รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 1/2563

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

อาจารยผูสอน
ผศ.นฤมล โสภารัตนกุล

คํานํา
รายละเอียดรายวิชาการจัดการราคา (Pricing Management) รหัสวิชา 3642202 เปนการจัดทํา
รายละเอียดประกอบรายการจัดการราคา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ในหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมุงเนน
ใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการราคา วัตถุประสงคการกําหนดราคา นโยบายการ
กําหนดราคา ปจจัยทีมีอิทธิพลตอการกําหนดราคา วิธีการการกําหนดราคา การเปลี่ยนแปลงราคา การใช
ราคาเปนเครื่องมือสําหรับกลยุทธการตลาด
รายละเอี ยดรายวิชานี้เป น ส ว นสําคั ญ ต อผู เรีย น ที่ เน นทั้ งการเรียนการสอนที่ เป นทฤษฎีแ ละ
การศึก ษาคน ควาดวยตนเอง เพื่อใหผูเรีย นไดแ นวทางในการจัดการเรียนรูทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม ๆ โดยใชทักษะการคนควาดวย
ตนเองเพิ่ ม เติ ม นอกเหนือ จากการเรีย นภายในห อ ง ผู เรีย นสามารถนํ า ความรู ที่ ไดจ ากรายวิช านี้ ไป
ประยุกตใชในอนาคตได

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มิถุนายน 2563
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3642202 ชื่อรายวิชา การจัดการราคา
(Pricing Management)
2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผศ.นฤมล โสภารัตนกุล
4.2 อาจารยผูสอน
ผศ.นฤมล โสภารัตนกุล

ตอนเรียน A1, B1

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)(ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)(ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
9.1 วันที่จัดทํา
8 ธันวาคม 2559
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดลาสุด
20 มิถุนายน 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหผูเรียนสามารถบอกความสําคัญ ความหมายของการกําหนดราคา และประเภทของราคาได
2. เพื่อใหผูเรียนสามารถบอกไดวาปจจัยที่มีผลตอการกําหนดราคาสินคาประกอบดวยปจจัยใดบาง
3. เพื่อใหผูเรียนสามารถอธิบายถึงวิธีการกําหนดราคาสินคา ขั้นตอนในการกําหนดราคาสินคา
4. เพื่อใหผูเรียนสามารถเลือกใชนโยบายและกลยุทธในการกําหดนราคาไดสอดคลองกับ
5. เพื่อใหผูเรียนสามารถกําหนดราคาสินคาธุรกิจ ออนไลน จริยธรรม คุณธรรมในการกําหนดราคา
สินคา
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหเนื้อหามีความทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณในปจจุบัน และเพื่อเปน
การปรับปรุงความถูกตองของเนื้อหา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิดการจัดการราคา วัตถุประสงคการกําหนดราคา นโยบายการกําหนดราคา ปจจัยทีมีอิทธิพล
ตอการกําหนดราคา วิธีการการกําหนดราคา การเปลี่ยนแปลงราคา การใชราคาเปนเครื่องมือสําหรับกลยุทธ
การตลาด
Concepts in pricing management, pricing objectives, pricing policies, factors that
influence in pricing, method of pricing, pricing change, using the price as an instrument for
marketing strategy.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมงตอภาค สอนเสริมเพื่อทดแทน
การศึกษา
คาบเรียนที่ไมสามารถทํา
การสอนได หรือตามที่
ผูเรียนรองขอ เพื่อ
ทบทวนความรูความ
เขาใจใหมีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น

ฝกปฏิบัติ
ไมมีฝกปฏิบัติ

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ใหคําปรึกษาไดตามเวลาที่เหมาะสม และกําหนดไว อยางนอยสัปดาหละ 1
ชั่วโมง
- อาจารยประจํารายวิชา จัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการของผูเรียน
มีการนัดหมายลวงหนา โดยใชชองทางในการติดตอสื่อสาร อาทิเชน Line Facebook เปนตน

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 1.1.1 มีความรู ความเขาใจทางดานคุณธรรม จริยธรรมทางธุรกิจ และสามารถนําไปประยุกตใช
ได
 1.1.2 มีค วามซื่อสั ตยสุจริต มี ความเสีย สละ ไม เอารัดเอาเปรียบผูอื่น มี ความรับ ผิ ดชอบต อ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม
 1.1.3 มีวินัย ตรงตอเวลา เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย
1.2 วิธีการสอน
(1) กําหนดวัฒนธรรมองคกรใหกับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และขอบังคับ
(2) ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียน การแตงกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
(3) มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน/แบบฝกหัด โดยเนนการสงงานใหตรงเวลา
(4) ฝกนักศึกษาใหมีความรับผิดชอบในการทํางาน มีความซื่อสัตย ไมทุจริต ไมคัดลอกงานของ
ผูอื่นมาเปนของตน
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
(2) ประเมินจากการแตงกายของนักศึกษาที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายรายกลุมและบุคคล
(4) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน/แบบฝกหัด ที่ไดรับ มอบหมาย มีความ
ซื่อสัตย ไมทุจริต ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
 2.1.1 มีความรู และความเขาใจเกี่ยวกับศาสตรที่เกี่ยวของกับเนื้อหาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
คาปลีก
 2.1.2 มีความรู และความเขาใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจคาปลีก
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2.2.3 มีความรูเกี่ย วกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานการจัดการธุรกิจคาปลี ก
รวมทั้งมีความเขาใจในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้นไดอยางเทาทัน
 2.1.4 มีความสามารถบูรณาการความรูในศาสตรดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับศาสตรทางดานการ
จัดการธุรกิจคาปลีก
2.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงเนนใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาการจัดการราคา
(2) บรรยายจากสื่อ Power Point พรอ มยกตัว อยา งประกอบโดยเน น ตั ว อยางการแก ป ญ หา
ทางดานการจัดการราคา
(3) มอบหมายงานต างๆ ให นั ก ศึก ษาฝ ก ปฏิ บั ติ ทั้ งในห อ งเรีย นและนอกห อ งเรีย น เช น การ
มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาจากสื่อตาง ๆ แบบรายงานเฉพาะบุคคลหรือรายงานกลุม พรอมวิเคราะห
ประเด็นที่เรียนมานําเสนอหนาชั้นเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใชขอสอบแบบปรนัย/ขอสอบอัตนัย
(2) ประเมินจากการสอบประมวลความรู เพื่อวัดความเขาใจของนักศึกษา
(3) ประเมินจากงาน /กิจกรรมตางๆ ที่มอบหมายใหนักศึกษาฝกปฏิบัติทั้งในหองเรียนและนอก
หองเรียน เชน แบบฝกหัดทายบทเรียน และแบบฝกหัดเพิ่มเติม
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 3.1.1 มีความสามารถในการสืบคน จําแนกและวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อใหไดมาซึ่ง
สารสนเทศที่เปนประโยชนในการแกไขปญหาและการตัดสินใจอยางเหมาะสม
 3.1.2 มีความสามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางธุรกิจคาปลีกไดอยาง
เหมาะสม
3.1.3 มีค วามคิ ด ริเริ่ม สรา งสรรค ต อ ยอดกรอบความรูเดิ ม สามารถบู รณาการความรู ใน
สาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณเพื่อใหเกิดนวัตกรรม หรือแนวทางในการประกอบอาชีพ
3.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงเนนใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาการจัดการราคา
(2) บรรยายจากสื่อ Power Point พรอ มยกตัว อยา งประกอบโดยเน น ตั ว อยางการแก ป ญ หา
ทางดานการจัดการราคา
(3) มอบหมายงานตางๆ ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใชขอสอบแบบปรนัย/ขอสอบอัตนัย
(2) ประเมินจากการสอบประมวลความรู เพื่อวัดความเขาใจของนักศึกษา
(3) ประเมินจากงาน /กิจกรรมตางๆ ที่มอบหมายใหนักศึกษาฝกปฏิบัติทั้งในหองเรียนและนอก
หองเรียน เชน แบบฝกหัดทายบทเรียน และแบบฝกหัดเพิ่มเติม
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 4.1.1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธและสามารถสรางสัมพันธภาพอันดี
กับผูอื่น และปรับตัวเชิงวิชาชีพได
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 4.1.2 มีความกระตือรือรน สามารถทํางานเปนกลุม มีความรับผิดชอบ และสามารถแสดง
ภาวะผูนํา ผูตามไดอยางเหมาะสม มีการเรียนรูอยางตอเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและอาชีพ
4.1.3 มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกตางอยางสรางสรรคของกลุม
4.2 วิธีการสอน
(1) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ
(2) มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน (กลุม) /แบบฝกหัด โดยเนนความรูที่ไดศึกษา
ในชั้นเรียน เพื่อดูความสามารถในการทํางานเปนทีม กลาที่จะแสดงภาวะผูนํา ผูตามไดอยางเหมาะสมตาม
สถานการณ
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมในหองเรียน เชน การเขาเรียน การมีสวนรวมในกิจกรรมในหองเรียน
พฤติกรรมการทํางานเปนทีม และการสงงาน
(2) ประเมิ น จากการนํ า เสนอผลงานตา งๆ /รายงาน (กลุม ) และการเป น ผู นํ า ผู ตามในการ
อภิปรายซักถาม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ องพัฒนา
 5.1.1 มีความสามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร สถิติ และการวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชใน
การวิเคราะหและตัดสินใจ
5.1.2 มีความสามารถสื่อสารภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศได
 5.1.3 มีความสามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรางความเขาใจ การเขียนรายงาน และการ
นําเสนองานตอกลุมบุคคลที่แตกตางไดอยางเหมาะสม
5.1.4 ความสามารถนําเทคโนโลยีไปเปนเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน
5.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงเนนใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาการจัดการราคา
(2) บรรยายจากสื่อ Power Point พรอ มยกตัว อยา งประกอบโดยเน น ตั ว อยางการแก ป ญ หา
ทางดานการจัดการราคา
(3) มอบหมายงานตางๆ ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใชขอสอบแบบปรนัย/ขอสอบอัตนัย
(2) ประเมินจากแบบทดสอบ เพื่อวัดความเขาใจของนักศึกษา
(3) ประเมินจากการนําเสนอผลงานตางๆ /รายงาน (กลุม)
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

1
(Online)

แนะนําเนื้อหาในบทเรียน
ความเปนมาและความสําคัญ
ของการศึกษาในรายวิชา
ความหมายและความสําคัญ
ของราคา
- ความหมายของราคา มูลคา
และอรรถประโยชน
- ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง ก า ร
ตัดสินใจดานราคา
- ประเภทของราคา
ปจจัยในการกําหนดราคา
- ป จ จั ย ท างด าน อุ ป ส งค
(Demand) ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ต อ
การกําหนดราคา
- ป จจั ย ท างด าน อุ ป ท าน
(Supply) ที่มีอิทธิพ ลตอการ
กําหนดราคา
- ปจจัยทางดานสิง่ แวดลอม
(Environment) ที่มีอิทธิพล
ตอการกําหนดราคา

2
(Online)

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online)
โดยผานระบบ WBSC รวมกับการใช
โปรแกรม Microsoft Teams และ
Zoom
2. ใหนักศึกษาทําการธุรกิจเพื่อ
จําหนายสินคาหรือบริการ
กลุมเปาหมาย สถานที่ในการจําหนาย
หรือวิธีในการจําหนายสินคา

สื่อการสอน
1. สื่อการสอน PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียนวิชาการจัดการ
ราคา
3.ระบบ WBSC/คลิป VDO
4. ใบงานใหนักศึกษาอธิบายวาการกําหนดรา
คามีความสําคัญอยางไรกับธุรกิจ
5.. ใบงานใหนักศึกษาการกําหนดสินคา
ใหกับธุรกิจ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online)
โดยผานระบบ WBSC รวมกับการใช
โปรแกรม Microsoft Teams และ
Zoom
2. กิจกรรมในนักศึกษานําเสนอ
ลักษณะสินคากับปจจัยที่สงผลตอการ
กําหนดราคา

สื่อการสอน
1. สื่อการสอน PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียนวิชาการจัดการ
ราคา
3.ระบบ WBSC/คลิป VDO
4. ใบงานปจจัยที่สง ผลตอการกําหนดราคา

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)
1
ผศ.นฤมล
โสภารัตนกุล

2

ผศ.นฤมล
โสภารัตนกุล
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สัปดาหที่

3
(Online)

4
(Online)

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขียน
อธิบายไดวาปจจัยไหนที่สงผล
ตอการกําหนดราคาสินคาใน
ตลาด
ขั้นตอนการกําหนดราคา
- การวิเคราะหปจจัยที่
เกี่ยวของกับการกําหนดราคา
- การเลือกวัตถุประสงคของ
การกําหนดราคา
- การพิจารณาอุปสงค
- การคาดคะเนตนทุน
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถกําหนด
วัตถุประสงคของการกําหนด
ราคาและสามารถกําหนด
ตนทุนของการจําหนายสินคา
ของธุรกิจได
ขั้นตอนการกําหนดราคา
(ตอ)
- การวิเคราะหคูแขงชัน ราคา
และขอเสนอของคูแขงขัน
- การเลือกวิธีการกําหนด

จํานวน
ชั่วโมง

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)

ผูสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online)
โดยผานระบบ WBSC รวมกับการใช
โปรแกรม Microsoft Teams และ
Zoom
2. ใหนักศึกษาทําการกําหนด
วัตถุประสงคของการกําหนดราคา
ตนทุนของการผลิต การซื้อ ตนทุน
คงที่ ตนทุนผันแปร ตนทุนทาง
การตลาด ของสินคาที่กําหนดใน
สัปดาหที่ 1

สื่อการสอน
1. สื่อการสอน PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียนวิชาการจัดการ
ราคา
3.ระบบ WBSC/คลิป VDO
4. ใบงานใหนักศึกษากําหนดวัตถุประสงคใน
การกําหนดราคา ตนทุนของการจําหนวย
สินคาของธุรกิจที่กําหนดไวในสัปดาหที่ 1

3

ผศ.นฤมล
โสภารัตนกุล

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online)
โดยผานระบบ WBSC รวมกับการใช
โปรแกรม Microsoft Teams และ
Zoom

สื่อการสอน
1. สื่อการสอน PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียนวิชาการจัดการ
ราคา
3.ระบบ WBSC/คลิป VDO

3

ผศ.นฤมล
โสภารัตนกุล
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สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

ราคาการเลือกราคาสุดทาย

5
(Online)

6
(Online)

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถที่จะทําการ
เก็บขอมูลของคูแขงขันและ
เปรียบเทียบราคาของคู
แขงขันแตละราย
การกําหนดราคาตามหลัก
เศรษฐศาสตร
- กํ า ห น ด ร า ค า ใน ต ล า ด
แข ง ขั น สมบู ร ณ (Perfectly
competitive market)
Learning Outcome
นักศึกษาเขียนอธิบายกลยุทธ
ที่ใชในการกําหนดราคาสินคา
หรือบริการในตลาดแขงขัน
สมบูรณได
การกําหนดราคาตามหลัก
เศรษฐศาสตร (ตอ)
- กําหนดราคาในตลาด
แขงขันไมสมบูรณ
(Imperfectly competitive
market)

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)

ผูสอน

2. ใหนักศึกษาแตละคนทําการเก็บ
ขอมูลคูแขงขันที่จําหนายสินคา
เหมือนกัน หรือใกลเคียงกัน เพื่อ
พิจารณาวิธีการกําหนดราคาของคู
แขงขันในตลาด

4. ใบงานสํารวจสินคาคูแขงขันในตลาด

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online)
โดยผานระบบ WBSC รวมกับการใช
โปรแกรม Microsoft Teams และ
Zoom
2. ใหนักศึกสรุปประเด็นของวีดที ัศน
เรื่องกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
และตลาดสินคาและบริการ

สื่อการสอน
1. สื่อการสอน PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียนวิชาการจัดการ
ราคา
3.ระบบ WBSC
4. วีดีทัศนเรื่องกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
และตลาดสินคาและบริการ
https://www.youtube.com/watch?v=
MxSztHZ-2Dw

3

ผศ.นฤมล
โสภารัตนกุล

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online)
โดยผานระบบ WBSC รวมกับการใช
โปรแกรม Microsoft Teams และ
Zoom
2. นักศึกษาแบงกลุมจัดทําคลิปการ

สื่อการสอน
1. สื่อการสอน PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียนวิชาการจัดการ
ราคา
3.ระบบ WBSC
4. ใบงานใหนักศึกษาจัดทําคลิปวีดีการ

3

ผศ.นฤมล
โสภารัตนกุล
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สัปดาหที่

7
(Online)

8
(Online)

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขียน
อธิบายถึงวิธีการกําหนดราคา
ของธุรกิจในตลาดประเภท
ตาง ๆ ได
การกําหนดราคาวิธีพื้นฐาน
- การกําหนดราคาทางทฤษฎี

การกําหนดราคาวิธีพื้นฐาน
(ตอ)
- การกําหนดราคาทางปฏิบัติ
(Price Setting in Practice)
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถที่จะกําหนด
ราคาโดยจะเลือกใชวิธีการ
กําหนดราคาที่เหมาะสมกับ
สินคาทีไ่ ดกําหนดไวใน
สัปดาหที่ 1

จํานวน
ชั่วโมง

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)

ผูสอน

สัมภาษณธุรกิจในตลาดตาง ๆ เพื่อ
ศึกษาวิธีการกําหนดราคาสินคาของ
ธุรกิจ

สัมภาษณธุรกิจเกี่ยวกับการกําหนดราคาของ
ตลาดประเภทตาง ๆ

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online)
โดยผานระบบ WBSC รวมกับการใช
โปรแกรม Microsoft Teams และ
Zoom
2. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online)
โดยผานระบบ WBSC รวมกับการใช
โปรแกรม Microsoft Teams และ
Zoom
2. ใหนักศึกษาทําการกําหนดราคา
โดยพิจารณาเลือกวิธีในการกําหนด
ราคาแบบทฤษฎี หรือแบบปฏิบตั ิ
เพื่อใหสอดคลองกับสินคา
กลุมเปาหมาย และคูแขงขัน

สื่อการสอน
1. สื่อการสอน PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียนวิชาการจัดการ
ราคา
3.ระบบ WBSC

3

ผศ.นฤมล
โสภารัตนกุล

สื่อการสอน
1. สื่อการสอน PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียนวิชาการจัดการ
ราคา
3. ใบงานใหนักศึกษาที่กําหนดราคาสินคา
ดวยวิธีพื้นใหกับสินคาที่กําหนดไวในสัปดาห
ที่ 1 โดยวิธีการ

3

ผศ.นฤมล
โสภารัตนกุล
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สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

9
(Online)

นโยบายการกําหนดราคา
และกลยุทธราคา
- นโยบายการกําหนดราคา

3

10
(Online)

นโยบายการกําหนดราคา
และกลยุทธราคา (ตอ)
- กลยุทธในการกําหนดราคา

3

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถที่จะเขียน
อธิบายกลยุทธการตั้งราคา
สินคาออกใหมและการตั้ง
ราคาสินคาสูงได

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
วิธีสอนแบบบรรยายในชัน้ เรียน
1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online)
โดยผานระบบ WBSC รวมกับการใช
โปรแกรม Microsoft Teams และ
Zoom
2. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
กิจกรรมการเรียนการสอน
วิธีสอนแบบบรรยายในชัน้ เรียน
1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online)
โดยผานระบบ WBSC รวมกับการใช
โปรแกรม Microsoft Teams และ
Zoom
2. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. นักศึกษาสรุปสิ่งที่ไดจากคลิปวีดี
ทัศนในหัวขอเรื่อง กลยุทธการตั้ง
ราคาสินคาใหม (Market
Penetration Pricing)
4. นักศึกษาสรุปสิ่งที่ไดจากคลิปวีดี
ทัศนในหัวขอเรื่อง กลยุทธการตั้ง
ราคาสินคาสูง

สื่อการสอน
1. สื่อการสอน PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียนวิชาการจัดการ
ราคา
3. ใบงานใหนักศึกษากําหนดนโยบายของ
การกําหนดราคาสินคาจากสินคาที่นักศึกษา
กําหนดไวในสัปดาหที่ 1
สื่อการสอน
1. สื่อการสอน PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียนวิชาการจัดการ
ราคา
3. คลิปวีดีทัศน กลยุทธการตั้งราคาสินคา
ใหม (Market Penetration
Pricing)https://www.youtube.com/wat
ch?v=uywoPX9Nycw
4. นักศึกษาสรุปสิ่งที่ไดจากคลิปวีดีทัศนใน
หัวขอเรื่อง กลยุทธการตั้งราคาสินคาสูง
https://www.youtube.com/watch?v=C
OdsZJJfFlw

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)
4
ผศ.นฤมล
โสภารัตนกุล

4

ผศ.นฤมล
โสภารัตนกุล

13

มคอ.

สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

11
(Online)

กลยุทธการกําหนดราคาตาม
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ
- กลยุทธการกําหนดราคา
ตามวงจรชีวติ ผลิตภัณฑ

3

12
(Online)

กลยุทธการกําหนดราคาตาม
ชองทางการจัดจําหนาย
- ก า ร กํ า ห น ด ร า ค า ต า ม
ชองทางการจัดจําหนาย

3

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถที่จะเขียน
อธิบายกลยุทธในการกําหนด
ราคาสินคาในแตละชวงวงจร
ชีวิต และเขียนอธิบายกลยุทธ
การกําหนดราคาชองทางการ
จัดการจัดหนาย

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
วิธีสอนแบบบรรยายในชัน้ เรียน
1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online)
โดยผานระบบ WBSC รวมกับการใช
โปรแกรม Microsoft Teams และ
Zoom
2. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
กิจกรรมการเรียนการสอน
วิธีสอนแบบบรรยายในชัน้ เรียน
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมีสว น1.
วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดย
ผานระบบ WBSC รวมกับการใช
โปรแกรม Microsoft Teams และ
Zoom
2. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. .ใหนักศึกษาทําการกําหนดกลยุทธ
ที่ใชในการกําหนดราคาสินคาของ
ธุรกิจตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ และกล
ยุทธการกําหนดราคาชองทางการ
จัดการจัดหนาย

สื่อการสอน
1. สื่อการสอน PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียนวิชาการจัดการ
ราคา

สื่อการสอน
1. สื่อการสอน PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียนวิชาการจัดการ
ราคา
3. ใบงานการกําหนดกลยุทธการกําหนด
ราคาของธุรกิจตามวงจรชีวติ ผลิตภัณฑและ
ชองทางการจัดจําหนาย

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)
4
ผศ.นฤมล
โสภารัตนกุล

4

ผศ.นฤมล
โสภารัตนกุล

14

มคอ.

สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

13
(Online)

กลยุทธการกําหนดราคาการ
สงเสริมการตลาด
- การกําหนดราคาโดยการใช
ก ล ยุ ท ธ ใน ก า ร ส ง เส ริ ม
การตลาด

14
(Online)

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถที่จะเขียน
อธิบายกลยุทธการสงเสริมา
การตลาดในการกําหนดราคา
สินคา
การจัดการราคาสําหรับ
ธุรกิจออนไลนและจริยธรรม
การกําหนดราคา
- การจั ด การราคาสํ า หรั บ
ธุรกิจออนไลน
- ขอกําหนด กฎหมาย และ
จรรยาบรรณ
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถกําหนด
ราคาสินคาขายออนไลนได
และทราบถึง กฎหมาย และ
จรรยาบรรณในการกําหนด
ราคาสินคา

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
วิธีสอนแบบบรรยายในชัน้ เรียน
1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online)
โดยผานระบบ WBSC รวมกับการใช
โปรแกรม Microsoft Teams และ
Zoom
2. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. ใหนักศึกษาใชกลยุทธในการ
สงเสริมการตลาดในการกําหนดราคา
สินคา
กิจกรรมการเรียนการสอน
วิธีสอนแบบบรรยายในชัน้ เรียน
1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online)
โดยผานระบบ WBSC รวมกับการใช
โปรแกรม Microsoft Teams และ
Zoom
2. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. ใหนักศึกษาเขาเว็ป โดยนักศึกษา
เลขลําดับที่ 1- 5 หาขอมูลการ
กําหนดราคาสินคาขายทางออนไลน
พรอมยกตัวอยาง/อธิบาย และ
นักศึกษาลําดับที่ 6 - 12 หาขอมูล
ขอกําหนด กฎหมายและจรรยาบรรณ
ในการกําหนดราคา โดยใหนําเสนอ

สื่อการสอน
1. สื่อการสอน PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียนวิชาการจัดการ
ราคา
3. ใบงานการใชกลยุทธในการสงเสริม
การตลาดในการกําหนดราคาสินคา

สื่อการสอน
1. สื่อการสอน PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียนวิชาการจัดการ
ราคา
3. ใบงานการศึกษาหาขอมูลการกําหนด
ราคาสอนคาขายออนไลน และการศึกษา
ขอกําหนด กฎหมาย และจรรยาบรรณของ
การกําหนดราคาสินคา

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)
5
ผศ.นฤมล
โสภารัตนกุล

5

ผศ.นฤมล
โสภารัตนกุล

15

มคอ.

สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

15
(Online)

การวิเคราะหประเด็นเนื้อหา
การนําเสนอผลงานของ
นักศึกษาเปนรายกลุม โดยให
นักศึกษานําเสนอผลงานกลุม
ในการตัดสินใจในการกําหนด
ราคาของสินคาที่นักศึกษา
สมมติในสัปดาหที่ 1

3

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถที่จะ
นําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
และเปนการทํางานแบบกลุม
ที่นักศึกษาไดเรียนรูการเปน
ผูนําและผูตามที่ดี รวมทัง้ การ
แกไขปญหาเฉพาะหนาที่
เกิดขึ้นได

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
วิธีสอนแบบบรรยายในชัน้ เรียน
1. ผลงานนักศึกษา
1. ใหแตคนนําเสนอการกําหนดราคา
สินคา ตนทุน วัตถุประสงคในการ
กําหนดราคา นโยบายในการกําหนด
ราคา กลยุทธที่ใชในการกําหนดราคา
โดยใหนําเสนอหนาชั้นเรียน
2. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปราย
และซักถามในประเด็นที่สนใจและ
สงสัย

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)
1,2,3,4,5
ผศ.นฤมล
โสภารัตนกุล

หมายเหตุ : แผนการสอนในแตละสัปดาหสามารถเปลี่ยนไดตามสถานการณ

16

มคอ. 3
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

1. การเขาชั้นเรียน 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3
/ การตรงตอเวลา /
การแตงกาย /
ความรับผิดชอบตอ
ตนเอง/การมี
จิตสํานึกความ
ถูกตอง/คุณธรรม
จริยธรรม
2. แบบฝกหัด/
กิจกรรม / งานที่
ไดรับมอบหมาย
(งานเดี่ยวและงาน
กลุม)

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3
2.1.1, 2.1.2, 2.2.4
3.1.1, 3.1.2, 4.1.1
4.1.2, 5.1.1, 5.1.3

3. สอบปลายภาค

2.1.1, 2.1.2, 2.2.4
3.1.1, 3.1.2, 5.1.1
5.1.3

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ 1-15
10%
นักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสง
งา น ต าม กํ า ห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย
2. ประเมิ น จากการแต ง กายของ
นักศึกษาที่เปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน า ที่ ทั้ ง ต อ ตนเองและที่ ไ ด รั บ
มอบหมายรายกลุมและบุคคล
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ 1-15
50%
นักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสง
งา น ต า ม กํ าห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย
2.ประเมิน จากความรับ ผิ ด ชอบใน
หนาที่ ที่ไดรับ มอบหมายรายกลุม
และบุคคล
3. ประเมินจากงาน /กิจกรรมตางๆ
ที่ มอบหมายให นั ก ศึก ษาฝ กปฏิ บั ติ
ทั้งในหองเรียน ตองมีความซื่อสัตย
ไม ทุ จ ริ ต ไม นํ า ผลงานของผู อื่ น มา
เปนของตน
4. ประเมินจากการมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็ นการทํ ากิจ กรรม
กลุม
5 . ป ระ เมิ น จ า ก พ ฤ ติ ก รรม ใน
ห อ งเรี ย น เช น การมี ส ว นร ว มใน
กิจกรรมในหองเรียน พฤติกรรมการ
ทํางานเปนทีม
1. ประเมินจากการสอบปลายภาค
16
40%
โดยใชขอสอบแบบปรนัย/อัตนัย
วิธีการประเมินผล

17

มคอ.

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
นฤมล โสภารัตนกุล. (2562). เอกสารประกอบการเรียนวิชาการจัดการราคา. กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
วิทยา จารุพงศโสภณ (2556). กลยุทธราคา. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
ฉัตยาพร เสมอใจ. (2552). การจัดการธุรกิจขนาดยอม. กรุงเทพมหาคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
วิเชียร วงศณชิ ชากุล, ไกรฤกษ ปนแกว และโชติรส กมลสวัสดิ์. (2558). หลักการตลาด. พิมพครั้งที่ 13.
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
สุโขทัยธรรมาธิราช. (2557). การจัดการผลิตภัณฑและราคา. กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แนเกิล. โทมัส ที. (2551). กลยุทธการตั้งราคา. แปลโดย สุวินัย ตอศิริสุข. กรุงเทพมหนคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
ธวัชชัย มงคลสกุลฤทธิ์. (2551). Pricing Makes Profit : กระชากกําไรที่ถูกปดซอนดวยกลยุทธดานราคา.
กรุงเทพมหานคร : ไอ เอ็ม บุค.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ไมมี

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและนักศึกษา การอภิปรายรวมกัน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของนักศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรียนสําหรับการนําความรูไปใช
- การวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผานกลุมของสื่อสังคมออนไลนที่ผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมของหลักสูตร
(2) ประเมินจากการเขาชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ไมคดั ลอกผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
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2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(1) แบบฝกหัด ทดสอบยอย จัดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(2) ประเมินผลจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(3) ประเมินผลจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.3 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) สังเกตพฤติกรรม การรวมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบคําถาม
(2) ตรวจผลงานการศึกษาคนควารายงานที่ไดรับมอบหมาย
(3) การสอบปฏิบัติและการสอบวัดผลความรู โดยการจัดทําขอสอบเพื่อใชวัดทักษะทางดาน
ปญญาของนักศึกษา โดยเนนการแกปญหา การอธิบายแนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหา โดยการ
ประยุกตความรูที่ไดเรียนมา
2.4 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรม การรวมกิจกรรม การอภิปราย
(2) ประเมินการทํางานภายในกลุมอยางตอเนื่อง
(3) ใหนักศึกษาประเมินเพื่อนรวมกลุมในแตละกิจกรรม
2.5 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรมทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สังเกตและประเมินผลการทํางานกลุม
(2) ประเมินความสามารถในการนําเสนอผลงานทั้งดานการใชภาษาและการใชสื่อเทคโนโลยี
3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
- ผูสอนบันทึกผลการวิเคราะหสภาพการศึกษาของนักศึกษา และพิจารณาทิศทางการปรับรายบุคคล
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยผูสอน และผูสอนทานอื่นที่ให
ความสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือผูทรงคุณวุฒิ การพิจารณาจากผลงานที่ไดนําเสนอ
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาสําหรับการตรวจสอบผลการประเมิน ทวนสอบวิธีการ และ
ผลการเรียนรูของนักศึกษา โดยการตรวจสอบขอสอบ รายงาน เอกสารผลงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการ
ใหคะแนนพฤติกรรม กิจกรรมของนักศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับ ปรุงรูป แบบกิ จ กรรมการสอนรายวิ ช าทุ ก ภาคการศึก ษาที่ เป ด การเรีย นการสอนหรือ ตาม
ขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
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- เชิญวิทยากร ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิหรือผูประกอบการที่มีประสบการณตรงมาเปนสวนรวมใน
การทําพิจารณ เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องของการประยุกตความรูกับปญหาที่มาจากงานสรางสรรคของ
ผูสอนหรือการจัดการเรียนรูตามประเด็นที่เกี่ยวของหรือสอดคลอง
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