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รายละเอียดของรายวิชา 

ชือสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธรุกิจ 

หมวดที  ข้อมูลทัวไป 
 

1. รหัสและชือรายวิชา      BK 325 การจดัการราคา 

2. จาํนวนหน่วยกิต       หน่วยกติ ( - - ) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา    หลักสตูรบรหิารธุรกิจบณัฑติ กลุ่มวชิาเอก(บงัคบั) 

4. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชา    อาจารย ์ดร.ธรีนุช พศูกัดศิรกีิจ 

อาจารยผ์ู้สอน      อาจารย ์ดร.ธรีนุช พศูกัดศิรกีิจ 

 
5. ภาคการศึกษา / ชนัปีทีเรียน     ภาคปลาย ชนัปีที  
6. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี)  BA 201 หลักการตลาด 

7. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)  (ถ้ามี)  - 

8. สถานทีเรียน        มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

9. วนัทีจดัทาํหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครงัล่าสุด  26 มกราคม  

 

หมวดที    จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพอืให้ผูเ้รยีนเขา้ใจถึงความรูเ้บอืงต้น เกียวกับความหมายและความสาํคญัของราคา และศกึษาถงึปัจจยัต่างๆทมีอีทิธพิลต่อ

การการกําหนดราคา  

2. เพอืให้ผูเ้รยีนสามารถประยุกต์ใชค้วามรูท้ีเกียวข้องทังทางด้านเศรษฐศาสตร ์การเงนิ และจติวทิยา เพอืใชใ้นการตังราคา 

ทงันีจะเน้นให้ผู้เรยีนสามารถเชอืมโยงความสาํคญัของราคากบัสว่นประสมทางการตลาดอนืๆ  

3. เพอืใหผู้เ้รยีนจะสามารถดําเนินขนัตอนการกําหนดราคาในรูปแบบต่างๆ เชน่ การกําหนดราคาตามต้นทุน การกําหนดราคา

สาํหรบัสายผลติภัณฑ์ การกําหนดราคาสําหรบัผลติภณัฑใ์หม่ การกําหนดราคาสาํหรบัการบรกิาร  

4. เพอืใหผู้เ้รยีนตระหนักถงึความสาํคญัและเข้าใจถึงการตังราคาตามกลุ่มเป้าหมาย กลยุทธก์ารเปลยีนแปลงราคา และการ

ตอบสนองต่อการเปลยีนแปลงราคาของคู่แข่ง และจรรยาบรรณในการตังราคา 

 

2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา  

วตัถุประสงค์ในการพฒันารายวิชานี เพือให้ผู้เรยีนได้เข้าใจภาคทฤษฎีเกียวกับการกําหนดราคาในรปูแบบต่างๆอย่างลึกซึง 

และเพอืให้มเีนือหาททีนัสมยัครอบคลุมทังในเรอืงของการจดัการราคา การตังราคา นโยบายราคา และกลยุทธก์ารเปลียนแปลง

ราคาเพอืตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และมคีวามสามารถในการแขง่ขนัอยา่งมจีรรยาบรรณและจรยิธรรม  
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หมวดที    ลกัษณะและการดาํเนินการ 

 

1. คาํอธิบายรายวิชา  

ความหมายและความสาํคญัของราคา การผสมผสานแนวคดิทางด้านกลยุทธก์ารแขง่ขนั เศรษฐศาสตร ์การเงนิ 

จติวทิยา และจรยิธรรม มาประยุกต์ใชใ้นการกําหนดราคา ขนัตอนในการตงัราคา การกําหนดราคาตามต้นทุน การ

กําหนดราคาสาํหรบัสายผลติภณัฑ ์การกําหนดราคาสาํหรบัผลิตภณัฑใ์หม่ การกําหนดราคาสําหรบัการบรกิาร การ

กําหนดราคาตามวงจรชวีติผลติภณัฑ์ การกําหนดราคาในชอ่งทางจดัจาํหน่าย การกําหนดราคาในอนิเตอรเ์น็ท การ

กําหนดราคาเพอืการสอืสารและการส่งเสรมิการตลาด การเปลียนแปลงราคาและการตอบสนองต่อการเปลียนแปลง

ราคาของคูแ่ข่ง และจรรยาบรรณในการตังราคา 

  

2. จาํนวนชวัโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

บรรยาย  ชวัโมงต่อ

สปัดาห์ หรอื  ชวัโมงต่อ

ภาคการศกึษา 

- 0 ชวัโมงต่อภาค

การศกึษา 

การศึกษาคน้ควา้ด้วยตวัเองอยา่ง

ตํา  ชวัโมงต่อสปัดาห ์หรอื  

ชวัโมงต่อภาคการศกึษา 

 

3. จาํนวนชวัโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 ผูส้อนประจาํรายวชิา จะประกาศช่วงเวลาให้คาํปรกึษาแก่นักศกึษาทราบในประมวลการสอนรายวชิา 

 นักศกึษาสามารถตดิต่อเพอืขอคาํปรกึษาและคาํแนะนําทางวชิาการนอกชนัเรยีนเป็นรายบุคคลหรอืกลุ่มได้ตาม

เวลาทแีจง้ให้ทราบ หรอืตามเวลาทนัีดหมายเพมิเติม  

 ผูส้อนจะจดัสรรเวลาให้นักศกึษาพบนอกชนัเรยีน อยา่งน้อย 1 ชวัโมงต่อสปัดาห์  

 สถานทีตดิต่อผูส้อน: ห้องพกัอาจารยค์ณะบรหิารธุรกิจ อาคาร  ชนั   

 

หมวดที    การพฒันาผลการเรียนรูข้องนักศึกษา 

 
1. คณุธรรม จริยธรรม 

1.1. คณุธรรม จริยธรรมทีต้องพฒันา    

) มคีวามซอืสตัย์สุจรติ ซอืตรงต่อหน้าท ีต่อตนเอง และต่อผู้อนื ไม่เอารดัเอาเปรยีบผูอ้นื มคีวามอดทน  

) มคีวามเคารพต่อกฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยรวม 

และมจีรรยาบรรณทางธุรกจิ 

) มจีติสาํนึกและมมีโนธรรมทจีะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชวั 
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1.2. วิธีการสอน 

 มกีตกิาขอ้ตกลงรว่มกันก่อนเรมิบทเรยีน  เพอืเสรมิสรา้งการเรยีนรูด้้านคุณธรรม จรยิธรรม เชน่ 

o การตรงต่อเวลาในการเข้าชนัเรยีน 

o การแต่งกายอยา่งเหมาะสมกับกาลเทศะ และระเบยีบของมหาวทิยาลยั  

o การมมีารยาททเีหมาะสมในชนัเรยีน 

o การทํางาน และส่งงานทไีด้รบัมอบหมายตามกาํหนด ฯลฯ 

 สอดแทรกคุณธรรมและจรยิธรรม ในการเรยีนการสอน ทังในการบรรยาย ในการทํากรณีศกึษา 

รวมทังในการอภปิราย ถกประเดน็ปัญหาในชนัเรยีน 

 การมอบหมายงานให้นักศกึษาทงัทเีป็นงานเดียว และงานกลุ่ม เพอืฝึกฝนให้เกดิคุณลกัษณะด้าน

คุณธรรม จรยิธรรมทพีงึประสงค์ขา้งต้น 

1.3. วิธีการประเมินผล 

 การสงัเกตพฤตกิรรมในชนัเรยีนของนักศกึษา  เพอืให้คะแนนความรว่มมอืในการปฏบิตัติามกตกิา

ขอ้ตกลงรว่มกนั ในเรอืง 

o การตรงต่อเวลาในการเข้าชนัเรยีน 

o การแต่งกายอยา่งเหมาะสมกับกาลเทศะ และระเบยีบของมหาวทิยาลยั  

o การมมีารยาททเีหมาะสมในชนัเรยีน 

o การทํางาน และส่งงานทไีด้รบัมอบหมายตามกาํหนด ฯลฯ 

 ประเมนิพฤติกรรมในการทํางานกลุ่มโดยผูส้อน  

 ประเมนิจากคุณภาพของผลงานทีเป็นรูปธรรม ประกอบกบัการพจิารณากระบวนการทํางานของ

นักศกึษา เพอืประเมนิถึงความมุ่งมนัเพยีรพยายามความมวีนัิยในการทํางานทไีด้รบัมอบหมาย 

 

2. ความรู้ 

1.1. ความรู้ทีจะได้รบั 

) มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจด้านการจดัการราคา  

) มคีวามรูแ้ละความเข้าใจในกระบวนการบรหิารธุรกิจ ด้านการวางแผน การปฏบิัติการ การควบคุมและ

การประเมนิผลการดําเนินงานรวมทงัการปรบัปรุงแผนงานในสาขาทศีกึษา 

) มีความรู้เกียวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทังมีความเข้าใจใน

สถานการณ์ทเีปลียนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทนั 

1.2. วิธีการสอน 

 การบรรยายโดยผู้สอน ในส่วนของทฤษฎี เนือหาสาระของวชิา ตัวอย่างจากภาคธุรกิจต่างๆ ประกอบกับ

การซักถามแลกเปลียนความรูก้ับนักศกึษา ในสว่นทนัีกศกึษาได้สบืคน้ข้อมลูหรอืมปีระสบการณ์  

 การทําแบบฝึกหดัเพอืให้นักศกึษาได้ฝึกฝน และนํามาอภปิรายในชนัเรยีน 

 ให้นักศกึษาทํารายงานกลุ่มและรายบุคคล และนําเสนอรายงานหน้าชนัเรยีน  
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1.3. วิธีการประเมินผล 

 ประเมนิเชิงพฤติกรรมจาก การซกัถาม การมสีว่นร่วมแสดงความเห็น ในชนัเรยีน การอภปิรายวิเคราะห์

กรณีศกึษา 

 คุณภาพของแบบฝึกหัด และรายงานทนํีาเสนอ 

 ความสามารถในการนําเสนอรายงานหน้าชนัเรยีน 

 การสอบย่อยในชนัเรยีน สอบกลางภาคและปลายภาคเรยีน  

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1. ทกัษะทางปัญญาทีต้องพฒันา 

 ) สามารถนําความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในชวีติประจาํวนั 

 3) สามารถสบืค้น จาํแนก และวเิคราะห์ขอ้มูล อย่างเป็นระบบเพอืให้ได้มาซึงสารสนเทศทีเป็นประโยชน์ในการ

แก้ไขปัญหา และตดัสนิใจอยา่งเหมาะสม 

3.2. วิธีการสอน 

 การบรรยาย ยกตัวอย่างจากภาคธุรกิจต่างๆ โดยชีให้เห็นแนวคดิ วธิแีก้ปัญหา และการสรา้งสรรค์สงิ

ใหม่ๆ  ของภาคธุรกิจ 

 การทําแบบฝึกหดัเพอืให้นักศกึษาไดว้เิคราะห์ พรอ้มทงันําเสนอ ขอ้แนะนําทมีคีวามเป็นไปได้ 

 ให้ทํารายงานกลุ่มในประเด็นททีําให้นักศึกษาต้องนําเอาความรูไ้ป คดิ วเิคราะห์ และเสนอแผนงานทีมี

ขอ้แนะนําทมีคีวามเป็นไปได ้

3.3. วิธีการประเมินผล 

 ประเมนิจากระดบัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ จากการตอบขอ้ซกัถามและการอภปิรายในชนัเรยีน 

 ประเมนิคุณภาพ จากการทําแบบฝึกหดั และ การทํารายงานกลุ่ม 

 การสอบย่อยในชนัเรยีน การสอบกลางภาคและปลายภาคเรยีน  

 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบทีต้องพฒันา 

 มคีวามสามารถในการประสานงาน มมีนุษยสมัพนัธ ์และสามารถสร้างสมัพนัธภาพอนัดกีับผูอ้นื 

 มคีวามสามารถทํางานรว่มกบัผู้อนืได้ดี  มคีวามรบัผดิชอบต่อบทบาทหน้าทขีองตน 

 มคีวามสามารถในการเสนอความคดิเห็นและรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้นื 

4.2. วิธีการสอน 

 จดักจิกรรมกลุ่มในชนัเรยีน 

 มอบหมายงานรายงานกลุ่ม และรายบุคคล  

 การนําเสนอรายงานกลุ่ม 
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4.3. วิธีการประเมินผล 

 สงัเกตพฤตกิรรมจากการทํางานกลุ่มในชนัเรยีน 

 ประเมินคุณภาพของรายงานกลุ่ม พร้อมทังให้นักศึกษานําเสนอกระบวนการทํางานของกลุ่มมา

ประกอบการพจิารณา 

 พฤตกิรรมการนําเสนอรายงานกลุ่มหน้าชนัเรยีน 

 

5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพฒันา 

 มคีวามสามารถในการคํานวณและวเิคราะห์เชงิตัวเลข เพอืใชใ้นการกําหนดราคา และมีความสามารถ

ในการวเิคราะห์ข้อมูลเชงิสถติิ เพอืใชใ้นการวางกลยุทธ์นโยบายราคา  

 มคีวามสามารถสอืสารเพอือธบิายและสรา้งความเข้าใจอย่างถูกต้อง  ทงัในรปูแบบการเขยีน 

        รายงานและการนําเสนอด้วยวาจา  

 มคีวามสามารถนําเทคโนโลยีไปเป็นเครอืงมือในการสนับสนุนการสือสารในกระบวนการเรยีนได้

อย่างเหมาะสม เชน่ การสบืค้นขอ้มลู การสอืสารกบัผู้สอนและเพอืนรว่มชนัเรยีน การนําเสนอรายงาน ฯลฯ 

5.2. วิธีการสอน 

 ใชแ้บบฝึกหดัเพอืให้นักศกึษาได้ทําการคํานวณสตูรการตงัราคาในรูปแบบต่างๆ เพอืให้ฝึกคดิวเิคราะห์

ขอ้มลูสถติิ ตัวเลขต่างๆ   

 มกีารนําบทเรยีน upload ไวใ้น iTunes U Course Manager ของมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 มอบหมายให้ทํารายงานและให้นําเสนอรายงานหน้าชนัเรยีน โดยอาศัยเทคโนโลยีในการสบืคน้ข้อมูล

และในการนําเสนอรายงาน 

5.3. วิธีการประเมินผล 

 การการทําแบบฝึกหดั และวเิคราะห์กรณีศกึษาอยา่งมเีหตุและผลตามทฤษฎ ี

 การเขา้สูบ่ทเรยีนใน iTunes U Course Manager 

 การจดัทํารายงานและการนําเสนอหน้าชนัเรยีนด้วยเทคโนโลยทีเีหมาะสม 
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หมวดที    แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการสอน 

 
สปัดาห์ที  

(Week 

Number)      

หวัข้อการบรรยาย/ปฏิบติัการ           

(Topics) 

จาํนวน 

ชงัโมง/ 

สปัดาห์  

(Hour/week) 

กิจกรรม/ 

สือการสอน    

(Activities/Use of 

Instruction Media) 

อาจารยผ์ู้สอน 

 

1.  อธบิายรายวชิาและแนวทางการเรยีนการสอน 

บทท ี1  ความรูเ้บอืงต้นเกียวกับการจดัการ

ราคา 

 
 

3 -อธบิายวตัถุประสงค์ 

กรอบเนือหาวชิา

วธิกีารเรยีนการสอน 

วธิกีารวดัผล พรอ้ม

ซกัถามทาํความ

เขา้ใจรว่มกนัก่อน

เรมิบทเรยีน 

-สง่รายชอืกลุ่มงาน 

ดร.ธีรนุช          

พศูกัดศิรกีจิ 
 

2.  บทท ี2 การประยุกต์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์

ในการจดัการราคา 

3 -บรรยาย  

-งานกลุ่มร่วมกนั

วเิคราะห์และ

อภปิรายในชนัเรยีน  

ดร.ธีรนุช          

พศูกัดศิรกีจิ 

3.  บทท ี3  นโยบายราคาและกลยุทธร์าคา 3 -บรรยาย 

-งานกลุ่มร่วมกนั

วเิคราะห์และ

อภปิรายในชนัเรยีน 

ดร.ธีรนุช          

พศูกัดศิรกีจิ 

4.  บทท ี4 การวเิคราะห์จุดคุ้มทุนและการ

วเิคราะห์รายได้ 

3 -บรรยาย 

-แบบฝึกหดั 

ดร.ธีรนุช          

พศูกัดศิรกีจิ 

5.  บทท ี5 การตังราคาเพอืสรา้งกําไร  

 

3 -บรรยาย  

-แบบฝึกหดั  

ดร.ธีรนุช          

พศูกัดศิรกีจิ 

6.  บทท ี6   คุณค่าทีผูบ้รโิภครบัรู ้ 3 -บรรยาย  

-งานกลุ่มร่วมกนั

วเิคราะห์และ

อภปิรายในชนัเรยีน 

ดร.ธีรนุช          

พศูกัดศิรกีจิ 

7.  บทท ี7 การกําหนดราคาตามคุณค่า  3 -บรรยาย  

-แบบฝึกหดั 

ดร.ธีรนุช          

พศูกัดศิรกีจิ 

 
 

สอบกลางภาค 
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8.  บทท ี8 การประเมนิราคาของผูบ้รโิภค 

 

3 -บรรยาย  

-งานกลุ่มร่วมกนั

วเิคราะห์และ

อภปิรายในชนัเรยีน 

ดร.ธีรนุช          

พศูกัดศิรกีจิ 

9.  บทท ี9 การกําหนดราคาตามวงจรชวีติ

ผลิตภณัฑ์ 

3 -บรรยาย  

-แบบฝึกหดั  

ดร.ธีรนุช          

พศูกัดศิรกีจิ 

10. บทท ี10 การกําหนดราคาเพอืการสอืสารทาง

การตลาดและการกําหนดราคาตามชอ่งทาง

การตลาด 

3 -บรรยาย  

-แบบฝึกหดั 

ดร.ธีรนุช          

พศูกัดศิรกีจิ 

11. บทท ี11 การเปลยีนแปลงราคา 

 

3 -บรรยาย  

-งานกลุ่มร่วมกนั

วเิคราะห์และ

อภปิรายในชนัเรยีน 

ดร.ธีรนุช          

พศูกัดศิรกีจิ 

12. บทท ี12 การตอบสนองต่อการเปลยีนแปลง

ราคาของคูแ่ข่ง 

3 -บรรยาย  

การนําเสนอหน้าชนั

เรยีน และแสดง

ความคดิเหน็ 

ดร.ธีรนุช          

พศูกัดศิรกีจิ 

13. บทท ี13 จติวทิยากบัการตงัราคา 3 -บรรยาย  

การนําเสนอหน้าชนั

เรยีน และแสดง

ความคดิเหน็ 

ดร.ธีรนุช          

พศูกัดศิรกีจิ 

14. บทท ี14 จรรยาบรรณในการตงัราคา 3 -บรรยาย  

การนําเสนอหน้าชนั

เรยีน และแสดง

ความคดิเหน็ 

ดร.ธีรนุช          

พศูกัดศิรกีจิ 

 

* หมายเหตุ นับเวลาเรยีนระบบทวิภาค หนึงปีการศกึษามสีองภาคเรยีน แต่ละภาคเรยีนม ี18สปัดาห์ สอบกลางภาคหนึง

สปัดาห์ สอบปลายภาคหนึงสปัดาห์ วนัหยุดกจิกรรมหนึงสัปดาห์ เวลาเรยีน 15สปัดาห ์ชวัโมงบรรยาย ชวัโมงต่อสัปดาห ์

เท่ากับ3หน่วยกิต และผู้สอนอาจกาํหนด หรอืส่งเสรมิการศกึษาคน้ควา้ด้วยตนเอง โดยคํานึงถงึการใชเ้วลาอนื ๆ 

ของนักศกึษา 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้ 

 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สปัดาห์ทีประเมิน สดัส่วนของการ

ประเมินผล 

คณุธรรมจริยธรรม เหมอืนหมวด 4  ขอ้ 1.3 ทุกสปัดาห ์ ร้อยละ 20 

ความรู้ เหมอืนหมวด 4  ขอ้ 2.3 ทุกสปัดาห์ การสอบกลางภาค
และสอบปลายภาค 

ร้อยละ 20 

ทกัษะทางปัญญา เหมอืนหมวด 4  ขอ้ 3.3 ทุกสปัดาห์  การสอบกลางภาค
และสอบปลายภาค 

ร้อยละ 20 

ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

เหมอืนหมวด 4  ขอ้ 4.3 ทุกสปัดาห์  การสอบกลางภาค
และสอบปลายภาค 

ร้อยละ 20 

ทกัษะเชิงการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

เหมอืนหมวด 4  ขอ้ 5.3 ทุกสปัดาห์ การสอบกลางภาค
และสอบปลายภาค 

ร้อยละ 20 

 

 

กจิกรรมที 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีประเมิน 

สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

1 1.1 , .  , 1.3 , 2.1 , 

2.2 , 3.1 , 3.2 , 4.1 , 

4.2 , 4.3 , 5.1 , 5.3 

- การเข้าชันเรียน 

- การสังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน 

- การตอบปัญหาในชนัเรียน 

ทุกสัปดาห์ 

ทุกสัปดาห์ 

ทุกสัปดาห์ 

0 

 

2 1.3 , 2.2 , 2.3 , 3.1 , 

4.1 , 4.2 ,4.3 , 5.1 ,5.2 

- การบ้าน/แบบฝึกหดั 

- รายงาน 

2-14 

 

 

3 2.1 , 2.3 , 3.1 , 3.3 - การสอบกลางภาค 

- การสอบปลายภาค 

                       

1  

0 

5 
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จากตารางแผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้  สามารถแสดงรายละเอยีดการประเมนิผลการเรยีนรูไ้ด้ ดังนี 

1. คะแนนระหว่างภาคเรยีน 

 กรณีศกึษา(กลุ่ม)     รอ้ยละ  10  

 รายงานและการนําเสนอ(กลุ่ม)    รอ้ยละ  20 

 งานเดยีว และแบบฝึกหดั     รอ้ยละ  10 

 การเขา้ชนัเรยีนและมสีว่นรว่มแสดงความคดิเหน็ในชนัเรยีน รอ้ยละ    5 

2. คะแนนสอบ 

 คะแนนสอบกลางภาค     รอ้ยละ  20 

 คะแนนสอบปลายภาค     รอ้ยละ  35 

 

 

3. การกระจาย(Mapping) ระหว่าง แต่ละสัปดาห์ 

ระบุวิธกีารประเมนิผลการเรยีนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามทีปรากฏในแผนทีแสดงการกระจายความรบัผดิชอบของรายวิชา 

(Curriculum Mapping) ตามทีกําหนดในรายละเอยีดของหลกัสูตร  สปัดาห์ทีประเมนิ และสดัส่วนของการประเมนิ ตามเอกสาร

แนบ 

หมวดที 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ตาํราและเอกสารหลัก 

เอกสารหลกัทใีชใ้นการเรยีนการสอน เอกสารประกอบการสอนวชิา  

Nagle, T. T., Hogan, J. E. and Zaller, J. (2011).  The Strategy and Tactics of Pricing (5th ed.) NJ: 

Prentice Hall. 

Jensen, M. (2013) Setting Profitable Prices. NJ: Wiley. 

 

2.  เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

 เอกสาร หรอืสอืทแีนะนําเพมิเตมิโดยผูส้อน  

 เวบ็ไซต์ทเีกยีวขอ้งกบัการบรหิารจดัการ และการตลาดตา่ง ๆ 

 นิตยสารทางด้านธุรกจิและการตลาด เชน่ นิตยสาร BrandAge,  Marketeer, Positioning, Thaicoon ฯลฯ 

 หนังสอืพมิพ์ทางด้านธุรกจิและการตลาด เช่น ประชาชาตธิุรกจิ  ผูจ้ดัการ  ฐานเศรษฐกจิ  ประชาชาติธุรกิจ  บ ิ

สเินสไทย ฯลฯ 
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หมวดที 7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมนิประสทิธผิลของรายวชิานีทีจดัทําโดยนักศกึษา โดย 

 การสนทนาสอบถามความคดิเห็นระหว่างนักศกึษาและอาจารย์ผูส้อน 

 การสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนของนักศกึษา 

 การประเมนิผลอาจารยผ์ู้สอนโดยนักศกึษา 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ผลการเรยีนรูข้องนักศกึษาทไีด้จาก 

 การแสดงความคดิเหน็และการมสี่วนรว่มในชนัเรยีน 

 คุณภาพรายงานและกรณีศกึษาทมีอบหมาย 

 ผลการสอบของนักศกึษา 

 

3.  การปรบัปรุงการสอน 

มกีารปรบัปรุงการสอนจากข้อมูลในขอ้ 1 และ 2 และแลกเปลียนความคดิเห็นระหว่างอาจารย์ผู้สอนในวชิาอนืๆเพอืจะได้ 

นําเทคนิค วธิกีารใหม่ๆมาใช้ในการปรบัปรุงการสอนให้ดขีึน นอกจากนัน คณะบรหิารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาดยังได้การ

ประชุมเชงิปฏบิตัิการเพอืพฒันาการเรยีนการสอนเป็นประจาํทุกปี  

 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา 

-  คณะกรรมการกํากบัมาตรฐานผลการเรยีนรู ้ ตรวจสอบความถูกต้องของขอ้สอบกบัการวดัและประเมนิผลรายวชิา  

- นักศกึษาประเมนิเพอืทวนสอบผลสัมฤทธทิางการเรยีน 

5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากการประเมนิและทวนสอบผลสมัฤทธปิระสิทธผิลรายวชิา ได้มีการวางแผนปรบัปรุงการสอนและรายละเอยีดวชิา

เพอืให้เกดิคุณภาพมากขนึ โดย 

 ปรบัปรุงประมวลรายวิชาทุกปี หรอื 

 ตามขอ้เสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ ิหรอื 

 ตามคาํแนะนําของคณะกรรมการกํากบัมาตรฐานวชิาการตามข้อ 4 

 


