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

รหัสวิชา 3642202 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การจัดการราคา
(ภาษาอังกฤษ) Pricing Management

อาจารย)ผู+สอน
ผู*ช+วยศาสตราจารย.ดร.ปราโมทย. ยอดแก*ว

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 22 พ.ย. 60)

คํานํา
มคอ.3 รายวิชาการจัดการราคา (Pricing management) รหัสวิชา 3642202 เป?นการจัดทํา
รายละเอียดประกอบรายวิชาการจัดการราคา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ในหมวด
วิชาเฉพาะ กลุ+มวิชาเฉพาะด*าน โดยมุ+งเน*นให*ผู*เรียนมีความรู*ความเข*าใจเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการราคา
วัตถุ ประสงค.การกํา หนดราคา นโยบายการกํ าหนดราคา ปDจ จัย ทีมีอิทธิ พลต+ อการกํ าหนดราคา วิธี การ
กําหนดราคา การเปลี่ยนแปลงราคา การใช*ราคาเป?นเครื่องมือสําหรับกลยุทธ.ทางการตลาด เพื่อให*นักศึกษา
ได*มีความรู*ความเข*าใจในด*านราคาซึ่งเป?นเครื่องมือสําคัญทางการตลาด
รายละเอียดวิชานี้เป?นส+วนสําคัญต+อผู*เรียนสาขาการตลาด ที่เน*นการเรียนการสอนทฤษฎีและ
การศึกษาค*นคว*าพัฒนาด*วยตนเอง ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อ
ส+งเสริมหรือกระตุ*นให* ผู*เรียนมีส+วนร+วมในการสร*างองค.ความรู*ด*วยตนเอง และมีปฏิสัมพันธ.ระหว+างผู*สอน
กั บ ผู* เ รี ย น ด* ว ยเทคนิ คหรื อกิ จ กรรมการค* น คว* า การใช* เ ทคโนโลยี ด* ว ยตนเองหรื อทํ า งานเป? น ที มอย+ า ง
สร*างสรรค. โดยผู*สอนมีบทบาทอํานวยความสะดวกและจัดสภาพแวดล*อมที่เอื้อให*ผู*เรียนสร*างความรู*ด*วย
ตนเองและปฏิบัติจริง เพื่อสามารถนําความรู*ที่ได*ไปประยุกต.ใช*ในการประกอบอาชีพ และดํารงชีวิตในสังคม
ปDจจุบัน

ปราโมทย. ยอดแก*ว
22 พฤศจิกายน 2560
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน+า
ข*อมูลทั่วไป
จุดมุ+งหมายและวัตถุประสงค.
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู*ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

4
4
5
6
10
18
19
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข+อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3642201 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การจัดการราคา
(ภาษาอังกฤษ) Pricing Management
2. จํานวนหน4วยกิต
3 (3-0-6) หน+วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด
3.2 ประเภทรายวิชาเฉพาะด*าน
4. อาจารย)ผู+รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย)ผู+สอน
อาจารย.ผู*รับผิดชอบรายวิชา ผู*ช+วยศาสตราจารย.ดร. ปราโมทย. ยอดแก*ว
อาจารย.ผู*สอน ผู*ช+วยศาสตราจารย.ดร. ปราโมทย. ยอดแก*ว ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นป9ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ประจําปYการศึกษา 2560 / ชั้นปYที่ 2
6. รายวิชาที่ต+องเรียนมาก4อน (Pre-requisite) (ถ+ามี)
ไม+มี
7. รายวิชาที่ต+องเรียนพร+อมกัน (Co-requisites) (ถ+ามี)
ไม+มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล4าสุด
9.1 วันที่จัดทํา 6 มกราคม 2560
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล+าสุด 22 พฤศจิกายน 2560

หมวดที่ 2 จุดมุ4งหมายและวัตถุประสงค)
1. จุดมุ4งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให*นักศึกษามีความรู*ความเข*าใจเกี่ยวกับแนวความคิดการจัดการราคา
2. เพื่อให*นักศึกษามีความรู*ความเข*าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค.การกําหนดราคา และนโยบายการ
กําหนดราคา
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3. เพื่อให*นักศึกษามีความรู*ความเข*าใจเกี่ยวกับปDจจัยทีมีอิทธิพลต+อการกําหนดราคา และวิธีการ
กําหนดราคา
4. เพื่ อ ให* นั ก ศึ กษามี ค วามรู* ค วามเข* า ใจเกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงราคา และการใช* ร าคาเป? น
เครื่องมือสําหรับกลยุทธ.ทางการตลาด
5. เพื่อให*นักศึกษามีแนวทางในการตัดสินใจภายใต*การใช*ข*อมูล (Information) ที่เกี่ยวข*องอย+าง
เหมาะสม และสามารถนําไปใช*ในการดําเนินชีวิตประจําวันได*
2. วัตถุประสงค)ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อให*นักศึกษามีความรู* ความเข*าใจ แนวความคิดการจัดการราคาในแต+ละกลุ+มสินค*าและ
บริการ
2. เพื่อให*นักศึกษามีความรู* ความเข*าใจ และสามารถกําหนดราคาตามวัตถุประสงค. นโยบายการ
กําหนดราคา
3. เพื่อให*นักศึกษามีความรู*ความเข*าใจเกี่ยวกับปDจจัยทีมีอิทธิพลต+อการกําหนดราคา และวิธีการ
กําหนดราคากับผลิตภัณฑ.ประเภทต+างๆ ได*อย+างเหมาะสม
4. เพื่อให*นักศึกษามีความรู*ความเข*าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคา และตัดสินใจใช*ราคาเป?น
เครื่องมือสําหรับกลยุทธ.ทางการตลาด การแข+งขัน
5. เพื่อให*นักศึกษามีแนวทางความรู*ความเข*าใจกําหนดราคา ภายใต*ข*อมูล (Information) ที่
เกี่ยวข*องอย+างเหมาะสม และสามารถนําไปใช*ในการดําเนินชีวิตประจําวันได*

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิดการจัดการราคา วัตถุประสงค.การกําหนดราคา นโยบายการกําหนดราคา ปDจจัยทีมีอิทธิพล
ต+อการกําหนดราคา วิธีการกําหนดราคา การเปลี่ยนแปลงราคา การใช*ราคาเป?นเครื่องมือสําหรับกลยุทธ.
ทางการตลาด
Concepts in pricing management pricing objective pricing policies factors that
influence in pricing method of pricing, pricing change using the price as an instrument for
marketing strategy
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช+ต4อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝOก
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมงต+อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริ ม เพื่ อ ทดแทน
คาบเรี ย นที่ ไ ม+ ส ามารถ
ทํ า การสอนได* หรื อ
ตามที่ผู*เรียนร*องขอ เพื่อ
ทบทวนความรู* ค วาม

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด+วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝOกงาน
ไม+มีการฝkกปฏิบัติงาน
90 ชั่วโมงต+อภาค
และงานภาคสนามแต+มี การศึกษา
การฝkกปฏิบัติในชั้นเรียน
และกิจกรรมนอกนอก
ชั้นเรียน
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เข* า ใจให* มี ค วามชั ด เจน
ยิ่งขึ้น
3. จํานวนชั่วโมงต4อสัปดาห)ที่อาจารย)ให+คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก4นักศึกษาเปQนรายบุคคล
ผู*สอนประจําวิชามีการจัดเวลาให*คําปรึกษาสําหรับนักศึกษาที่ต*องการคําแนะเป?นรายบุคคล หรือ
รายกลุ+ม ได*ตามความเหมาะสม หรือตามที่นักศึกษาร*องขอ โดยมีการนัดหมายล+วงหน*า

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู+ของนักศึกษา
รายวิชาการจัดการราคา มีรับผิดชอบต+อการเรียนรู* โดยระบุว+าเป?นความรับผิดชอบหลักหรือ
รับผิดชอบรอง ทั้ง 5 ด*านโดยแสดงเครื่องหมาย ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง ในแต+ละ
ด*านดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต*องพัฒนา
นักศึกษามี คุณธรรม จริย ธรรม สามารถดํ า เนิ นชี วิ ตร+ วมกั บผู* อื่น ในสั งคมอย+ างราบรื่น และเป? น
ประโยชน.ต+อส+วนรวม บนพื้นฐานแนวคิดความเป?นไทย เกิดความภาคภูมิใจตระหนักและสํานึกในความเป?น
ไทยที่สอดคล*องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดแทรกเรื่องมาตรฐาน ความดี ความถูกต*องเหมาะสมตาม
ยุคสมัยของสังคมเข*าไปด*วยเสมอ โดยมีคุณลักษณะสําคัญ ดังนี้
1.1.1 มีความรู*และความเข*าใจในคุณค+าแห+งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต+อ
วิชาชีพ ประยุกต.จรรยาบรรณวิชาชีพ อาทิ ความโปร+งใส ยึดถือในความถูกต*อง สู+การเรียนรู*การจัดการราคา
ในระบบสากล และความเป?นไทยที่เข*าใจในคุณค+า คุณธรรม
1.1.2 มีความซื่อสัตย.สุจริต มีวินัย เคารพตนเอง ผู*อื่น และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สถาบันและสังคม ตลอดจนกฎกติกาของการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการราคา
1.1.3 สามารถบริหารเวลา จัดสรรกิจกรรมในชั้นเรียน และงานที่ได*รับมอบหมายนอกชั้นเรียน
อย+างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร*างสมดุลและปรับวิถีชีวิตอย+างสร*างสรรค.ในสังคม
1.1.4 มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชน.ส+วนรวมมากกว+าประโยชน.ส+วนตนอย+างมี
คุณธรรมในการจั ด การราคาอย+า งถูกต* อง ให*ความร+ ว มมือต+ อกิ จ กรรม และงานกลุ+ มที่ ต*องมุ+งเน* นความ
รับผิดชอบเป?นสําคัญ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 อธิบายวัฒนธรรมองค.กรให*กับนักศึกษาเข*าใจและส+งเสริมให*ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย
และข*อบังคับ
1.2.2 ส+งเสริมปลูกฝDงให*นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน*นการเข*าชั้นเรียน การแต+งกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.3 มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน โดยเน*นการส+งงานตรงเวลา และแนวคิดที่
มีคุณธรรมจริยธรรมจากกิจกรรมและงานมอบหมาย
1.2.4 ฝkกนักศึกษาให*มีความรับผิดชอบในการทํางาน มีความซื่อสัตย. ไม+ทุจริต ไม+คัดลอกงานของ
ผู*อื่นมาเป?นของตน
1.3 วิธีการประเมินผล
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1.3.1 ทําการประเมินจากการเข*าชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา และการส+งงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
1.3.2 ประเมินจากการแต+งกายของนักศึกษาที่เป?นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน*าที่ ที่ได*รับมอบหมายรายกลุ+มและบุคคล โดยไม+ทุจริต
ไม+นําผลงานของผู*อื่นมาเป?นของตน
1.3.4 ประเมินจากแนวคิดงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน ที่ได*รับมอบหมาย มีความซื่อสัตย.
แนวคิดคุณธรรมจริยธรรมจากกิจกรรมและงานที่มอบหมาย
2. ความรู+
2.1 ความรู*ที่ต*องได*รับ
2.1.1 มีความรู*ความเข*าใจในสาระสําคัญของศาสตร.ที่เป?นพื้นฐานที่จําเป?นสําหรับการเรียน
ด*านการตลาด
2.1.2 มีความรู*ความเข*าใจในสาระสําคัญของศาสตร.ด*านการตลาด การเงิน การผลิตและการ
ดําเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค.กร การจัดการผลิตภัณฑ. เพื่อใช*ในการจัดการราคา
2.1.3 มีความรู* ความเข*าใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับการจัดการราคา ที่เหมาะสมกับการตลาด
และการจัดการการตลาดในด*านการวางแผน การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงาน
รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานผลิตภัณฑ.กับราคา
2.1.4 มีความรู*เกี่ยวกับความก*าวหน*าทางวิชาการและวิชาชีพด*านการตลาด รวมทั้งมีความ
เข*าใจในสถานการณ.ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย+างเท+าทัน
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ส+งเสริมหรือกระตุ*นให* ผู*เรียนมีส+วนร+วมใน
การสร*างองค.ความรู*ด*วยตนเอง และมีปฏิสัมพันธ.ระหว+างผู*สอนกับผู*เรียน ด*วยเทคนิคหรือกิจกรรมการ
ค*นคว*า การใช*เทคโนโลยีด*วยตนเองหรือทํางานเป?นทีมอย+างสร*างสรรค. ด*วยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู*ที่
หลากหลายสอดคล*องกับสาระการเรียนรู*ในรายวิชาการจัดการราคา
2.2.2 การจัดการเรียนการสอนใช*สื่อ Power point ประกอบการบรรยาย โดยให*นักศึกษามีส+วน
ร+วมในการสอนด*วยการจัดให*มีการตอบคําถาม แสดงความคิดเห็นจากการค*นคว*าทฤษฏี
2.2.3 สอนแบบการอภิปรายกลุ+ม สนทนาโต*ตอบ แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อวัดความเข*าใจและ
เสริมสร*างความรู*ใหม+ๆ
2.2.4 กําหนดให*นักศึกษาทํารายงานกลุ+ม และวิเคราะห.กรณีศึกษา ราคาในตลาดจริง พร*อมการ
นําเสนองานหน*าชั้นเรียน
2.2.5 มอบหมายงานให*ศึกษาค*นคว*าแนวคิดราคาสินค*าและบริการเพิ่มเติมนอกห*องเรียน เพื่อมา
ทํากิจกรรมในชั้นเรียน คําถามทบทวน และจากโจทย.ที่ผู*สอนกําหนด
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทดสอบย+อย การสอบปลายภาค โดยใช*ข*อสอบแบบปรนัย และแบบอัตนัย
2.3.2 ประเมินจากการมีส+วนร+วมในการแสดงความคิดเห็นและการอภิปราย
2.3.3 ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น ตอบคํา แก*ปDญหา ความรู*ความเข*าใจคํานวณกําหนดราคา
การตัดสินใจตั้งราคา
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2.3.4 ประเมินจากรายงานกลุ+มที่ส+ง นําเสนอที่ได*รับมอบหมาย
2.3.5 ประเมินการวิเคราะห.ค*นคว*าทฤษฏีเพิ่มเติมนอกห*องเรียน มาสู+กิจกรรมในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปRญญา
3.1 ทักษะทางปDญญาที่ต*องพัฒนา
3.1.1 สามารถสืบค*น จําแนก และวิเคราะห.ข*อมูล เพื่อให*ได*ซึ่งสารสนเทศที่เป?นประโยชน.ใน
การแก*ไขปDญหาและการตัดสินใจอย+างเหมาะสม
3.1.2 สามารถคิดริเริ่มสร*างสรรค. ต+อยอดกรอบความรู*เดิม สามารถบรูณาการความรู*ใน
สาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ.เพื่อให*เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม+ๆ
3.1.3 สามารถคิดค*นทางเลือกใหม+ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห.ทางเลือกและผลกระทบที่เป?น
ผลจากทางเลือกอย+างรอบด*าน โดยการนําความรู*และประสบการณ.มาประยุกต.ใช*
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 สอนแบบ Active Learning ส+งเสริมหรือกระตุ*นให* ผู*เรียนมีส+วนร+วมในการสร*างองค.ความรู*
ด*วยตนเอง และมีปฏิสัมพันธ.ระหว+างผู*สอนกับผู*เรียน ด*วยเทคนิคหรือกิจกรรมการค*นคว*า การใช*เทคโนโลยี
ด*วยตนเองหรือทํางานเป?นทีมอย+างสร*างสรรค. ด*วยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู*ที่หลากหลายสอดคล*องกับ
สาระการเรียนรู*ในรายวิชาการจัดการราคา มุ+งเน*นให*ผู*เรียนมีความรู*และความเข*าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาวิชาการจัดการราคา
3.2.2 สอนแบบการอภิป รายกลุ+ม สนทนาโต* ตอบ แลกเปลี่ ยนความคิด เพื่อวัด ความเข* าใจและ
เสริมสร*างความรู*ใหม+ๆ
3.2.3 ให*นักศึกษาวิเคราะห.กรณีศึกษา วิเคราะห.ราคาสินค*าจริง และนําเสนอหน*าชั้นเรียน
3.2.4 กําหนดให*นักศึกษาฝkกการสืบค*นข*อมูลและจัดทํารายงานในหัวข*อที่เกี่ยวข*องกับการจัดการ
ราคา และนําเสนอแบบการอภิปรายกลุ+ม
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการทดสอบย+อย และการสอบปลายภาค โดยใช*ข*อสอบแบบปรนัยและแบบ
อัตนัยที่เน*นข*อคําถามที่มีการวิเคราะห.และการประยุกต.ความรู*ที่ศึกษา
3.3.2 ประเมินจากการรายงานการจัดการราคา การวิเคราะห.กรณีศึกษา และการนําเสนอ
3.3.3 ประเมินจากการมีส+วนร+วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ+ม
4. ทักษะความสัมพันธ)ระหว4างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ.ระหว+างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต*องพัฒนา
4.1.1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษย.สัมพันธ.และสามารถสร*างสัมพันธภาพอันดี
กับผู*อื่น และปรับตัวเชิงวิชาชีพได*
4.1.2 มีความกระตือรือร*น สามารถทํางานเป?นกลุ+ม และสามารถแสดงภาวะผู*นําผู*ตามได*
อย+างเหมาะสม มีการเรียนรู*อย+างต+อเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและอาชีพ
4.1.3 มีความคิดริเริ่มและความคิดเห็นที่มีความแตกต+างอย+างสร*างสรรค.ของทีมงาน
4.2 วิธีการสอน
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4.2.1 การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ส+งเสริมหรือกระตุ*นให* ผู*เรียนมีส+วนร+วมใน
การสร*างองค.ความรู*ด*วยตนเอง และมีปฏิสัมพันธ.ระหว+างผู*สอนกับผู*เรียน ด*วยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู*ที่
หลากหลายสอดคล*องกับสาระการเรียนรู*ในรายวิชาการจัดการราคาที่คิดวิเคราะห.
4.2.2 มอบหมายให*ทํางานร+วมกันเป?นกลุ+มโดยเน*นความรู*ที่เรียนในวิชากับปDญหาที่กําหนด
และนําเสนองานหน*าชั้นเรียนโดยการอภิปรายกลุ+ม
4.2.3 แทรกประสบการณ.จริงของผู*สอนในระหว+างการเรียนการสอน โดยผ+านการเล+าเรื่องต+าง ๆ
ร+วมพูดคุยกับนักศึกษาถึงความจําเป?นในวิชาที่เรียน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการตอบคําถาม นําเสนอรายงาน
หน*าชั้นเรียน
4.3.2 สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร+วมกิจกรรมต+างๆ และความครบถ*วนชัดเจนตรง
ประเด็นของข*อมูลที่ได*
5. ทักษะการวิเคราะห)เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช+เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห.เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต*องพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุกต.ใช*หลักคณิตศาสตร. สถิติ คํานวณและการวิเคราะห.เชิงปริมาณมาใช*ใน
การวิเคราะห.ราคาและตัดสินใจราคาทางการตลาด
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต+างประเทศได*
5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร*างความเข*าใจ การเขียนรายงาน และการนําเสนอ
อย+างถูกต*อง
5.1.4 สามารถนําเทคโนโลยีไปเป?นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 ผู* ส อนบรรยายและใช* สื่ อ PowerPoint โดยสอดแทรกการคิ ด วิ เ คราะห. ท างตั ว เลข
ภาษาอังกฤษในเนื้อหาวิชา
5.2.2 มอบหมายงานให*นักศึกษาแก*ปDญหาในเนื้อหาที่เกี่ยวข*อง และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู*ใน
รายวิชาที่มีการนําเสนอการแก*ปDญหาที่เหมาะสม
5.2.3 นําเสนอในชั้นเรียนโดยวาจา เล+มรายงาน และมีการใช*สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากความถูกต*องของการจัดทํากิจกรรม และการนําเสนอด*วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2 ประเมินจากการมีส+วนร+วมในการอภิปรายในชั้นเรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห)ที่ หัวข+อการสอน / Learning Outcome

1

2

- แนะนําบทเรียน
แนะนํารายวิชา
ทบทวนความรู*ด*านการตลาด
- ความหมายของการตลาด
ตลาด และตลาดเปoาหมาย
- หน*าที่ทางการตลาด
- การกําหนดตลาดเปoาหมาย
- ส+วนประสมการตลาดที่เหมาะสมกับราคา
Learning Outcome
- สามารถอธิบายได*ถึงส+วนประสมการตลาด
กับราคาในปDจจุบัน
- บทที่ 1 ความรู+ทั่วไปเกี่ยวกับราคา
- แนวความคิดเรื่องราคา มูลค+า และ
อรรถประโยชน.
- ความสําคัญของราคา - ประเภทของราคา
- ความสัมพันธ.ระหว+างราคากับส+วนประสม
การตลาด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

1. ผู*สอนบรรยายแนะนําตัวและอธิบายเนื้อหา
รายวิชา วัตถุประสงค.ของรายวิชา การเรียน
การสอน และเกณฑ.การวัดผลและประเมินผล
ตลอดจนแนะนําหนังสือ แหล+งการเรียนรู* และ
website เพิ่มเติม
2. ผู*สอนบรรยาย เนื้อหาบทเรียน
3. นักศึกษาแต+ละคนแสดงความคิดอภิปราย
เนื้อหา
4. ผู*สอนสรุปเนื้อหาและกิจกรรม

1. หนังสือ
2. สื่อ มคอ. 3
3. สื่อ Power
Point เนื้อหา

3

1. ผู*สอนบรรยาย
2. นักศึกษาแต+ละคนทํากิจกรรมในการเรียน
3. นักศึกษาแบ+งกลุ+มวิเคราะห.คุณค+า มูลค+า
อรรถประโยชน.และประเภทราคา
นักศึกษาอภิปรายประเด็นสําคัญของราคา
4. ผู*สอนสรุปเนื้อหาและกิจกรรม

1. สื่อ Power
Point เนื้อหา
2. ตัวอย+าง
ราคาประเภท
ต+างๆ
3. วีดีทัศน.การ

สอดคล+องกับ ผู+สอน
จุดมุ4งหมาย
รายวิชา
(ระบุข+อ)
1,2
ผศ.ดร.
ปราโมทย.
ยอดแก*ว

1,2

ผศ.ดร.
ปราโมทย.
ยอดแก*ว
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สัปดาห)ที่ หัวข+อการสอน / Learning Outcome

3

4

Learning Outcome
- สามารถอธิบายได*ถึงแนวคิดเรื่องราคา
ความสําคัญกับสังคมปDจจุบัน
- สามารถอธิบายได*ถึงความสัมพันธ.ระหว+าง
ราคากับส+วนประสมทางการตลาด
บทที่ 2 การตัดสินใจด+านราคาและขั้นตอน
ในการกําหนดราคาผลิตภัณฑ)
- ระบบการตัดสินใจด*านราคา
- การวิเคราะห.ปDจจัยที่เกี่ยวข*องกับการ
กําหนดราคา
- วัตถุประสงค.ในการกําหนดราคา
- การคาดคะเนปริมาณความต*องการซื้อสินค*า
Learning Outcome
-สามารถอธิบายวัตถุประสงค.ในการกําหนด
ราคาและวิเคราะห.ปDจจัยในการกําหนดราคา
กับสินค*าต+างๆ
บทที่ 2 การตัดสินใจด+านราคาและขั้นตอน
ในการกําหนดราคาผลิตภัณฑ)
- การคาดคะเนต*นทุน
- การวิเคราะห.ต*นทุน ราคา และราคา

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล+องกับ
จุดมุ4งหมาย
รายวิชา
(ระบุข+อ)

ผู+สอน

นําเสนอราคา

3

1. ผู*สอนบรรยาย
2. นักศึกษาแต+ละคนทํากิจกรรมในการเรียน
3. นักศึกษาแบ+งกลุ+มอธิบาย และวิเคราะห.
ปDจจัยที่เกี่ยวข*องกับการกําหนดราคาและ
วัตถุประสงค.
4. ผู*สอนสรุปเนื้อหาและกิจกรรม

1. สื่อ Power
Point เนื้อหา
2. กรณีศึกษา
วัตถุประสงค.
ประเภทราคา
ต+างๆ

1,2,3

ผศ.ดร.
ปราโมทย.
ยอดแก*ว

3

1. ผู*สอนบรรยาย
2. นักศึกษาแต+ละคนทํากิจกรรมในการเรียน
3. ให*นักศึกษาแบ+งกลุ+มร+วมกันค*นข*อมูล
ประเภทของผลิตภัณฑ. กับการวิเคราะห.ต*นทุน

1. สื่อ Power
Point เนื้อหา
2. รูปสื่อ
ผลิตภัณฑ.

2,3,4

ผศ.ดร.
ปราโมทย.
ยอดแก*ว
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5

6

ผลิตภัณฑ.ของคู+แข+งขัน
- การเลือกวิธีการกําหนดราคา
- การกําหนดนโยบายและกลยุทธ.ด*านราคา
- การตัดสินใจเลือกราคาขั้นสุดท*าย
Learning Outcome
-สามารถวิเคราะห.ได*ถึงต*นทุนราคาของ
ผลิตภัณฑ. และการตัดสินใจกําหนดราคา
บทที่ 3 การกําหนดราคาจากเกณฑ)ต+นทุน
- โครงสร*างต*นทุน
- การกําหนดราคาโดยบวกเพิ่มจากต*นทุน
- การกําหนดราคาแบบผลตอบแทนตาม
เปoาหมาย
Learning Outcome
- สามารถอธิบายโครงสร*างต*นทุน ในการ
คํานวณราคาจากการบวกเพิ่ม และการ
กําหนดราคาแบบผลตอบแทนตามเปoาหมาย
บทที่ 3 การกําหนดราคาจากเกณฑ)ต+นทุน
- การกําหนดราคาบวกเพิ่มแบบลูกโซ+
- การวิเคราะห.จุดคุ*มทุน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล+องกับ
จุดมุ4งหมาย
รายวิชา
(ระบุข+อ)

ผู+สอน

ราคา และราคาผลิตภัณฑ.ของคู+แข+งขัน และ
การตัดสินใจราคาขั้นสุดท*าย
4. ผู*สอนสรุปเนื้อหาและกิจกรรม

ต+างๆกับราคา

3

1. ผู*สอนบรรยาย
2. นักศึกษาแต+ละคนทํากิจกรรมในการเรียน
คํานวณราคาจากโจทย.ที่กําหนดให*
3. ให*นักศึกษาแบ+งกลุ+มร+วมกัน วิเคราะห.
โครงสร*างต*นทุน และการกําหนดราคา
4. ผู*สอนสรุปเนื้อหาและกิจกรรม

1. สื่อ Power
Point เนื้อหา
2. กรณีศึกษา
ธุรกิจกับราคา

2,3

ผศ.ดร.
ปราโมทย.
ยอดแก*ว

3

1. ผู*สอนบรรยาย
2. นักศึกษาแต+ละคนทํากิจกรรมในการเรียน
คํานวณราคาจากโจทย.ที่กําหนดให*

1. สื่อ Power
Point เนื้อหา
2. กรณีศึกษา

2,3

ผศ.ดร.
ปราโมทย.
ยอดแก*ว
12
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7

8

- ข*อดีและข*อเสียของการกําหนดราคาจาก
เกณฑ.ต*นทุน
Learning Outcome
- สามารถวิเคราะห.ได*ถึงค*นข*อมูลต*นทุน
ผลิตภัณฑ.และ วิเคราะห. เกณฑ.ต*นทุนเพื่อ
กําหนดราคา
บทที่ 4 การกําหนดราคาจากเกณฑ)อุปสงค)
- ประเภทของอุปสงค.
- อุปสงค.ต+อราคา
- กฎของอุปสงค.และการประยุกต.ใช*ทาง
การตลาด
- การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค.
Learning Outcome
- สามารถอธิบายถึงคุณค+าและความสําคัญอุป
สงค. การเปลี่ยนแปลงที่มีต+อราคา
บทที่ 4 การกําหนดราคาจากเกณฑ)อุปสงค)
- ความยืดหยุ+นของอุปสงค.ต+อราคา
- ปDจจัยกําหนดความยืดหยุน+ ของอุปสงค.ต+อราคา
- ประเภทของตลาดและการกําหนดราคา
Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล+องกับ
จุดมุ4งหมาย
รายวิชา
(ระบุข+อ)

ผู+สอน

3. ให*นักศึกษาแบ+งกลุ+มร+วมกันค*นข*อมูล
วิเคราะห.เกณฑ.ต*นทุนเพื่อกําหนดราคา
4. ผู*สอนสรุปเนื้อหาและกิจกรรม

ธุรกิจกับราคา

3

1. ผู*สอนบรรยาย
2. นักศึกษาแต+ละคนทํากิจกรรมในการเรียน
3. ให*นักศึกษาแบ+งกลุ+มร+วมกันวิเคราะห.
ประเภทของอุปสงค. กับการเปลี่ยนแปลงอุป
สงค.ต+อราคา
4. ผู*สอนสรุปเนื้อหาและกิจกรรม

1. สื่อ Power
Point เนื้อหา
2. กรณีศึกษา
อุปสงค.ต+อ
ราคา

2,3

ผศ.ดร.
ปราโมทย.
ยอดแก*ว

3

1. ผู*สอนบรรยาย
1. สื่อ Power
2. นักศึกษาแต+ละคนทํากิจกรรมในการเรียน Point เนื้อหา
คํานวณราคาจากโจทย.ที่กําหนดให*
3. ให*นักศึกษาแบ+งกลุ+มร+วมกันวิเคราะห.ปDจจัย
ที่มีต+อความยืดหยุนของราคา

2,3

ผศ.ดร.
ปราโมทย.
ยอดแก*ว
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9

10

- สามารถค*นหาปDจจัยที่มีต+อความยืดหยุนของ
ราคา
บทที่ 5 การกําหนดราคาจากเกณฑ)การ
แข4งขัน
- การกําหนดคู+แข+งขัน
- การศึกษากลยุทธ.ของคู+แข+งขัน
- วิธีการกําหนดราคาจากเกณฑ.การแข+งขัน
Learning Outcome
- สามารถวิเคราะห.ได*ถึงกลยุทธ.ราคาการ
แข+งขัน ข*อดีข*อเสีย
บทที่ 5 การกําหนดราคาจากเกณฑ)การ
แข4งขัน
- การเปลี่ยนแปลงราคา
- ปDจจัยที่ทําให*ธุรกิจเปลี่ยนแปลงราคา
- ปฏิกิริยาของผู*ซื้อและคู+แข+งขันต+อการ
เปลี่ยน แปลงราคาของธุรกิจ
- การโต*ตอบของธุรกิจต+อการเปลี่ยนแปลง
ราคาของคู+แข+งขัน
Learning Outcome
- สามารถอธิบายได*ถึงปDจจัยที่ทําให*ธุรกิจ

จํานวน
ชั่วโมง

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล+องกับ
จุดมุ4งหมาย
รายวิชา
(ระบุข+อ)

ผู+สอน

1. สื่อ Power
Point เนื้อหา

3,4

ผศ.ดร.
ปราโมทย.
ยอดแก*ว

1. ผู*สอนบรรยาย
1. สื่อ Power
2. ให*นักศึกษาแบ+งกลุ+มร+วมกันวิเคราะห. ปDจจัย Point เนื้อหา
ที่ทําให*ธุรกิจเปลี่ยนแปลงราคาที่จะมีต+อ
2. กรณีศึกษา
ผลกระทบ และนําเสนอ
3. ผู*สอนสรุปเนื้อหาและกิจกรรม

3,4

ผศ.ดร.
ปราโมทย.
ยอดแก*ว

4. ผู*สอนสรุปเนื้อหาและกิจกรรม
5. การทดสอบย+อย
1. ผู*สอนบรรยาย
2. ให*นักศึกษาแบ+งกลุ+มร+วมกันวิเคราะห.กล
ยุทธ.ของคู+แข+งขัน คํานวณราคาจากโจทย.ที่
กําหนดให* นําเสนอ
3. ผู*สอนสรุปเนื้อหาและกิจกรรม
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จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล+องกับ
จุดมุ4งหมาย
รายวิชา
(ระบุข+อ)

ผู+สอน

เปลี่ยนแปลงราคาที่จะมีต+อผลกระทบ
11

12

บทที่ 6 นโยบายและกลยุทธ)การกําหนดราคา
- นโยบายราคาและกลยุทธ.ราคา
- นโยบายระดับราคา
- นโยบายราคาเดียวกับนโยบายหลายราคา
- นโยบายการให*ส+วนลดและส+วนยอมให*
Learning Outcome
- สามารถอธิบายถึงนโยบายราคาและกลยุทธ.ราคา
บทที่ 6 นโยบายและกลยุทธ)การกําหนดราคา
- กลยุทธ.การกําหนดราคาตามแนวภูมิศาสตร.
- กลยุทธ.การกําหนดราคาสําหรับส+วนประสม
ผลิตภัณฑ.
- กลยุทธ.การกําหนดราคาสําหรับวัฏจักรชีวิต
ผลิตภัณฑ.
- กลยุทธ.การกําหนดราคาสําหรับผลิตภัณฑ.ใหม+
Learning Outcome
- สามารถอภิปรายได*ถึง กลยุทธ.การกําหนด
ราคาสําหรับส+วนประสมผลิตภัณฑ. วัฏจักร
ชีวิตผลิตภัณฑ.

3

1. ผู*สอนบรรยาย
2. นักศึกษาแต+ละคนทํากิจกรรมในการเรียน
3. ให*นักศึกษาแบ+งกลุ+มร+วมกันวิเคราะห.
นโยบายราคาและกลยุทธ.ราคาที่มีต+อ
ผลกระทบ และนําเสนอ
4. ผู*สอนสรุปเนื้อหาและกิจกรรม

1. สื่อ Power
Point เนื้อหา
2. รูปสื่อ
การบริการ
3. วีดีทัศน.งาน
บริการ

1,2,3,4

ผศ.ดร.
ปราโมทย.
ยอดแก*ว

3

1. ผู*สอนบรรยาย
2. นักศึกษาแต+ละคนทํากิจกรรมในการเรียน
3. ให*นักศึกษาแบ+งกลุ+มร+วมกันวิเคราะห. กล
ยุทธ.การกําหนดราคาสําหรับวัฏจักรชีวิต
ผลิตภัณฑ. และผลิตภัณฑ.ใหม+ และนําเสนอ
4. ผู*สอนสรุปเนื้อหาและกิจกรรม

1. สื่อ Power
Point เนื้อหา
2. รูปสื่อ ที่
มีวัฏจักรชีวิต
ผลิตภัณฑ.กับ
ราคาผลิตภัณฑ.

2,3,4

ผศ.ดร.
ปราโมทย.
ยอดแก*ว
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13

14

บทที่ 6 นโยบายและกลยุทธ)การกําหนดราคา
- กลยุทธ.ราคาสําหรับผลิตภัณฑ.เสื่อมความนิยม
- กลยุทธ.การกําหนดราคาให*แตกต+างกัน
- กลยุทธ.การกําหนดราคาเพื่อส+งเสริมการตลาด
Learning Outcome
- สามารถวิเคราะห.ได*ถึงกลยุทธ.ราคาต+างๆ
เพื่อส+งเสริมการตลาด ข*อดี ข*อเสีย ผลกระทบ
นําเสนอไปสร*าง
บทที่ 7 การกําหนดราคาในช4องทางการ
จําหน4าย
- กลยุทธ.ช+องทางการจัดจําหน+าย
- การรักษาราคาขายปลีกขั้นต่ํา
- การควบคุมราคา ขายต+อ
- การจัดการราคาผ+านช+องทางการจัดจําหน+าย
- การจัดการกลยุทธ.ราคาขายปลีก
- การจัดการราคาในช+องทางพาณิชย.
อิเล็กทรอนิกส.
Learning Outcome
- สามารถวิเคราะห.ราคากับช+องทางการตลาด
แต+ละผลิตภัณฑ.

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

1. ผู*สอนบรรยาย
2. นักศึกษาแต+ละคนทํากิจกรรมในการเรียน
3. ให*นักศึกษาแบ+งกลุ+มร+วมค*นข*อมูล วิเคราะห.
ได*ถึงกลยุทธ.ราคาต+างๆเพื่อส+งเสริมการตลาด
ข*อดี ข*อเสีย ผลกระทบ นําเสนอ
4. ผู*สอนสรุปเนื้อหาและกิจกรรม

1. สื่อ Power
Point เนื้อหา
2. ราคา
ผลิตภัณฑ.
ตัวอย+างตาม
กลยุทธ.ที่
เปลี่ยนแปลง

3

1. ผู*สอนบรรยาย
2. ให*นักศึกษาแบ+งกลุ+มกัน วิเคราะห.ราคากับ
ช+องทางการตลาดของผลิตภัณฑ.
3. ผู*สอนสรุปเนื้อหาและกิจกรรม

1. สื่อ Power
Point เนื้อหา
2. ตัวอย+าง
ราคากับ
ช+องทาง
ผลิตภัณฑ.

สอดคล+องกับ ผู+สอน
จุดมุ4งหมาย
รายวิชา
(ระบุข+อ)
2,3,4
ผศ.ดร.
ปราโมทย.
ยอดแก*ว

1,2,3,4,5

ผศ.ดร.
ปราโมทย.
ยอดแก*ว
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15

บทที่ 8 จรรณยาบรรณทางการตลาด
- ความหมายของจรรยาบรรณ
- จรรยาบรรณสําหรับนักการตลาด
- จรรยาบรรณกับการกําหนดราคา
- นําเสนอรายงาน
- สรุปทบทวนเนื้อหาวิชา
Learning Outcome
- สามารถอธิบายได*ถึงสิ่งที่ดี ข*อเสีย ผลกระทบ
จากกฎหมายที่มีต+อการกําหนดราคา

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. ผู*สอนบรรยาย
2. นักศึกษาแต+ละคนทํากิจกรรมในการเรียน
3. ให*นักศึกษาแบ+งกลุ+มค*นปDญหาทาง
การตลาดที่มีต+อเรื่องราคา และนําเสนอ
4. ผู*สอนสรุปเนื้อหาและกิจกรรม

สื่อการสอน

1. สื่อ Power
Point เนื้อหา
2. วีดีทัศน.
จรรยาบรรณ
การตลาด

สอดคล+องกับ ผู+สอน
จุดมุ4งหมาย
รายวิชา
(ระบุข+อ)
1,2,3,4,5 ผศ.ดร.
ปราโมทย.
ยอดแก*ว

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห. จํานวน 15 สัปดาห.

17

.3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู+
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู+
ที่ได+

วิธีการประเมิน

สัปดาห)ที่ประเมิน

เข*าชั้นเรียน ตรงเวลา และการแต+ง
กาย
นําเสนอ รายงานการจัดการราคา
สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออก การ
คํานวณ การค*นข*อมูล
ความรับผิดชอบในหน*าที่ตรงเวลา
แนวคิดกิจกรรม รายงานกลุ+ม
การแสดงความคิดเห็นอภิปลาย
กลุ+ม วิเคราะห.กรณีศึกษา
พฤติกรรมที่แสดงออก การมีส+วน
ร+วม
การทดสอบย+อย

1-15

(ระบุข+อ)

1. เข*า
เรียน
2.
กิจกรรม
เดี่ยว
3.
กิจกรรม
กลุ+ม

1.1.2

2.1.2, 2.1.3,
3.1.1, 4.1.1,
5.1.1,5.1.2
1.1.1,1.1.3,
1.1.4,2.1.1,
2.14, 3.1.2,
3.1.3,4.1.2,
4.1.3,5.1.1,
5.1.3
4. สอบ
1.1.1, 1.1.2
กลางภาพ 2.1.1, 2.1.2
2.1.3,
3.1.1,5.1.1,
5.1.3
5. สอบ
1.1.1, 1.1.2
ปลายภาค 1.1.4, 2.1.1,
2.1.2, 2.1.3,
2.1.4, 3.1.1,
3.1.2, 3.1.3,
4.1.1, 5.1.1,
5.1.3

การทดสอบปลายภาค

สัดส4วนของ
การ
ประเมินผล
ร*อยละ 10

1,2,3,4,5,6,7,8,
11,12,13,15

ร*อยละ 20

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15

ร*อยละ 20

8

ร*อยละ 10

16

ร*อยละ 40

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
คนึง จารุพงษ.. (2556). เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการราคา. กรุงเทพฯ : ศูนย.หนังสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและข+อมูลสําคัญ
นภวรรณ คณานุรักษ.. (2555) การจัดการผลิตภัณฑ.และราคา.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
หอการค*าไทย.
สุวินัย ต+อศิริสุข. กลยุทธ.การตั้งราคา. (2551). กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
18

.3
3. เอกสารและข+อมูลแนะนํา
ศิริวรรณ เสรีรัตน.และคณะ. (2547). การบริหารการตลาดยุคใหม+. กรุงเทพฯ :
ธีระฟsล.มไซเท็กซ..
Phillip Kotler and Kevin Lane Keller. (2006). Marketing Management.
New Jersey : Pearson Education.
นิตยสารทางการตลาด และหนังสือพ็อกเก็ตบุxคทางการตลาด
https://www.google.co.th/
http://app.tisi.go.th/otop/standard/standards.html

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ)การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู*
- การฝkกทักษะเพื่อดูพฤติกรรมตอบสนองของผู*เรียน
- การสังเกตการณ.จากพฤติกรรมของผู*เรียน
2. กลยุทธ)การประเมินการสอน
-การสนทนากลุ+มระหว+างผู*สอนและผู*เรียน
- แบบประเมินผู*สอน และแบบประเมินกิจกรรมรายวิชา
3. การปรับปรุงการสอน
-การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบการให* คะแนนจากการสุ+ มตรวจผลงานของนั กศึ ก ษาโดยอาจารย. ท+ า นอื่ น หรื อ
ผู*ทรงคุณวุฒิ ที่ไม+ใช+อาจารย.ประจําหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู*ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข*อสอบ รายงาน วิธีการให*คะแนนสอบ และการให*คะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปYการศึกษาที่เปsดการเรียนการสอน
- ปรับปรุงรูปแบบการสอนให*มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning และเน*นผู*เรียนเป?นสําคัญ
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