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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา สภ 343 การตลาดเพ่ือสังคม    

สาขาการสงเสริมสุขภาพ 
คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 2 ประจําปการศึกษา 2561 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
สภ 343  การตลาดเพ่ือสังคม                   
HP 343  Social Marketing 
   

2. จํานวนหนวยกิต 
 2(2-0-4) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริมสุขภาพ) 
ประเภทวิชา วิชาเฉพาะสาขา 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

อาจารย ดร. รัตนติพร โกสุวินทร   อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนท่ี 1 
อาจารย ดร. พิมลพร  เชาวไวพจน   อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนท่ี 2 

อาจารยผูสอน 
ลําดับท่ี รายช่ือ สังกัด 

1. อาจารย ดร.รัตนติพร โกสุวินทร คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. อาจารยสุนิสา สงสัยเกต ุ  คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน :   
ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)   
ไมมี 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)  
ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน 
ภาคทฤษฎี หอง 140 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
มิถุนายน 2561 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา  
 เพ่ือใหนิสิตสามารถอธิบายสาระสําคัญของศาสตรท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพและแนวคิด
ทางดานการตลาดสังคม โดยยึดหลักคุณธรรมจรยิธรรม มีทักษะทางปญญา สามารถประยุกตความรูท่ีไดรับ
และนําไปใชประโยชนไดอยางเหมาะสม มีปฏิสัมพันธและมีสวนรวมในการแกปญหาอยางสรางสรรคระหวาง
บุคคลและ/หรือกลุมคน สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและผูตามในระบบสุขภาพทุกระดับและใน
สถานการณท่ีหลากหลาย มีการใชทักษะการแปลงขอมูลเปนขาวสารและการใชทักษะการสื่อสารเพ่ือการ
สงเสริมสุขภาพ รวมไปถึงการมีสวนรวมในการแกปญหาอยางสรางสรรคในสถานการณตางๆ ได โดยเม่ือเรียน
จบวิชานี้แลว นิสิตสามารถ  

1. อธิบายเก่ียวกับปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการตลาดท่ีมุงเนนการตลาดเพ่ือสังคม  
2. อธิบายและสามารถทําการวิเคราะหระบบการตลาดสังคมและเครื่องมือการตลาดสงัคมได  
3. อธิบายและสามารถวางแผนการตลาด เพ่ือการสรางเสริมสุขภาพใหเหมาะสมกับ  

             การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดลอม  
4. อธิบายการบริหารการตลาดเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ  
5. อธิบายเก่ียวกับกลยุทธและยุทธวิธีทางการตลาดเพ่ือสังคม  
6. อธิบายและสามารถวิเคราะหระบบตลาดภายใตสถานการณระบบสุขภาพของสังคมไทยในปจจุบัน  
7. อธิบายพฤติกรรมผูบริโภคในการตลาด การวางแผนการสื่อสารการตลาด และการสงเสริมการตลาด
เพ่ือสังคมได 
8. สามารถวิเคราะหเง่ือนไขทางสังคมเพ่ือกอใหเกิดการตลาดเพ่ือสังคมท่ีมีประสิทธิภาพได 
9. การประยุกตการตลาดเพ่ือสังคมในการสรางเสริมสุขภาพและการประเมินผลการใชหลักการตลาด
เพ่ือสังคมในการสรางเสริมสุขภาพได 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
ปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ี
เก่ียวของกับภาวะสุขภาพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ 

 
3.  ผลการเรียนท่ีคาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcome) 
CLO รายละเอียด PLO 

CLO 1     อธิบายแนวคิดและองคประกอบของการจัดการทางการตลาดสังคม 
หลักการการสื่อสารทางการตลาด กระบวนการในการวางแผนการ
ตัดสินใจทางการตลาด  กระบวนการตลาดสังคมเพ่ือเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพ 

PLO 1  

CLO 2   ใชหลักการ การสื่อสารทางการตลาดและกระบวนการการตลาด
สังคม ในการออกแบบกิจกรรมหรือโครงการสงเสริมสุขภาพ  

PLO 3, 4, 11 
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หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาความหมายและความสําคัญของการตลาดเพ่ือสังคม แนวคิดและปรัชญาทางการตลาดท่ีมุงเนน

การตลาดเพ่ือสังคม วัตถุประสงคและองคประกอบของการจัดการทางการตลาด โดยคํานึงถึงสังคม ความพึง
พอใจของผูผลิต และผูบริโภค กระบวนการในการวางแผนการตัดสินใจทางการตลาด ตลอดจนวิเคราะหและ
ปรับกลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดลอมในงานสงเสริมสุขภาพ 

 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา   

บรรยาย 
 

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การสัมมนา/กรณีศึกษา 
 
 

การศึกษาดวยตนเอง 
(SDL) 

 
24 - 6 60 

 

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง    
  

รายวิชา 

๑. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

๒. ดาน
ความรู 

๓. ดานทักษะ
ทางปญญา 

๔. ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวาง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

๕.ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข 

๖. ดานทักษะ
การปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

  

การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

สภ 343 การตลาดสังคม                  
      

 

4. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
    2 ชั่วโมง/สัปดาห 

 
หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม  

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

                   - - 

2. มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

1. กําหนดระเบียบการเขาหองเรียน 
การเขาหองสอบ  

1. ประเมินจากบันทึกการเขา
หองเรียนและหองสอบ การสงงานท่ี
ไดมอบหมาย  

3. เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน 

- - 

4. เปนแบบอยางท่ีดีตอผูอ่ืนท้ังในการ
ดํารงตนและในการปฏิบัติงาน 

- - 
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2. ความรู 

2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีความรูความเขาใจในศาสตรดาน
การสงเสริมสุขภาพ 

1. อาจารยผูสอนสอดแทรกความรู
ดานการสงเสริมสุขภาพ  

1. ประเมินโดยใชแบบประเมิน
สัมมนาในชั้นเรียน  

2. มีความรูและความเขาใจใน
สาระสําคัญของศาสตรท่ีเก่ียวของกับ
การสงเสริมสุขภาพ 

1. การสอนบรรยายประกอบสื่อ  
2. การสัมมนา เรียนรูจากกรณีศึกษา 
และการนําเสนอหนาชั้นเรียน  
3. การมอบหมายใหทํารายงาน  

1. การสอบภาคทฤษฎี  
2. ประเมินจากรายงาน  
3. การประเมินโดยใชแบบประเมิน
สัมมนาในการนําเสนอในชั้นเรียน  

3. มีความรูและความเขาใจถึง
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม
สุขภาพ 

 
- 
 

 
- 
 

3. ทักษะทางปญญา 
3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถศึกษาขอมูล แนวคิดหรือ
หลักฐานใหมๆ จากแหลง ขอมูลท่ี
หลากหลายเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการ
เรียนรูตลอดชีวิต 

 
- 
 

 
- 
 

2. สามารถประยุกตความรูภาคทฤษฏี 
ภาคปฏิบัติ เพ่ือนําไปใชประโยชนได
อยางเหมาะสม 

1. การอภิปรายในชั้นเรียนเรื่องการ
ประยุกตความรูเพ่ือการสงเสริม
สุขภาพ  
2. การสัมมนาและกรณีศึกษา  

1. ประเมินจากรายงานท่ีไดรับ
มอบหมาย  
2. ประเมินจากแบบประเมินการ  
สัมมนาในชั้นเรียนโดยอาจารย  

3. สามารถศึกษาปญหาท่ีคอนขาง
ซับซอนดานการสงเสริมสุขภาพอยาง
มีวิจารณญาณ คิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบและเสนอแนวทางในการแกไข
ไดอยางสรางสรรค 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีตอง

พัฒนา 

4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมในการ
แกปญหาอยางสรางสรรคระหวาง
บุคคลและ/หรือกลุมคน และสามารถ
ปรับตัวไดตามสถานการณ 

1. การสัมมนา และอภิปรายในชั้น
เรียน  

1. ประเมินโดยใชแบบประเมิน
สัมมนาในชั้นเรียน 

2. สามารถทํางานเปนทีมในบทบาท
ผูนําและผูตามในระบบสุขภาพทุก
ระดับ และในสถานการณท่ี
หลากหลาย 

1. การถาม-ตอบและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในชั้นเรียน  

1. การประเมินโดยใชแบบประเมิน
สัมมนาในชั้นเรียน 
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4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีตอง

พัฒนา 

4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู  
รวมท้ังการพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพอยางเหมาะสม 

 
- 
 

 
- 
 

 
 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตองการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถศึกษาวิเคราะหและทํา
ความเขาใจในประเด็นปญหาทาง
สุขภาพ โดยเลือกและประยุกตใช
เทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติท่ี
เก่ียวของอยางเหมาะสมในการศึกษา
คนควาและเสนอแนะแนวทางในการ
แกปญหา 

 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
 

2. สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสารท่ีมี
คุณภาพและเหมาะสมตอการสื่อสาร
ท้ังกับบุคคลและกลุมคนในสถานการณ
ท่ีหลากหลาย และนําไปใชในการ
สงเสริมสุขภาพไดอยางเหมาะสม 

1. มอบหมายงานใหจัดเตรียม
ขอมูลและนําเสนอในชั้นเรียน  

1. ประเมินจากรายงานท่ีไดรับ
มอบหมาย  
2. ประเมินจากการสังเกตในชั้นเรียน 
 

3. สามารถสื่อสาร ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ บุคคลและกลุมคน 

1. การนําเสนอขอมูลท่ีไดจากการ
สัมมนาในชั้นเรียนโดยมีรูปแบบท่ี
เหมาะสมกับผูฟง  

1. ประเมินจากแบบประเมินทักษะ
การสื่อสารระหวางการนําเสนอในชั้น
เรียน  

4. สามารถเลือกและมีทักษะในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปล
ความหมายและนําเสนอขอมูล
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม   

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไมประเมินผล) 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

สัป
ดา

หที่
 วันท่ีสอน หัวขอ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ

สัม
มน

า กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือท่ีใช ผูสอน 

1 8 ม.ค. 2562 บรรยาย 
-แนวคิด ทฤษฎีดานการตลาดเพ่ือสังคม 
 

2 - - - บรรยายประกอบ PowerPoint 
- การถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน  

สื่อ 
PowerPoint 

อ.รัตนติพร 

2 15 ม.ค. 2562 บรรยาย 
-กระบวนการในการวางแผนการตลาด
เพ่ือสังคม 

2 - - - บรรยายประกอบ PowerPoint 
- การถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน  

สื่อ 
PowerPoint 

อ.รัตนติพร 

3 22 ม.ค. 2562 บรรยาย 
- กระบวนการในการวางแผนการตลาด
เพ่ือสังคม (ตอ) 

2 - - - บรรยายประกอบ PowerPoint 
- การถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน  
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning: 4 MAT 

สื่อ 
PowerPoint 

อ.รัตนติพร 

4 29 ม.ค. 2562 บรรยาย 
-แนวคิดการสื่อสารการตลาด 
 

2 - - - บรรยายประกอบ PowerPoint 
- การถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน  

สื่อ 
PowerPoint 

อ.สุนิสา 

5 5 ก.พ. 2562 บรรยาย 
-การสื่อสารการตลาดกับพฤติกรรม
ผูบริโภค 

 2 - - - บรรยายประกอบ PowerPoint 
- การถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน  

สื่อ 
PowerPoint 

อ.สุนิสา 

6 12 ก.พ. 2562 บรรยาย 
-การจัดทําแผนการสื่อสารการตลาดเพ่ือ
สังคม 

 2 - 
 
 

- - บรรยายประกอบ PowerPoint 
- การถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน  

สื่อ 
PowerPoint 

อ.รัตนติพร 

7 26 ก.พ. 2562 สอบกลางภาค 2 - - - สอบทฤษฎ ี - อ.สุนิสา 
8 5 มี.ค. 2562 บรรยาย 

-การโฆษณาและการประชาสมัพันธกับ
การตลาดเพ่ือสังคม 

 2 - 
 
 

- - บรรยายประกอบ PowerPoint 
- การถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน  

สื่อ 
PowerPoint 

อ.สุนิสา 

9 12 มี.ค. 2562 บรรยาย 
-การสงเสริมการตลาดเพ่ือสังคม 

2 - - - บรรยายประกอบ PowerPoint 
- การถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน  

สื่อ 
PowerPoint 

อ.สุนิสา 

10 19 มี.ค. 2562 บรรยาย 
-การวิเคราะหเง่ือนไขทางสังคมเพ่ือ
กอใหเกิดการตลาดเพ่ือสังคมท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

2 - - - บรรยายประกอบ PowerPoint 
- การถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน  

สื่อ 
PowerPoint 

อ.สุนิสา 

11 26 มี.ค. 2562 บรรยาย 
-องคประกอบท่ีสําคัญสูความสําเรจ็ของ
แผนงานการตลาดเพ่ือสังคม  

2 - - - บรรยายประกอบ PowerPoint 
- การถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน  

สื่อ 
PowerPoint 
 

อ.สุนิสา 

12 2 เม.ย. 2562 บรรยาย 
-การประยุกตการตลาดเพ่ือสังคมในการ
สรางเสริมสุขภาพ 

2 - - - สัมมนากรณีศึกษา: วิเคราะห
สถานการณปจจุบันทางการตลาด
สังคมในงานสงเสริมสุขภาพ 

สื่อ 
PowerPoint   

อ.รัตนติพร 
 
 

13 9 เม.ย. 2562 สัมมนา 
-สถานการณปจจุบันทางการตลาดสังคม

- - 2 - บรรยายประกอบ PowerPoint 
- การถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน  

สื่อ 
PowerPoint 

อ.สุนิสา 
อ.รัตนติพร 
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สัป
ดา

หที่
 วันท่ีสอน หัวขอ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ

สัม
มน

า กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือท่ีใช ผูสอน 

ในงานสงเสริมสุขภาพ -จัดโครงการ การตลาดเพ่ือสังคม ใบงาน  
14 22 เม.ย. 2562 บรรยาย 

-การประเมินผลการใชหลักการตลาด
เพ่ือสังคมในการสรางเสริมสุขภาพ 

2 - - - บรรยายประกอบ PowerPoint 
- การถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน  

สื่อ 
PowerPoint 

อ.รัตนติพร 
 

15 30 เม.ย. 2562 สัมมนา 
-การประเมินผลการใชหลักการตลาด
เพ่ือสังคมสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ 

- - 2 - สัมมนา: วิเคราะหและประเมินผล
การใชหลักการตลาดเพ่ือสังคมในงาน
สรางเสริมสุขภาพ 

สื่อ 
PowerPoint  

ใบงาน 

อ.รัตนติพร 
อ.สุนิสา 
 

16 7 พ.ค. 2562 สัมมนา 
-สรุปการดําเนินงานการตลาดเพ่ือสังคม
ในการสรางเสรมิสุขภาพ 

- - 2 สัมมนา 
-สรุปการดําเนินงานการตลาดเพ่ือ
สังคมในการสรางเสริมสุขภาพ 

สื่อ 
PowerPoint  

ใบงาน 

อ.สุนิสา 
อ.รัตนติพร 

17 14 พ.ค. 2562 สอบปลายภาค  2 - - - สอบทฤษฎ ี - อ.สุนิสา 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู   
 

กิจกรรม ผลการเรียนรู วิธีการ สัปดาห สัดสวน (%) 
 1 2.1, 2.2, 3.2, 5.2 (5.3) สอบกลางภาค 7 40 
2 2.1, 2.2, 3.2, 5.2 (5.3) สอบปลายภาค 17 40 
3 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2 5.2 (5.3) การนําเสนอผลการสัมมนา  12, 15 10 
4 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2 5.2 (5.3) รายงานกลุม 13 10 

 
การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู : 

มาตรฐานผลการเรียนรู วิธีการประเมิน รอยละ 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 1.ประเมินโดยใชแบบบันทึก การปฎิบัติตาม

กฎระเบียบการเขาหองเรียน การเขาหองสอบตรง
ตอเวลา  

10 

2. ดานความรู 1. สอบภาคทฤษฏี  
2.ประเมินโดยใชแบบประเมินการสัมมนาและการ
นําเสนอ โดยอาจารย  

35 

3. ดานทักษะทางปญญา 1. สอบภาคทฤษฏี  
2.ประเมินโดยใชแบบประเมินการสมัมนา และการ
นําเสนอ โดยตนเอง เพ่ือนนิสิตและอาจารยมีสวน
รวมในชั้นเรียน  

35 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

1.ประเมินความรับผิดชอบโดยการสังเกตในการ
เรียนรู การสงงาน ความถูกตองของงาน ท่ีไดรับ
มอบหมายโดยอาจารย  

15 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ประเมินวิธีการสื่อสารโดยใชแบบประเมินการ
นําเสนอในชั้นเรียน (วิธีการสือ่สาร/รูปแบบสื่อ) โดย
อาจารย  

5 
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เกณฑการพิจารณาตัดเกรด : 
            1.  ใชการประเมินผลแบบอิงกลุมดังนี้ 

  2.  นิสิตตองเขาเรียนครบรอยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์การสอบ  
  3.  นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอย  
ละ 60 จึงจะถือวาสอบผาน 

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
1. พรทิพย สัมปตตะวนิช. (2540). การตลาดเพ่ือสังคม. กรุงเทพฯ: บริษัทธรรมสาร จํากัด.  
2. ปณิศา ลัญชานนท. (2548). หลักการตลาด. กรุงเทพฯ: บริษัทธรรมสาร จํากัด.  
3. สุชาวด ียิ้มดี. (2547). การตลาดเบื้องตนในบริการสุขภาพ. กรุงเทพฯ: หจก. จิรรัชการพิมพ.  
4. Peter Spalton เรียนลัดการตลาด (2557) แปลโดย สุนียรัตน ลิมปนวิวิธ กรุงเทพฯ: บริษัทเอกเปอร   
   เน็ท จํากัด. ตนฉบับเดิมชื่อ Marketing Secrets 

2.  เอกสารและขอมูลสําคัญ 
     1. Kotler, P. การตลาดฉบับคอตเลอร Kotler on marketing. (2560) แปลและเรียบเรียงโดย เมธา  
     ฤทธานนท). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ BrandAge books. ตนฉบับเดิมชื่อ Kotler on marketing: how to  
     create, win, and dominate markets.  
3.  เอกสารและขอมูลแนะนํา 
      1. กลุมงานสนับสนุนงานการตลาดเพ่ือสังคม สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส) 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1. การตอบคําถามของอาจารยและเพ่ือนนิสิตในชั้นเรียน 
2. สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย 
3. ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินท่ีสาขาวิชาจัดทํา
ข้ึน 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
1. การสังเกตการสอนของผูสอนโดยทีมผูรวมสอน  
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรูท่ีไดรับมอบหมาย 
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรยีนรู 

3. การปรับปรุงการสอน   
  1.  เพ่ิมหัวขอการสื่อสารการตลาด  

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการใหคะแนน/เกรดกับขอสอบ  และรายงาน โดย

คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยประจาํ
หลักสูตร 

2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป 
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