน
ของการ
ประเมินผล
10%

50%

16

.3
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู3ที่ได3

วิธีการประเมิน

สัปดาห1ที่
ประเมิน

สัดส:วน
ของการ
ประเมินผล

- ประเมินจากการตรวจสอบการทํา
โครงงานการเก็บข=อมูลทางการตลาด
การนําเสนอผลการสํารวจ และ
รูปเล@มรายงานทางวิชาการ
- สังเกตจากการอภิปรายและการมี
ส@วนร@วมในกิจกรรมต@างๆ ทั้งในและ
นอกห=องเรียน
- ประเมินจากการนําเสนอด=วยสื่อ
เทคโนโลยี
- ประเมินจากการนําเสนอรายงาน
ผลการทําวิจัยทางการตลาด และ
ประเมินผลโครงงาน

15

10%

- ประเมินจากการมีส@วนร@วมในการ
จัดกิจกรรมการจําหน@ายผลิตภัณฑ(ใน
งาน Product Fair

15

20%

(ระบุข3อ)

จัดจําหน@าย การ
ส@งเสริมการตลาด เป\น
ต=น)
4) ผู=เรียนบูรณาการ
ความรู=ด=าน
ภาษาอังกฤษกับธุรกิจ
การตลาดที่เกี่ยวข=อง
3. การนําเสนอ 1.3 ด3านทักษะทาง
ผลการสํารวจ ปTญญา
ตลาดสําหรับ 1) สืบค=นข=อมูลและ
แสวงหาความรู=เพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ(
เกี่ยวกับธุรกิจ
การตลาดดิจิตอล
เพื่อให=ทันต@อเหตุการณ(
ปZจจุบันและเทคโนโลยี
ด=านการตลาดใหม@ๆ
2) คิดสร=างสรรค( และ
ปรับใช=องค(ความรู=ด=าน
การตลาดกับงานที่
ได=รับมอบหมายอย@าง
เหมาะสม
3) คิด วิเคราะห( และ
แก=ไขปZญหาเกี่ยวกับ
การเก็บข=อมูลทาง
การตลาดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ(ที่จะ
จําหน@ายในงาน
Product Fair ได=อย@าง
มีระบบ
4. การจัด
1.4 ด3านทักษะ
กิจกรรม
ความสัมพันธ1ระหว:าง
จําหน@าย
บุคคลและความ
ผลิตภัณฑ(ใน
รับผิดชอบ
งาน Product

17

.3
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู3ที่ได3

วิธีการประเมิน

(ระบุข3อ)

สัปดาห1ที่
ประเมิน

สัดส:วน
ของการ
ประเมินผล

16

30%

Fair
(Authentic
Activity)

1) ทํางานร@วมกับผู=อื่น
ในการทํางานคู@ และ
งานกลุ@มได=
2) สื่อสารในเรื่อง
การตลาด หรือธุรกิจ
การตลาดออนไลน(ได=
อย@างมีประสิทธิภาพ
3) มีความรับผิดชอบ
ต@อบทบาทของตนที่มี
ต@อผู=อื่น เพื่อให=ได=
ผลงานที่มีคุณภาพ
5. การทํา
1.5 ด3านทักษะการ
รายงานสรุปผล วิเคราะห1เชิงตัวเลข
การจัดจําหน@าย การสื่อสาร และการ
ใช3เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ(ใน
งาน Product สารสนเทศ
1) ใช=เทคโนโลยี
Fair
สารสนเทศในการ
สืบค=นเกี่ยวกับ
รายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ(ในประเทศ
ไทยและสรุปเพื่อ
นําเสนอข=อมูลได=
2) ติดต@อสื่อสารโดยใช=
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) สามารถคํานวณ
กําไรต=นทุนจากการ
จําหน@ายสินค=าในงาน
B.E. Product Fair ได=
อย@างถูกต=อง

- ประเมินจากการจัดทํารายงาน
- ประเมินจากรายงานบัญชีกําไร
ขาดทุนจากการจําหน@ายผลิตภัณฑ(
ในงาน Product Fair
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตําราหลัก
ขจีนุช เชาวนปรีชา, 2560. เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับการตลาด.
กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6.2 เอกสารและข3อมูลสําคัญ
ไม@มี
6.3 เอกสารและข3อมูลแนะนํา
สื่อสิ่งพิมพ(ต@าง ๆ เว็บไซด(ที่เกี่ยวข=องกับการตลาด การวิจัยด=านการตลาด การทําแผนการตลาด และ
อิเล็คทรอนิคส(

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ1การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ได=จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได=ดังนี้
- การสนทนาระหว@างนักศึกษาและผู=สอน (เป\นทางการและไม@เป\นทางการ)
- แบบประเมินผู=สอนและแบบประเมินรายวิชา (ผ@านระบบบริหารการศึกษา)
7.2 กลยุทธ1การประเมินการสอน
ในการเก็บข=อมูลเพื่อประเมินการสอน ได=มีกลยุทธ( ดังนี้
- ใช=แบบสังเกตการณ(การมีส@วนร@วมในการเรียนของนักศึกษา (แบบไม:เปSนทางการ)
- ใช=แบบประเมินรายวิชาผลการเรียนของนักศึกษา(จากการทําแบบฝXกหัดและการสอบ)
7.3 การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข=อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมการระดม
สมอง และหาข=อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้
- ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว@างผู=เรียนและอาจารย(ผู=สอน
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว@างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข=อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู=ในรายวิชา ได=จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ@มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจาก
ผลการสอบกลางภาค และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได=ดังนี้
- ใช=การทวนสอบการให=คะแนนจากการสุ@มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย(ท@านอื่นที่อยู@ภายใน
หรือภายนอกหลักสูตร
19
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- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู=ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข=อสอบ รายงาน วิธีและเกณฑ(การให=คะแนนสอบ
ผลการเรียนรู3
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบ
การปฏิบัติ/การ
พฤติกรรม
นําเสนอผลงาน
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู=
ทักษะทางปZญญา
ทักษะความสัมพันธ(ระหว@าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห(เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช=ไอที
7.5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารย(ผู=สอนดําเนินการทวนสอบด=วยตนเอง ด=วยการประเมินการเรียนรู=ของนักศึกษาตามวิธีการ
ข=อ 7.4
2) กรณีที่ผลการเรียนรู=นักศึกษายังไม@ได=ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย(ผู=สอนจะให=โอกาสนักศึกษา
ปรับปรุงแก=ไขได=ตามความจําเป\นเป\นรายกรณี
3) ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปR หรือตามข=อเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข=อ 7.4
4) เปลี่ยนหรือสลับผู=สอนเพื่อให=นักศึกษาได=เรียนรู=และมีมุมมองในการประยุกต(ความรู=จากผู=สอนที่
หลากหลาย
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