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รายละเอียดของรายวิชา 

หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อวิชา :  3432303 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 
2. จ านวนหน่วยกิต : 3 (3-0-6)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : 

 เป็นรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน :   
 4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:  

1)   มงคล เทียมถนอม 
สถานที่ติดต่ออาจารย์    โทร. 081 492 4545   

        
7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 
8. สถานที่เรียน :  มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบร ี
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    หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา : เมื่อนักศึกษาเรียนผ่านรายวิชานี้แล้ว จะมีความสามารถดังต่อไปนี้ 
   1.เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์และนโยบายผลิตภัณฑ์และราคา  
2.เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์และราคาในสถานการณ์ต่างๆ
ได้  
3.เพื่อใช้เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาทางด้านการตลาดในระดับสูงต่อไป  
4.เพื่อให้นักศึกษารับรู้และตอบสนองในด้านความรับผิดชอบ  ความมีวินัย  ความซื่อสัตย์  ในการเรียนและ
การท างาน  
5.เพื่อให้นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน  ใจกว้างและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนได้  
6.เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยี  ในการสื่อค้นข้อมูลทางการตลาด  และน ารายงานในรูปแบบที่
เหมาะสมได้ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา :    2.1  เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการตราสินค้าเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถเข้าใจหลักและประยุกต์เพ่ือสร้างตราสินค้าเองได้  
2.2  เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการบรรจุภัณฑ์เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าไปประยุกต์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ได้  
2.3  เพิ่มเนื้อหาของส่วนการวางต าแหน่งทางการตลาด  เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจและประยุทธ์ในการวาง
ต าแหน่งผลิตภัณฑ์ของสินค้าและบริการได้  
2.4  ปรับปรุงการสอนจากการประเมินผลการสอนของนักศึกษา   
          1.  ปรับการพูดให้เสียงอยู่ในระดับพอดี  ไม่ดังจนเกินไป  
          2.  บรรยายในส่วนเนือ้หาประเด็นส าคัญ  ไม่นอกเรื่องจนเกินเวลาบรรยาย 
 

หมวด 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการผลิตภัณฑ์  แนวคิด
ส่วนผสมผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์  การบริหารตราสินค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์  การวาง
ต าแหน่งผลิตภัณฑ์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  การบริหารสินค้าในแต่ละช่วงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์  ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเรื่องราคา  วัตถุประสงค์การตั้งราคา  การก าหนดราคา และการเปลี่ยนแปลงราคา  

             Product concepts; roles and responsibilities of a product manager; the 
concept of product mix and strategy; brand management; packaging development; 
product positioning;  product development; product’s life cycle planning; factors to 
consider when setting price, pricing objective, price policy and price change    
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา :    
 3 (3-0-6) (บรรยาย 3 ชั่วโมง/ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง/ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง)  



มคอ.3  รายละเอียดของรายวชิา 4 

จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 3 ชั่วโมง  
จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการต่อสัปดาห์ 0 ชั่วโมง  
จ านวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง  
จ านวนชั่วโมงท่ีสอนเสริมในรายวิชา 0 ชั่วโมง  
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หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
              

1.มาตรฐานการเรียนรู้ 
และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา 

2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
  1.1  มีวินัยและความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่   มีความ
มุ่งม่ันในการท างานให้ส าเร็จ   
  1.2  มีน้ าใจ มีจิต
อาสา  จิตสาธารณะ  เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม  และเห็นอก
เห็นใจผู้อ่ืน    
  1.3  มีความพอเพียง      
  1.4  มีความซื่อสัตย์  
กตัญญู เที่ยงธรรม  
  1.5  สุภาพ อ่อนน้อม
ถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ ใจกว้าง 
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
  1.6  มีจิตส านึกและ
ตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ   
  1.7  เคารพและ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ขององค์กรและสังคม   
 

 - การแจ้งนโยบายในการเรียน
ประกอบด้วย  
     - การแต่งกาย  
     - การตรงเวลา  
     - ความซื่อสัตย์  
     - ความรับผิดชอบ  
    - การท างานกลุ่ม  
- สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ในชั่วโมงเรียน   

 - ประเมินผลพฤติกรรมที่แสดงออก
ในชั้นเรียน และการสอบ เช่น การ
แต่งกายที่ถูกระเบียบ , การไหว้, 
คารวะต่อผู้ใหญ่, การทุจริตในการ
สอบ และการลอกงานเพ่ือน  
- ตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน 
การเข้าห้องตรงเวลา การส่งงานตรง
เวลา  

   2. ด้านความรู้  
 
     
  2.1   มีความรอบรู้
อย่างกว้างขวางในศาสตร์ที่เป็น
พ้ืนฐานของชีวิต และสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้  
  2.2  มีความรู้พื้นฐาน

  - การบรรยาย และยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- นักศึกษาเเสดงความคิดเห็น 
หรือตอบค าถาม  
- นักศึกษาจัดท ากรณีศึกษา , 
งานมอบหมาย  
- จัดท ารายงานวางแผน
ผลิตภัณฑ์และราคา    

  - ประเมินจากการตอบปัญหาการ
แสดงความคิดเห็น  
- สอบกลางภาค  
- สอบปลายภาค  
- งานมอบหมาย  
- การจัดท ากรณีศึกษา  
- การน าเสนอรายงาน  
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1.มาตรฐานการเรียนรู้ 
และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา 

2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

เพ่ือศึกษาต่อในหลักสูตรได้   
  2.3  มีความรู้ตาม
หลักการ ทฤษฎีในสาขาวิชา
การตลาด   
  
   3. ด้านทักษะทางปัญญา  
  3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมี
ความสามารถในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  
  3.2 สามารถคิด  
วิเคราะห์  และตัดสินใจบน
พ้ืนฐานของ เหตุผลได้  มี
วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์       
  3.3  น าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม  
  

  - นักศึกษาเเสดงความคิดเห็น 
หรือตอบค าถาม  
- นักศึกษาจัดท ากรณีศึกษา , 
งานมอบหมาย  
- จัดท ารายงานวางแผน
ผลิตภัณฑ์และราคา    

  - ประเมินจากการตอบปัญหาการ
แสดงความคิดเห็น  
- รายงานกลุ่ม  
- สอบกลางภาค  
- สอบปลายภาค  
-  การน าเสนอรายงาน  

   4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  
  4.1  มีความสามารถ
ในการท างานเป็นทีม  ปรับตัวให้
เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร  
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
  4.2  ตระหนักถึงสิทธิ
ของตนเองและผู้อื่น และยอมรับ
ในความแตกต่างหลากหลายของ
มนุษย์    
  4.5  มีความ
รับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย   

  - การจัดท างานกลุ่ม พร้อมกับ
การน าเสนองาน  โดยให้แต่ละ
กลุ่มจัดท ารายงาน ซึ่งสมาชิกใน
กลุ่มจะต้องร่วมกันค้นหาข้อมูล  
การวิเคราะห์ การตัดสินใจ ใน
การจัดท างาน  
- การจัดท างานเดี่ยว    

  - ประเมินความรับผิดชอบงานกลุ่ม 
การช่วยเหลือในการท างานจาก
สมาชิกกลุ่ม  
- ประเมินจากการส่งงานตามเวลา  
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1.มาตรฐานการเรียนรู้ 
และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา 

2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

  
   5. ด้านการวิเคราะห์ ตัวเลข 
การสื่อสาร และ เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
  5.1  สามารถใช้ภาษา
ในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี 
ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน  
  5.2  สามารถ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  ระบุเทคนิค
ทางสถิติหรือคณิตศาสตร์มาใช้ใน
การวิเคราะห์ แปลความหมายได้  
  5.3  สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสาร  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์
และคัดเลือก  
  5.4  สรุปประเด็น
และสื่อสารทั้งการเขียน การพูด 
รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการ
น าเสนอท่ีเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ  
  

   - แนะน าแหล่งข้อมูลส าหรับ
สืบค้น  
- การมอบหมายงานที่ต้อง
สืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
- การน าเสนองานด้วยวิธีการใช้
เทคโนโลยี  
- การตั้งค าถามในชั้นเรียน  
- การสอบปลายภาคเรื่องราคา    

  - ประเมินทักษะการใช้ภาษาจาก
เอกสาร การรายงานและงาน
มอบหมาย  
- ประเมินทักษะการใช้สื่อจากการ
น าเสนอรายงาน   
- ประเมินจากเอกสารอ้างอิงของ
ข้อมูลที่ใช้ประกอบในรายงาน  
- ประเมินจากการสอบปลายภาค
เรื่องราคา  

   6. ด้านทักษะปฏิบัติ  
    
  

  ไม่มี      ไม่มี  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping)  
 

รายวิชา  1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  

 
 

2. ด้านความรู้  
 
     
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา  

 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ  

 
 

5. ด้านการวิเคราะห์ 
ตัวเลข การสื่อสาร 
และ เทคโนโลยี

สารสนเทศ  
 
 
 

6. ด้านทักษะปฏิบัติ  
    

1
.
1  

1
.
2  

1
.
3  

1
.
4  

1
.
5  

1
.
6  

1
.
7  

2.1  2.2  2.3  3.1  3.2  3.3  3.4  4.1  4.2  4.3  4.4  4.5  5.1  5.2  5.3  5.4  6.1  

1702320  การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา              -   - -      - 
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หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน  
 

สัปดาห ์
ที ่

วัตถุประสงค์การเรียนรู้  หัวข้อ/รายละเอียดการสอน จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ วิธีสอน/กจิกรรมการ
เรียนการสอนและสื่อที่

ใช้  

วิธีวัดและประเมินผล ชื่อผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง  

 1  1.  เพื่อให้นักศึกษา
เข้าใจความหมายของ
การตลาด  ปรัชญา
ทางการตลาด  และ
กระบวนการจัดการ

ทางการตลาด  
 2.  เพื่อให้นักศึกษา
เข้าใจบทบาทของ

ผลิตภัณฑ์และราคา 

 บทที่  1   การตลาดกับ
การบริหารผลิตภัณฑ์และ
ราคา   
 1.1      ความหมายของ
การตลาด  
 1.2   ปรัชญาการ
จัดการทางการตลาด  
 1.3   กระบวนการ
จัดการทางการตลาด  
 1.4   บทบาทของ
ผลิตภัณฑ์และราคาใน
ชีวิตประจ าวัน  
 1.5  บทบาทและ
หน้าที่ของผู้จัดการ
ผลิตภัณฑ์  
 1.6  การจัดองค์การ

 3   0  6  1.  บรรยายโดยใช้ 
power point  
 2.  ยกตัวอย่าง
ประกอบให้เห็นอย่าง
ชัดเจน    
 

 -   การซักถาม  
-  สอบกลางภาค 

มงคล เทียมถนอม 
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เพ่ือบริหารผลิตภัณฑ์  
 1.7    กระบวนการ
วางแผนการตลาด  
 

 2  1.  เพื่อให้นักศึกษา
ทราบถึงสิ่งแวดล้อมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการ
บริหารผลิตภัณฑ์และ

ราคา  
 2.  เพื่อให้นักศึกษา
สามารถวิเคราะหื

สิ่งแวดล้อมทางการตลาด
ที่มีผลต่อการบริหาร
ผลิตภัณฑ์และราคา 

 บทที่  2   การวิเคราะห์
สภาวะแวดล้อมทาง
การตลาด  
 2.1    การวิเคราะห์
ความน่าสนใจของ
ประเภทผลิตภัณฑ์  
 2.2  การวิเคราะห์
ลูกค้า  
 2.3  การวิเคราะห์คู่
แข่งขัน   
 กรณีศึกษาท่ี  1   
 

 3   0  6  1.บรรยายโดยใช้ 
power point  
 2.  ยกตัวอย่าง
ประกอบให้เห็นอย่าง
ชัดเจน    
 3.  ท ากรณีศึกษา  
 

 -   การซักถาม  
-  ผลจากการท ากรณีศึกษา  
-  สอบกลางภาค 

  มงคล เทียมถนอม 

 3  1.  นักศึกษาสามารถ
แบ่งส่วนตลาด  เลือก

ตลาดเป้าหมาย  และการ
ก าหนดต าแหน่งทางการ

ตลาดได้ 

 บทที่  3   การแบ่งส่วน
ตลาด  การเลือกตลาด
เป้าหมาย  การก าหนด
ต าแหน่งทางการตลาด  
 3.1  การแบ่งส่วน
ตลาด   

 3   0  6  1.บรรยายโดยใช้ 
power point  
 2.  ยกตัวอย่าง
ประกอบให้เห็นอย่าง
ชัดเจน    
 3.  ท ากรณีศึกษา  

 -   การซักถาม  
-  ผลจากการท ากรณีศึกษา  
-  สอบกลางภาค 

  มงคล เทียมถนอม 
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 3.2  การเลือกตลาด
เป้าหมาย  
 3.3  การก าหนด
ต าแหน่งทางการตลาด  
 กรณีศึกษาท่ี  2   
 

 

 4-5  1.  นักศึกษาสามารถ
เข้าใจการบริการ

ผลิตภัณฑ์  
 2.  นักศึกษาทราบถึง
ความส าคัญของตรา
สินค้า  วิเคราะห์ตรา

สินค้า  และวางแผนการ
บริหารตราสินค้าได้  

 3.  นักศึกษาทราบถึง
ความส าคัญของบรรจุ
ภัณฑ์  และออกแบบ
บรรจุภัณฑ์เพ่ือความ

เหมาะสมได้ 

 บทที่   4   การบริหาร
ส่วนประสมผลิตภัณฑ์  
 4.1    ระดับของ
ผลิตภัณฑ์  
 4.2  ประเภทของ
ผลิตภัณฑ์  
 4.3  ล าดับขั้นของ
ผลิตภัณฑ์  
 4.4  ผลประโยชน์
ของผลิตภัณฑ์  
 4.5  สายผลิตภัณฑ์  
 4.6  ตรายี่ห้อ  
 4.7  บรรจุภัณฑ์  
 4.8     การพัฒนากล
ยุทธ์ผลิตภัณฑ์  
 

 6   0  12  1.บรรยายโดย 
power point  
 2.  ยกตัวอย่าง
ประกอบให้เห็นอย่าง
ชัดเจน    
 

 -   การซักถาม  
-  ผลจากการท า  รายงาน  
-  สอบกลางภาค 

มงคล เทียมถนอม 
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 6-7  1.  เพื่อให้นักศึกษา
ทราบความส าคัญของ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  
 2.  เพื่อให้นักศึกษา

ทราบขั้นตอนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่  

 3.  เพื่อให้นักศึกษา
สามารถวิเคราะห์กลยุทธ์

ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้
เหมาะสม  

 4.  เพื่อให้นักศึกษา
เข้าใจและวิเคราะห์กล
ยุทธ์วัฏจักรผลิตภัณฑ์ 

 บทที่  5   กลยุทธ์การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  
 5.1  ลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ใหม่  
 5.2  ปัจจัย
ความส าเร็จของ
ผลิตภัณฑ์ใหม่  
 5.3  การจัดองค์การ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่  
 5.4  ขั้นตอนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  
 5.5  กลยุทธ์วัฏจักร
ผลิตภัณฑ์ 

 6   0  12  1.บรรยายโดยใช้ 
power point  
 2.  ยกตัวอย่าง
ประกอบให้เห็นอย่าง
ชัดเจน    
 

 -   การซักถาม  
-  ผลจากการท า  รายงาน  
-  สอบกลางภาค 

  มงคล เทียมถนอม 

 8 -  สอบกลางภาค  3   0  6    มงคล เทียมถนอม 

 9  1.  เพื่อให้นักศึกษา
ทราบบทบาทของราคา  
ปัจจัยในการตั้งราคา  
ขั้นตอนในการบริหาร

ราคา  และวัตถุประสงค์
ในการตั้งราคา 

 บทที่   6   การจัดการ
เกี่ยวกับราคา  
 6.1  บทบาทของ
ราคา  
 6.2  ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการตั้งราคา  

 3   0  6  1.บรรยายโดยใช้ 
power point  
 2.  ยกตัวอย่าง
ประกอบให้เห็นอย่าง
ชัดเจน    
  

 -   การซักถาม  
-  สอบปลายภาค 

มงคล เทียมถนอม 
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 6.3  ขั้นตอนการ
บริหารราคา  
 6.4  วัตถุประสงค์ใน
การก าหนดราคา  
  

 

 10-
11 

 1.  เพื่อให้นักศึกษา
เข้าใจเศรษฐศาสตร์กับ

การตั้งราคา  
 2.  เพื่อให้นักศึกษา

เข้าใจการก าหนดราคาใน
รปูแบบต่างๆ 

 บทที่  7   การก าหนด
ราคา  
 7.1  เครื่องมือ
เศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
 7.2  การก าหนด
ราคาจากต้นทุน  
 7.3  การก าหนด
ราคาจากอุปสงค์  
 7.4     การก าหนดราคา
ตามการแข่งขัน  
 

 6   0  12  1.บรรยายโดยใช้ 
power point   
 2.  ยกตัวอย่าง
ประกอบให้เห็นอย่าง
ชัดเจน    
 

 -   การซักถาม  
-  ผลจากการท า  รายงาน  
-  สอบปลายภาค 

มงคล เทียมถนอม 

 12-
13 

 1.  นักศึกษาเข้าใจบนโย
บายราคา  

 2.  นักศึกษาเข้าใจกล
ยุทธ์ราคา 

 บทที่  8   นโยบายราคา    
 8.1  นโยบายราคา  
 8.2  กลยุทธ์ราคา  
 8.3  กลยุทธ์ราคา
ในวัฏจักรผลิตภัณฑ์วงจร
ชีวิตผลิตภัณฑ์  

 6   0  12  1.บรรยายโดยใช้ 
power point   
 2.  ยกตัวอย่าง
ประกอบให้เห็นอย่าง
ชัดเจน    
 3.  กรณีศึกษา  

 -   การซักถาม  
-  ผลจากการท ารายงาน  
-  สอบปลายภาค  
-  ผลจากการท ากรณีศึกษา 

มงคล เทียมถนอม 
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 กรณีศึกษาท่ี  3   
 

 

 14-
15 

 1.  นักศึกษาสามารถ
ก าหนดราคาใน

สถานการณ์ต่างๆได้ 

 บทที่  9   การก าหนด
ราคาในสถานการณ์ต่าง  
ๆ    
 9.1     การก าหนดราคา
ส าหรับส่วนประสมทาง
การตลาด  
 9.2  การก าหนดคา
คาตามเกณฑ์ภูมิศาสตร์  
 9.3  การก าหนด
ราคาตามส่วนตลาด  
 9.4  การ
เปลี่ยนแปลงราคา  
 กรณีศึกษาท่ี  4   
 

 6   0  12  1.บรรยายโดยใช้ 
power point  
 2.  ยกตัวอย่าง
ประกอบให้เห็นอย่าง
ชัดเจน     
 3.  กรณีศึกษา  
 

 -   การซักถาม  
-  ผลจากการท า  รายงาน  
-  สอบปลายภาค  
-  ผลจากการท ากรณีศึกษา 

มงคล เทียมถนอม 

 16 -  น าเสนองานวางแผน
ผลิตภัณฑ์และราคา  และ
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 

 3   0  6  1.น าเสนอรายงาน
และให้ค าแนะน า 

 การน าเสนอ   
 การตอบค าถาม 

มงคล เทียมถนอม 

รวมจ านวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา 48 0 96  
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5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ 
Learning Outcome 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ ร้อยละ (%) ของ
การประเมิน 

 
2.1,2.2,3.1,3.3,4.1,4.2,4.5,5.1,5.3 

 รายงานกลุ่ม/น าเสนอ
รายงาน 

 16  10% 

 2.1,2.2,3.2,3.,4.5,5.1,5.3  จัดท ากรณีศึกษา/งานที่
ได้รับมอบหมาย 

 
2,3,12,14 

 10% 

 1.1,1.5,1.7,4.1,4.2,4.5  จิตพิสัย/การเข้าชั้นเรียน/
การส่งงาน 

 16  10% 

 1.1,1.7,2.1,2.2,3.2,3.3  สอบกลางภาค  8  30% 

 1.1,1.7,2.1,2.2,3.2,3.3  สอบปลายภาค  ตาม
ตาราง
สอบ 

 40% 

รวม  100% 

  
 

หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสารหลักท่ีใช้ในการเรียนการสอน  

Kotler  &  Armstrong Principles of Marketing   2012 Pearson Education Limited . 
 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญที่นักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม  
     1.  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ,  นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา.  ส านักพิมพ์บิสิเนสเวิลด์.  กรุงเทพ,  
2543  
2.  สุดาดวง  เรืองรุจิระ  ,นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา  .ส านักพิมพ์ประกายพรึก  .กรุงเทพ,2538  
3.  ปฏิพล  ตั้งจักรวรานนท์  แปลและเรียบเรียง  ,คัมภีร์นักการตลาด.ส านักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท  
,2549  
4.  ฐิตินันท์  อิฐรัตน์  แปล,  สงครามราคา Price War  วิธีเอาชนะและเอาตัวรอด.ส านักพิมพ์เอ็กซ
เปอร์เน็ท,2548  
5.  ศิริวรรณ   เสรีรัตน์  และคณะ,กลยุทธ์การตลาดและการบริหารการตลาด.  ส านักพิมพ์บิสิเนส
เวิลด์  .กรุงเทพ  ,2541  
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6.  ชีลาพร  อินทร์อุดม  ,นโยบายการก าหนดราคา.ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง.กรุงเทพ,พิมพ์
ครั้งที่  3   ,2541  
7.  รังสรรค์  เลิศในสัตย์   แปลและเรียบเรียง  ,    การตลาดเชิงกลยุทธ์ส าหรับผู้ชนะ  ,   ส านักพิมพ์  
ส.ส.ท   2544  
8.  สายฟ้า  พลวายุ  แปล,การตลาดส าหรับนักปฏิบัติ.ส านักพิมพ์  เอ  อาร์บิสิเนส  เพรส  .กรุงเทพ
,2542   
 9.  เสรี  วงษ์มณฑา,การตลาดเชิงปฏิบัติ.  ส านักพิมพ์บิสิเนสเวิลด์  .กรุงเทพ  ,2540  
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน าที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม  
  1.  หนังสือพิมพ์ทางธุรกิจ  เช่น  กรุงเทพธุรกิจ  ,   ประชาชาติ  ,   ผู้จัดการ   ฯลฯ  
2. www . gotomanager . or . th   
 3.  นิตยสารด้านการตลาด Brandage   
 4.  นิตยสารด้านการตลาด Marketeer  
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หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา:  

 นักศึกษาท าการประเมินประสิทธิผลการสอนโดยการประเมินผ่านระบบ Reg  ทาง Webside  
มหาวิทยาลัย 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน:  
 คณะประเมินการสอนโดยใช้แบบสอบถาม  นักศึกษาประเมินผ่านทางระบบ Reg  มหาวิทยาลัย  

3.  การปรับปรุงการสอน :  
     อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  จัดท า
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  และมีการปรับปรุงตามผลการประเมิน  รวมทั้งด าเนินการประชุม
สาขาการตลาด  เพ่ือหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :  
     สาขาการตลาดด าเนินการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  ความเหมาะสมของโครงสร้างคะแนน  
การให้คะแนน  และน าเข้าคณะกรรมการวิชาการเพ่ือพิจารณาในขั้นต่อไป 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :  
     สาขาการตลาดมกีารน าผลการประเมิน  และทบทวนผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา   เพื่อใช้วาง
แผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  ตลอดจนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้
เกิดคุณภาพมากข้ึน  โดยจัดให้มีอย่างน้อย  1   ครั้งต่อปีการศึกษา 
 
 

 


