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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 

รหัสวิชา MPP ๕๖๐๗  รายวิชา การจัดการตลาด 

สาขาวชิา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะ/วิทยาลยั คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสนุันทา 

ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวชิา   

รหัสวิชา   MPP ๕๖๐๗ 

ชื่อรายวิชาภาษาไทย การจัดการตลาด 

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Marketing Management 

๒. จำนวนหน่วยกติ  ๓ หน่วยกติ  (๓-๐-๖)       

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

๓.๑  หลักสูตร        รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)  

๓.๒  ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    

๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.นัทนชิา โชติพทิยานนท ์

๔.๒ อาจารย์ผู้สอน   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.นัทนชิา โชติพทิยานนท ์

๕. สถานที่ติดต่อ อาคาร ๓๕ ชัน้ ๑ / E – Mail :  natnicha.ha@ssru.ac.th 

๖. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรยีน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๑ / ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๖.๒ จำนวนผู้เรยีนที่รับได ้ ประมาณ ๒๐ คน 

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมากอ่น (Pre-requisite)  (ถา้มี) - 

๘. รายวิชาที่ต้องเรยีนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถา้มี) - 

๙. สถานที่เรียน    ออนไลน ์

๑๐.วันที่จัดทำหรือปรับปรุง  วันที ่๑ เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานีแ้ล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ  ดังนี ้ 

    เพื่อให้บัณฑิตอธิบายความหมายและความสำคัญของการจัดการตลาด มีความเข้าใจ มคีวามรู ้ ความสามารถในการคิด 

วิเคราะห์โดยใช้เหตุผล และอธิบายการจัดการตลาด เข้าใจเจตคติที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม  ความรับผิดชอบ และอธิบาย

พฤติกรรมผู้บริโภคได้ สามารถสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ อธิบายรูปแบบการจัดการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ถึง

คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการสอดแทรกในรายวิชา ได้แก่ 

     ๑) มีสติ รู้ตัว รูห้น้าที่ 

     ๒) รับฟังความคดิเห็นที่แตกต่างได้ 

     ๓) เที่ยงธรรม 

     ๔) มีธรรมาภิบาลในการจัดการ 

     ๕) เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ขั้นพื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำความรู้ ความเข้าใจ ในรายวิชาการ

จัดการตลาด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการที่ทันสมัยในยุคเศรษฐกิจ ๔.๐ และการตลาดในยุคดิจิทัล ให้ทันต่อ

สถานการณ์ปัจจุบันและครอบคลุมมากขึ้นทั้งนี้ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับการตลาดยุคใหม่ที่มี

ความกา้วหน้าและเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 

 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนนิการ 

 

๑. คำอธบิายรายวิชา 

  (ภาษาไทย) ตลาดเงิน  ตลาดทุน บทบาทและความสำคัญของตลาดทุนตอ่ภาครัฐและเอกชน กลยุทธ์ในการกำหนด

นโยบายทางด้านการตลาด ว่าด้วยเรื่อง ราคา สถานที่ การส่งเสริม ทั้ งนี้ ภายใต้การพิจารณาถึงตลาดการค้าในประเทศ

ระหว่างภาครัฐและเอกชน และตลาดการค้า ต่างประเทศซึ่งรวมถงึการศึกษาปัญหาและอปุสรรคที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมและ

ทัศนคติของผู้บริโภค ผลกระทบจากกฎหมายต่างๆ และข้อกำหนดต่างๆ ขององค์การค้าโลก และผลจาก FTA ที่มีต่อ

การตลาดของไทย ตลอดจนเทคนิคของการบรหิารการตลาดตามสถานการณ์ผันแปรตา่งๆ                  

 (ภาษาอังกฤษ) Study of financial market; capital market; the roles of capital market and its importance to the state 

and private sectors; strategies for formulation of marketing policies on pricing, place of sales, and promotional campaign 

under the consideration of internal commercial markets in the state and private sectors as well as the international 
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market; study of problems and obstacles arising from consumers’ attitudes and behaviors; the impacts of laws and 

regulations from WTO (World Trade Organization) and FTA (Free Trade Agreements) on the Thai market; and 

techniques of adaptable marketing management based on changing situations. 

 

๒. จำนวนชั่วโมงที่ใชต้่อภาคการศึกษา :  ๓ (๓-๐-๖) 

 

บรรยาย 

(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 

(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝกึงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 

(ชั่วโมง) 

๓ - ๐ ๖ 

 

 

 

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 

 จำนวนช่ัวโมงตอ่สัปดาห์ที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวชิาการแก่นักศึกษานอกชัน้เรียน สัปดาหล์ะ ๓ ช่ัวโมง 

โดยระบุวนั เวลา ไว้ในประมวลการสอน และแจ้งให้นักศึกษาทราบในช่ัวโมงแรกของการสอน ฯลฯ 

 ๓.๑ ปรกึษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผูส้อน  ห้องพักอาจารย์ปริญญาโท  ช้ัน ๒ อาคาร ๓๕ คณะมนุษยศาสตร์

และสงัคมศาสตร ์ 

๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ทำงาน / มือถอื  หมายเลข ๐๙๐-๖๖๓๙๙๙๙ 

 ๓.๓ ปรกึษาผ่านจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) natnicha.ha@ssru.ac.th 

 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน ์(Facebook/Twitter/Line)  

       Facebook; natnicha hasoontree / Line; dr.natt_h 

 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) www.teacher.ssru.ac.th/natnicha_ha  

 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

 

๑.คุณธรรม จรยิธรรม 

๑.๑ คุณธรรม จรยิธรรมท่ีต้องพัฒนา 

 (๑)  มนี้ำใจ มีจติอาสา จิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และเห็นอกเหน็ใจผู้อืน่ 

 (๒)  มีวนิัยและความรับผดิชอบต่อหนา้ที่ มีความมุง่มัน่ในการทำงานใหส้ำเร็จ 

 (๓)  สุภาพ ออ่นนอ้มถ่อมตน รูจ้ักกาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น 

๑.๒ วิธีการสอน 

(๑)  การสอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรม ความสามารถในระหว่างที่ทำครงงาน โดยการพูดคุยกับนักศึกษา

เน้นความ รับผดิชอบต่องาน วินัย จรรยาบรรณ ความซื่อสตัย์ตอ่หนา้ที่ในกลุ่ม 

http://www.teacher.ssru.ac.th/natnicha_ha
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(๒)  กำหนดประเด็นที่นา่สนใจในขณะนัน้ ให้นักศึกษาศึกษาค้นควา้ และอภิปรายกลุ่มฝึกสังเกต 

 พฤติกรรมของสมาชิกอื่น ๆ ทั้งในด้านภาษา ท่าทาง บุคลกิภาพ ฯลฯ 

(๓)  การสอนจากกรณีศึกษา 

(๔)  การปลูกฝังความรับผดิชอบต่อตนเองและส่วนรวม 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกตพฤติกรรม และการเข้าเรยีน 

(๒)  การอ้างองิเอกสารทีไ่ด้นำมาทำรายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

(๓)  ความรับผดิชอบ และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 

 

๒. ความรู้ 

๒.๑ ความรู้ท่ีต้องพัฒนา 

 (๑)  ความสำคัญของการจัดการการตลาด บทบาทหน้าทีข่องผู้บริหารการตลาดและนกัการตลาดทีเ่ปน็

ระบบ เป็นสากล ปรับตัวได้ทนัต่อการเปลีย่นแปลง ทนัสมยัต่อสถานการณ์โลก และให้เกดิการตลาดแบบยัง่ยืน 

 (๒)  มกีารวเิคราะหส์่วนประสมทางการตลาด โครงสรา้งทางการตลาด และโอกาสของทางตลาด 

 (๓)  มกีารวเิคราะห์พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคและการวัดและพยากรณ์ตลาด 

๒.๒ วิธีการสอน 

(๑)  การสง่เสรมิในการคิด วิเคราะห์อยา่งมีเหต ุมีผล 

(๒)  อธิบายความ 

(๓)  การยกตัวอย่าง 

(๔)  ให้วเิคราะห์สถานการณจ์รงิ 

๒.๓ วิธีการประเมนิผล 

(๑)  นักศึกษาประเมินผลการเรียนรูด้้วยตนเอง ก่อนและหลังเรียน 

(๒)  ประเมนิผลจากการตอบคำถาม  

(๓)  การมีส่วนร่วม การฝึกฝนทักษะการคิดและวิเคราะห์ 

 

๓. ทักษะทางปัญญา 

๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 (๑)  นำความรูม้าประยุกตใ์ช้ในชีวติประจำวัน และแก้ไขปญัหาได้อยา่งเหมาะสม 

 (๒)  สามารถคิด วิเคราะห์ และตดัสนิใจบนพืน้ฐานของเหตุผลได้ มีวสิยัทัศน ์และความคดิสรา้งสรรค์

ทางการบรหิารกจิการสาธารณะ  

 (๓)  สามารถคน้ควา้ข้อเท็จจรงิ เพือ่นำมาประกอบขอ้คดิเหน็และสามารถวิเคราะห์สรุปอย่างเป็นระบบ 

๓.๒ วิธีการสอน 

(๑)  สอนให้เกดิทักษะ ประสบการณ์ทางปัญญา และสอนในเชิงการตั้งคำถาม 
(๒)  อธิบายความ 
(๓)  ยกตัวอยา่ง และให้วเิคราะหส์ถานการณ์จริง 
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๓.๓ วิธีการประเมินผล 
(๑) การสอบกลางภาค 
(๒) การสอบปลายภาค 
(๓) การตอบคำถามในช้ันเรยีนและการตอบคำถามจากเครื่องมือในการเรียนการสอนออนไลน์ 
(๔) การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นในช้ันเรยีนและในกระดานสนทนาจากการเรยีนการสอนออนไลน์ 

 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  มีความรับผดิชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
 (๒)  ปรับตัวและทำงานร่วมกบัผู้อื่น มีความสามารถในการทำงานเปน็ทีม ปรับตัวให้เขา้กับวัฒนธรรม

องค์กร สามารถทำงานร่วมกบัผู้อื่นได้ 
 (๓)  ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผู้อืน่ และยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์ 

๔.๒ วิธีการสอน 

(๑)  มอบหมายรายงานกลุม่ โดยให้โจทย์และองค์ประกอบในการทำรายงาน 

(๒)  การให้ถามคำถามและตอบคำถามแลกเปลีย่นในการนำเสนอรายงาน 

(๓)  สง่เสรมิการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องให้เกดิความรับผดิชอบของผู้เรยีน 

(๔)  จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์จำนวน ๘ คร้ัง 

๔.๓ วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมนิจากการนำเสนอรายงาน 

(๒)  ประเมนิจากการมีส่วนรว่มในช้ันเรยีน  

(๓)  ประเมินจากการถาม/ตอบ 

 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 

 (๑)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใช้คอมพิวเตอร์ ในการจัดการขอ้มูลไดอ้ย่างเหมาะสม  

 (๒)  สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการเขียน และการพูด รูจ้ักเลือกและใช้รูปแบบการนำเสนอที่

เหมาะสม มีประสิทธิภาพ รวมถงึการสื่อสารผ่านแอพริเคช่ันต่างๆ ให้เกดิการเรียนรูแ้บบ Active learning  

 (๓)  สามารถใช้ภาษาในการติดตอ่สือ่ความหมายไดด้ี ทั้งการฟัง พดู อา่น เขียน 

๕.๒ วิธีการสอน 

(๑)  การบรรยาย 

(๒)  การยกตัวอยา่ง 

(๓)  การเพิ่มประสิทธิภาพ ความสามารถในการสื่อสารที่ชัดเจน 
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๕.๓ วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมนิจากการตอบคำถาม การเขยีนงานที่มอบหมายและการเขียนข้อสอบ 

(๒)  การนำเสนอหนา้ชั้นเรยีน การนำเสนอเสนอผา่นระบบออนไลนใ์นแอพริเคช่ันต่าง  

(๓)  การอธิบายและบทสรุปของผู้เรยีนผา่นสือ่ตา่ง ๆ  

 

๖. ด้านอื่นๆ 

(๑)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

(๒)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวน้ว่าง หมายถงึ ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑  บทท่ี ๑ บทนำ  

- ชี้แจงการเรียนการสอน 

- หลักการประเมินผลรายวชิา  

- การวเิคราะห์ผู้เรียน 

- อธิบายความหมายและความสำคัญ

ของการบริหารการตลาด  

-  ความหมายและวิวัฒ นาการทาง

การตลาด 

 - บทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารการตลาด 

๓ ๑. แนะนำอาจารย์ผู้สอน 

๒. แนะนำหนังสอืเรียน เนื้อหา 

รายวชิา ขอบเขตท่ัวไป ข้อตกลง 

เบือ้งต้น 

๓. บรรยายประกอบส่ือ 

Powerpoint ผ่านระบบออนไลน ์Google 

Meet และ Google Classroom 

๔. ใชโ้ปรแกรม Padlet ในการวัด

ความรู้นักศกึษาก่อนการเรียน (Pre-

test)  

ผศ.ดร.นัทนชิา หาสุนทรี 

๒ บทท่ี ๒  

- แนวคิดทางการตลาด 

- การจัดองค์การการตลาด 

๓ ๑.บรรยายผ่านระบบออนไลน์ Google 

Meet และ Google Classroom 

๒.ประกอบส่ือ Powerpoint 

ผศ.ดร.นัทนชิา หาสุนทรี 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญาโท   
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MPP ๕๖๐๗  รายวชิา การจัดการตลาด วทิยาลยัการเมอืงและการปกครอง มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

- การจัดประเภทของตลาด 

- โครงสร้างตลาด 

 

๓. พูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน ์

Google Meet และโปรแกรม Padlet  

๔. แบบฝึกหัดในใบงานผ่าน Google 

Form จากโปรแกรม Google Classroom 

ของรายวชิา (ใบงาน ๑) 

๓ บทท่ี ๓  

- การวเิคราะหโ์อกาสของการตลาด  

- สภาพแวดลอ้มภายในองค์การ 

- สภาพแวดลอ้มภายนอกองค์การ 

๓ ๑.บรรยายประกอบส่ือ 

Powerpoint 

๒. ใชโ้ปรแกรม Padlet เพื่อตอบ

คำถามในช้ันเรียนออนไลน์ 

๓. มอบหมายรายงานกลุ่มใบงานผ่าน 

Google Form จากโปรแกรม Google 

Classroom ของรายวชิา  

ผศ.ดร.นัทนชิา หาสุนทรี 

 

๔  บทท่ี ๔  

-  วเิคราะห์ SWOT ANALYSIS 

- วเิคราะห์ TOWS Matrix 

- วิ ธี ก ารวิ เค ราะห์ ก รณี ศึ ก ษาท าง

การตลาด 

 

๓ ๑.บรรยายผ่านระบบออนไลน์ Google 

Meet และ Google Classroom 

๒.ประกอบส่ือ Powerpoint 

๓. พูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน ์

Google Meet และกระดานสนทนา 

Google Jamboard 

๔. แบบฝึกหัดในใบงานผ่าน Google 

Form จากโปรแกรม Google Classroom 

ของรายวชิา (ใบงาน ๒) 

ผศ.ดร.นัทนชิา หาสุนทรี 

 

๕ บทท่ี ๕  

- การวัดและพยากรณ์ตลาด  

- การวจิัยตลาด 

- การวัดความต้องการซือ้ 

๓ ๑.บรรยายผ่านระบบออนไลน์ Google 

Meet และ Google Classroom 

๒.ประกอบส่ือ Powerpoint 

๓. พูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน ์

Google Meet และโปรแกรม Padlet 

๔. มอบหมายรายงานกลุ่มผ่านใบงาน

ใน Google Classroom 

ผศ.ดร.นัทนชิา หาสุนทรี 

 

๖ บทท่ี ๖  

- ภาพรวมขั้นตอนทางการตลาด 

- CORPORATE MISSION 

๓ ๑.บรรยายผ่านระบบออนไลน์ Google 

Meet และ Google Classroom 

๒.ประกอบส่ือ Powerpoint 

ผศ.ดร.นัทนชิา หาสุนทรี 
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สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

- STRATEGIC PLAN 

- SITUATION ANALYSIS 

- 5C’S ANALYSIS 

- PESTEL ANALYSIS 

 

๓. พูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน ์ 

๔. ใชโ้ปรแกรม Padlet ในการวัด

ความรู้นักศกึษาเพื่อสรุปบทเรียน 

๗ บทท่ี ๗  

- MARKETING STRATEGY 

- DEFINE TARGET AUDIENCE 

- TARGET MARKET SELECTION 

- การวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมาย “6W 1H 

ANALYSIS MODEL” 

- Model of Buyer Behavior S-R Theory 

 

๓ ๑.บรรยายผ่านระบบออนไลน์ Google 

Meet และ Google Classroom 

๒. บรรยายประกอบส่ือ 

Powerpoint 

๒. ใชโ้ปรแกรม Padlet ในการวัด

ความรู้นักศกึษาเพื่อสรุปบทเรียน 

๓. พูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น  

๔. นำเสนอรายงานกลุ่ม 

ผศ.ดร.นัทนชิา หาสุนทรี 

๘ สอบกลางภาค    

๙ บทท่ี ๘  

- การวเิคราะห์ “FIVE FORCES MODEL” 

- “STP” MARKETING STRATEGY 

- SEGMENTATION 

- TARGET MARKET 

- PRODUCT POSITIONING 

 

 

๓ ๑.บรรยายผ่านระบบออนไลน์ Google 

Meet และ Google Classroom 

๒.ประกอบส่ือ Powerpoint 

๓. พูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน ์

Google Meet และกระดานสนทนา 

Google Jamboard 

๔. แบบฝึกหัดในใบงานผ่าน Google 

Form จากโปรแกรม Google Classroom 

ของรายวชิา (ใบงาน ๓) 

ผศ.ดร.นัทนชิา หาสุนทรี 

 

๑๐ บทท่ี ๙  

- SET MEASURABLE GOAL 

- วิ เคราะห์ ส่ วนผสมทางการตลาด 

MARKETING MIX (4 P’s) 

- PRODUCT : วเิคราะห์ผลิตภัณฑ์ 

- PRICE : วิ เคราะห์ ราคาและการตั้ ง

ราคา 

- PLACE : วิ เค ราะห์ ช่องทางการจั ด

จำหน่าย 

๓ ๑.บรรยายประกอบส่ือ 

Powerpoint 

๒. พูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น รวมถึง ทวนสอบ 

ความรู้ท้ายช่ัวโมง 

๓. แบบฝึกหัดโดยใชโ้ปรแกรม Padlet 

เพื่อตอบคำถาม 

๔. แบบฝึกหัดในใบงานผ่าน Google 

Form จากโปรแกรม Google Classroom 

ผศ.ดร.นัทนชิา หาสุนทรี 
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หลักสูตรระดับปริญญาโท   

หน้า | ๙ 

MPP ๕๖๐๗  รายวชิา การจัดการตลาด วทิยาลยัการเมอืงและการปกครอง มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

- PROMOTION : วิเคราะห์การส่งเสริม

การขาย 

- THE 7P’S MARKETING MIX 

 

ของรายวชิา (ใบงาน ๔) 

๑๑ บทท่ี ๑๐  

- MARKETING MANAGEMENT 

- STRATEGIC MARKETING PLANNING 

- IMPLEMENTATION 

- MARKETING CONTROL 

๓ ๑.บรรยายผ่านระบบออนไลน์ Google 

Meet และ Google Classroom 

๒.ประกอบส่ือ Powerpoint 

๓. พูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน ์

Google Meet และกระดานสนทนา 

Google Jamboard 

ผศ.ดร.นัทนชิา หาสุนทรี 

๑๒ บทท่ี ๑๑  

- ก า ร ต ล า ด ภ า ค รั ฐ  (Public Sector 

Marketing) 

- ข้อกำหนดต่างๆ ขององค์การค้าโลก 

หรือ WTO  

- ผลจาก FTA ท่ีมตีอ่การตลาดของไทย 

๓ ๑. บรรยายประกอบส่ือ 

Powerpoint 

๒. พูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น รวมถึง ทวนสอบ 

ความรู้ท้ายช่ัวโมง 

๓. แบบฝึกหัดโดยใชโ้ปรแกรม Padlet 

เพื่อตอบคำถาม 

 

ผศ.ดร.นัทนชิา หาสุนทรี 

 

๑๓ บทท่ี ๑๒  

- ก า ร บ ริห า ร ก า รต ล า ด เพื่ อ ก า ร

เปลี่ยนแปลง 

- การเปลี่ยนแปลงทางการตลาดจาก

ท้องถิ่นสู่สากล 

- การเปลี่ ยนแปลงทางการตลาดสู่

เทคโนโลยดีิจิทัล 

 

๓ ๑. บรรยายผ่านระบบออนไลน์ Google 

Meet และ Google Classroom 

๒.ประกอบส่ือ Powerpoint 

๓. พูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน ์

Google Meet และกระดานสนทนา 

Google Jamboard 

ผศ.ดร.นัทนชิา หาสุนทรี 

 

๑๔ บทท่ี ๑๓  

- เทคโนโลยทีางการตลาด (MARTECH) 

- เทคโนโลยทีางการเงิน (FINTECH) 

- PRODUCT LIFE CYCLE 

- ขั้นของการแนะนำผลิตภัณ ฑ์ ใหม่  

(Introduction) 

- ขั้นของการเจรญิเตบิโต (Growth) 

๓ ๑. บรรยายประกอบส่ือ 

Powerpoint 

๒. พูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น  

๓. แบบฝึกหัดโดยใชโ้ปรแกรม Padlet 

เพื่อตอบคำถาม 

๔. แบบฝึกหัดในใบงานผ่าน Google 

ผศ.ดร.นัทนชิา หาสุนทรี 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญาโท   

หน้า | ๑๐ 

MPP ๕๖๐๗  รายวชิา การจัดการตลาด วทิยาลยัการเมอืงและการปกครอง มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

- ขั้นของการอิ่มตัว (Maturity) 

- ขั้นของการถดถอย (Decline) 

Form จากโปรแกรม Google Classroom 

ของรายวชิา (ใบงาน ๕) 

๑๕ บทท่ี ๑๔  

- การตลาด E – Commerce 

- การตลาดยุคใหม่ 

- Personalized Marketing 

- Customer Journey 

 

๓ ๑.บรรยายผ่านระบบออนไลน์ Google 

Meet และ Google Classroom 

๒.ประกอบส่ือ Powerpoint 

๓. พูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน ์

Google Meet และกระดานสนทนา 

Google Jamboard 

ผศ.ดร.นัทนชิา หาสุนทรี 

๑๖ บทท่ี ๑๕ 

- Marketing 5.0 

- Omni-Channel 

- Digital Insight 

- ทบทวนสรุปบทเรียน 

๓ ๑.บรรยายผ่านระบบออนไลน์ Google 

Meet และ Google Classroom 

๒.ประกอบส่ือ Powerpoint 

๓. พูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน ์

Google Meet  

ผศ.ดร.นัทนชิา หาสุนทรี 

๑๗ สอบปลายภาค 

 

   

 

 

 

 ๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวชิา 

(Curriculum Mapping) ตามท่ีกำหนดในรายละเอยีดของหลักสูตรสัปดาห์ท่ีประเมินและสัดส่วนของการประเมิน) 

ผลการ

เรียนรู ้
วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ท่ีประเมิน 

สัดส่วน 

ของการประเมินผล 

๑-๕ พฤติกรรมการเรียนรู ้/ เวลาเรยีน / การถาม

ตอบ 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๐ % 

๒,๓,๕ แบบฝกึหัด (จากโปรแกรม Padlet และ 

Google Classroom) 

๑,๒,๔,๙,๑๐ ๑๐ % 

๒-๕ รายงานกลุ่ม การนำเสนองานกลุ่ม ๗ ๒๐ % 

๒,๓ สอบกลางภาค (รายงานเดี่ยว) ๘ ๒๐ % 

๒,๓ สอบปลายภาค (อตันยั) ๑๗ ๔๐ % 
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หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตำราและเอกสารหลัก 

๑) นัทนิชา หาสุนทร.ี (๒๕๖๐). เอกสารประกอบการสอนวชิาการจัดการตลาด. มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา.

๒) ศิรวิรรณ เสรรีัตน์ และ คณะ. (๒๕๔๓). หลักการตลาด. กรุงเทพฯ : ธีระฟิลม์และไซเท็ก. 

 ๓) สุดาพร กุณฑลบุตร. (๒๕๖๓). การบรหิารการตลาด เทคโนโลยีการตลาด. กรุงเทพฯ : สำนักพมิพ์จุฬาลงกรณ์ 

               มหาวิทยาลัย. 

 ๔) สิทธิ ์ธีรสรณ์. (๒๕๖๒). การสื่อสารทางการตลาด. กรุงเทพฯ : สำนักพมิพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 

 ๑) E-book รายวิชาการจัดการตลาด. 

 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

 ๑)  เว็บไซด์ที่เกีย่วกับหัวข้อในประมวลรายวิชาการจัดการตลาด 

 ๒)  Google Classroom รายวชิาการจัดการตลาด 

 

หมวดที่ ๗ การประเมนิและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรยีน 

 - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรยีน 

 - แบบประเมินผู้สอน และประเมินรายวิชา 

 - ให้ขอ้เสนอแนะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ผูส้อนทำเป็นช่องทางสื่อสารกับนักศึกษา 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

    การเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอนมกีลยุทธ์ดังนี้ 

    - การแลกเปลี่ยนสังเกตการสอนของอาจารย์ประจำวชิานี ้

    - ระดับผลการเรียนของนกัศกึษา 

    - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

๓. การปรับปรุงการสอน 

    เมื่อไดผ้ลประเมินการสอน นำข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น โดยการสัมมนาการจดัการ

เรียนการสอน การวิจัยช้ันเรียน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

      ในระหวา่งกระบวนการเรียนการสอนมกีารทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอ้ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ในวชิา ไดจ้ากการ

สอบถามนักศกึษา หรอืการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพจิารณาจากผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจ และหลังออกผลการ

เรียนรายวชิามกีารทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในรายวชิาได้ดังนี้ 
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   - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศกึษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒท่ีิไม่ใช่อาจารย์ประจำ

หลักสูตร 

   - มกีารตัง้คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา 

โดยตรวจสอบข้อเขียน รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤตกิรรม 

๕. การดำเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

      จากการประเมนิ และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอยีดวิชา เพื่อให้เกิด

คุณภาพมากขึน้ดังน้ี 

   - ปรับปรุงรายวชิาอย่างนอ้ยทุก 4 ป ีหรอืตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 

   - เปลี่ยนหรือจัดการเรียนการสอนเป็นทีมหรือแบ่งหัวขอ้/ผลการเรียนรู้ในการสอนของอาจารย์ประจำวิชานี้ 

*********************** 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี  √ โท  เอก 

 

หนา้ | ๑๓ 

รายวชิา MPP ๕๖๐๗  รายวชิา การจัดการตลาด วทิยาลัยการเมอืงและการปกครอง มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนนัทา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู ้

ทักษะทาง 

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะด้านอื่น ๆ 

 ความรับผิดชอบหลัก                                         ความรับผิดชอบรอง  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓  

รหัสวิชา MPP ๕๖๐๗  

ชือ่รายวิชา  

การจัดการตลาด 

Marketing Management 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรับผดิชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจำนวนไดต้ามความรับผดิชอบ 


