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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา สส 334 การตลาดเพ่ือสุขภาวะ    

สาขาการสงเสริมสุขภาพ 
คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2562 
 

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

สส   334 การตลาดเพ่ือสขุภาวะ                   
HPX 334 Social Health Marketing 
   

2. จํานวนหนวยกิต 
 2(2-0-4) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริมสุขภาพ) 
ประเภทวิชา กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขา 
 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

อาจารย ดร. รัตนติพร โกสุวินทร   อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนท่ี 1 
อาจารย อาจารยสุนิสา สงสัยเกตุ    อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนท่ี 2 

อาจารยผูสอน 
ลําดับท่ี รายช่ือ สังกัด 

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

 
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน :   

ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 3 
 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)   
ไมมี 
 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)  
ไมมี 
 

8. สถานท่ีเรียน 
ภาคทฤษฎี หอง 307  คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
17 มิถุนายน 2562 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
 เพ่ือใหนิสิตสามารถอธิบายความหมาย ความสําคัญ แนวคิดและปรัชญาทางการตลาดเพ่ือ

สังคม วัตถุประสงคและองคประกอบของการจัดการทางการตลาด การสื่อสารทางการตลาด กระบวนการใน
การวางแผน การตัดสินใจทางการตลาด กระบวนการตลาดสังคมเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ การ
ประยุกตการตลาดสังคมในงานสงเสริมสุขภาพ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะทางปญญา สามารถ
ประยุกตความรูท่ีไดรับและนําไปใชประโยชนไดอยางเหมาะสม มีปฏิสัมพันธและมีสวนรวมในการแกปญหา
อยางสรางสรรคระหวางบุคคลและ/หรือกลุมคน สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและผูตามในระบบ
สุขภาพทุกระดับและในสถานการณท่ีหลากหลาย มีการใชทักษะการแปลงขอมูลเปนขาวสารและการใชทักษะ
การสื่อสารเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ รวมไปถึงการมีสวนรวมในการแกปญหาอยางสรางสรรคในสถานการณ
ตางๆ ได โดยเม่ือเรียนจบวิชานี้แลว นิสิตสามารถ  

1. อธิบายเก่ียวกับแนวคิด และทฤษฎีทางการตลาดเพ่ือสังคม  
2. อธิบายเก่ียวกับการจัดการทางการตลาด 
3. อธิบายกระบวนการในการวางแผนการตลาดเพ่ือสังคม 
4. อธิบายแนวคิดการสื่อสารการตลาด 
5. อธิบายการสื่อสารการตลาดกับพฤติกรรมผูบริโภค 
6. อธิบายการจัดทําแผนการสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคม 
7. อธิบายการสงเสริมการตลาดเพ่ือสังคม 
8. อธิบายวิเคราะหเง่ือนไขทางสังคมท่ีกอใหเกิดการตลาดเพ่ือสังคมท่ีมีประสิทธิภาพ 
9. ประเมินผลการใชหลักการตลาดเพ่ือสังคมในการสงเสริมสุขภาพ 
10. ประยุกตความรูดานการตลาดเพ่ือสังคมในการสงเสริมสุขภาพ 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ี
เก่ียวของกับภาวะสุขภาพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ 

3. ผลการเรียนรูรายวิชา 

ผลการเรียนรูรายวิชา 
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  
 ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดและปรัชญาทางการตลาดเพ่ือสังคม วัตถุประสงคและองคประกอบ

ของการจัดการทางการตลาด การสื่อสารทางการตลาด กระบวนการในการวางแผน การตัดสินใจทางการตลาด 
กระบวนการตลาดสังคมเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ การประยุกตการตลาดสังคมในงานสงเสริมสุขภาพ 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา     

บรรยาย 
 

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การสัมมนา/กรณีศึกษา 
 

การศึกษาดวยตนเอง 
(SDL) 

 
24 - 6 60 

 

2. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา 

1. ดาน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ดานความรู 3. ทักษะทางปญญา 4.ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะ
การ
วิเคราะห
เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร 
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.
ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 

สส 334 
การตลาดเพ่ือสุข
ภาวะ 

                     

4. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
    2 ชั่วโมง/สัปดาห 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอง
พัฒนา 

1.2  วิธีการสอน 1.3  วิธีการประเมินผล 

1. มีความซ่ือสัตย มีวินัย ตรงเวลา  
 

1. กําหนดระเบียบการเขา
หองเรียน การเขาหองสอบ  การสง
งานท่ีไดรับมอบหมาย 

1. บันทึกการเขาหองเรียนและ
หองสอบ และการสงงานตาม
กําหนดเวลา 

2. มีจิตสาธารณะ เสียสละเพ่ือ
สวนรวม 

1. ฝกเขียนโครงการการตลาดเพ่ือ
สังคมท่ีเปนประโยชนตอสวนรวม 

1. ประเมินจากการการนําเสนอ
โครงการการตลาดเพ่ือสังคม  

3. ตระหนักในคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 
- 

 
- 

 
2. ความรู 

2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 2.2  วิธีการสอน 2.3  วิธีการประเมินผล 
1. มีความรูพ้ืนฐานศึกษาท่ัวไป - - 

2. มีความรูและความเขาใจในศาสตร   
ดานการสงเสริมสุขภาพ 

1.จัดกิจกรรมสัมมนาและอภิปราย
กลุมยอย 

1.ประเมินโดยใชแบบประเมิน
การสัมมนา โดยอาจารย 

3. มีความรูและความเขาใจในสาระ 
สําคัญของศาสตรท่ีเก่ียวของกับการ
สงเสริมสุขภาพ สามารถนําความรูไป 
ใชในชีวิตประจําวัน 

1. การสอนบรรยายประกอบสื่อ  
2. การสัมมนา เรียนรูจาก
กรณีศึกษาและการนําเสนอหนา
ชั้นเรียน  
3. การมอบหมายใหทํารายงาน 
และโครงการการตลาดเพ่ือสุข
ภาวะ  

1. การสอบภาคทฤษฎี 
2. ประเมินผลจากงานท่ีไดรับ
มอบหมาย ไดแก รายงาน และ
โครงการการตลาดเพ่ือสุขภาวะ  
3. ประเมินผลจากการสัมมนา
และการนําเสนอในชั้นเรียน 
4. ประเมินผลจากการสังเกตการ
ตอบคําถามและการอภิปรายใน
ชั้นเรียน 

4. สามารถพัฒนาความรูและทักษะ 
ปฏิบัติทางดานการสงเสริมสุขภาพ  
รวมท้ังตอยอดองคความรูไดอยาง 
ตอเนื่อง 

1. การสัมมนา โดยเรียนรูจาก
กรณีศึกษาและการนําเสนอหนา
ชั้นเรียน                                       
2. การมอบหมายใหทํารายงาน 
และโครงการการตลาดเพ่ือสุข
ภาวะ 

1. ประเมินผลจากการสัมมนา
และการนําเสนอในชั้นเรียน 
2. ประเมินผลจากการสังเกตการ
ตอบคําถามและการอภิปรายใน
ชั้นเรียน 
 

 
3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 
1. สามารถประยุกตความรูใหเกิด
ประโยชน  
  

- จัดกิจกรรมใหนิสิตฝกคนควาหา
ความรูดวยตนเอง และนําความรู
มาประยุกตใชในการเรียนและการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน 

1. กําหนดมาตรฐานการ
ประเมินผลการเรียนรู โดยใช
เกณฑ Rubrics  
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2. สังเกตพฤติกรรมการมีสวน
รวมในการอภิปรายและการ
สะทอนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน 
3. ประเมินจากคุณภาพของ
รายงานท่ีแสดงถึงการคนควา
ความรูเพ่ิมเติม  

2. สามารถคิดอยางเปนระบบและ
แกไขปญหาได 

1. จัดกิจกรรม Active Learning 
โดยทําการศึกษากรณีศึกษา ฝก
วิเคราะหปญหาและบูรณาการ
ความรูเพ่ือใชในการแกไขปญหา
อยางเปนระบบ 
 
 

1. กําหนดมาตรฐานการ
ประเมินผลการเรียนรู โดยใช
เกณฑ Rubrics  
2. สังเกตพฤติกรรมการมีสวน
รวมในการอภิปรายและการ
สะทอนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน 
3. ประเมินจากคุณภาพของ
รายงานท่ีแสดงถึงการคนควา
ความรูเพ่ิมเติม 

3. สามารถประเมิน วิพากษ 
สถานการณตางๆ โดยใชความรู 
เปนฐาน 

- - 

4. เปนผูมีความคิดริเริ่ม สรางสรรค
นวัตกรรม 

- - 

5. สามารถศึกษา คนควา และ
ประเมินขอมูล แนวคิด หรือ
หลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลท่ี
หลากหลาย 

- จัดการเรียนการสอนโดย
มอบหมายใหผูเรียนศึกษาคนควา
ขอมูลจากแหลงขอมูลท่ี
หลากหลาย เชน หนังสือ ตํารา 
บทความวิชาการ งานวิจัย 
การศึกษาดูงาน การทํากิจกรรม/
โครงการ 

- ประเมินจากการอางอิง
แหลงขอมูลอยางถูกตองตามหลัก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีตอง

พัฒนา 

4.2  วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ัง ใน
ฐานะผูนําและผูรวมงานได 

1. จัดกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหนิสิต
ไดมีการทํางานในบทบาทผูนําและ
ผูตาม ไดแก สัมมนาและอภิปราย
รวมกัน 

1.ประเมินโดยใชแบบประเมิน
การปฏิบัติ (พฤติกรรมการทํางาน
เปนทีมและความรับผิดชอบ) โดย
อาจารย 
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2. มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม 
และสิ่งแวดลอม 

1. เลือกประเด็นท่ีเปนปญหาสังคม
และสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับดาน
สุขภาพใหนิสิตเรียนรู และ
ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
พรอมท้ังกระตุนใหคิดหาวิธีท่ีจะมี
สวนรวมรับผิดชอบใน การ
แกปญหาโดยเริ่มตนจาก ตัวนิสิต
เอง 

1.ประเมินโดยใชแบบประเมิน
การปฏิบัติ ประเมินโดยการ
สังเกตพฤติกรรมของนิสิตระหวาง
การทํางานกลุม การสัมมนาและ
อภิปรายรวมกัน 
 

3. สามารถปรับตัวใหเขากับ
สถานการณตางๆ 

- - 

4. สามารถพัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองอยางตอเนื่อง 

1. สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ
ตองานท่ีไดรับมอบหมายในการทํา
กิจกรรมกลุม 
2. จัดการเรียนการสอนท่ีมีรูปแบบ
ใหนิสิตไดแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองและรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืน  

1. ประเมินผลจากการสัมมนา
กลุมยอยและการนําเสนอในชั้น
เรียน  
2. ประเมินผลจากงานท่ีไดรับ
มอบหมาย ไดแก รายงาน 
โครงการ และการวิจัย  

 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตองการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 
 

5.3  วิธีการประเมินผล 
 

1. สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข 
เ พ่ื อ ให เ ข า ใ จองค ค ว ามรู  ห รื อ
ประเด็นปญหา 
   

1. สอดแทรกทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขในรายวิชาตาง ๆ เพ่ือ
พัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขอยางตอเนื่อง 

- กําหนดมาตรฐานการประเมินผล
การเรียนรู โดยใชเกณฑ Rubrics 
ทุกรายวิชา 
 

2. สามารถสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

1. ฝกการใชทักษะสื่อสารเพ่ือ
นําเสนอการสัมมนา 

1. ประเมินผลจากการสัมมนาและ
จากคุณภาพของรายงาน ท่ีแสดง
ถึงความสามารถในการสื่อสาร 

3. สามารถใช เทคโนโลยีใน การ
สืบคน เก็บรวบรวมขอมูล และเลือก
ใชไดเหมาะสมกับสถานการณอยางมี
ประสิทธิภาพ  

1. ฝกการใชเทคโนโลยีใน การ
สืบคน เก็บรวบรวมขอมูล และ
เลือกใชไดเหมาะสม 

1. ประเมินจากคุณภาพจาก
รายงาน และการสัมมนาท่ีแสดงถึง
ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี

 
6. ทักษะพิสัย (ไมประเมิน) 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

สัป
ดา

หที่
 วันท่ีสอน หัวขอ/รายละเอียด จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน  

การสอน 
 

สื่อที่ใช ผูสอน 

บร
รย

าย
 

ปฏิ
บัต

 ิ

สัม
มน

า 

1 21 ส.ค. 62 
 

บรรยาย 
-แนะนําการเรียนการสอนของรายวิชา 
-แนวคิด ทฤษฎีดานการตลาดเพ่ือ 
สังคม 
 

2 - - - บรรยายประกอบ 
PowerPoint 
- การถาม-ตอบ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน 

สื่อ 
PowerPoint 

อ.รัตนติพร 

2 28 ส.ค.62 บรรยาย 
-การจัดการทางการตลาด 

2 - - - บรรยายประกอบ 
PowerPoint 
- การถาม-ตอบ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน 

สื่อ 
PowerPoint 

อ.รัตนติพร 

3 11 ก.ย.62 บรรยาย 
-กระบวนการวางแผนและดําเนินงาน
การตลาดสังคมเพ่ือเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพ (1) 
- กระบวนการวางแผนและดําเนินงาน
การตลาดสังคมเพ่ือเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพ (2) 

4 - - - บรรยายประกอบ 
PowerPoint 
- การถาม-ตอบ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน 
 - Gallery walk 

สื่อ 
PowerPoint 

อ.รัตนติพร 

4 18 ก.ย.62 บรรยาย 
-แนวคิดการสื่อสารการตลาด 
 

2 - - - บรรยายประกอบ 
PowerPoint 
- การถาม-ตอบ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน  

สื่อ 
PowerPoint 

อ.สุนสิา 

5 25 ก.ย.62 บรรยาย 
-การสื่อสารการตลาดกับพฤติกรรม
ผูบริโภค 

 2 - - - บรรยายประกอบ 
PowerPoint 
- การถาม-ตอบ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน  

สื่อ 
PowerPoint 

อ.สุนสิา 

6 2 ต.ค.62 สอบกลางภาค 2 - - - สอบทฤษฎี   อ.รัตนติพร 

7 9 ต.ค.62 บรรยาย 
-การจัดทําแผนการสื่อสารการตลาดเพ่ือ
สังคม 

 2 - 
 
 

- - บรรยายประกอบ 
PowerPoint 
- การถาม-ตอบ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน  

สื่อ 
PowerPoint 

อ.รัตนติพร 
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สัป

ดา
หที่

 วันท่ีสอน หัวขอ/รายละเอียด จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

 

สื่อที่ใช ผูสอน 

บร
รย

าย
 

ปฏิ
บัต

 ิ

สัม
มน

า 

8 16 ต.ค. 62 บรรยาย 
-การสงเสริมการตลาดเพ่ือสังคม 

 2 - 
 
 

- - บรรยายประกอบ 
PowerPoint 
- การถาม-ตอบ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน  

สื่อ 
PowerPoint 

อ.สุนสิา 
 
 
 
 

9 30 ต.ค. 62 บรรยาย 
-การวิเคราะหเง่ือนไขทางสังคมเพ่ือ
กอใหเกิดการตลาดเพ่ือสังคมท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

2 - - - บรรยายประกอบ 
PowerPoint 
- การถาม-ตอบ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน  

สื่อ 
PowerPoint 

อ.สุนสิา 

10 6 พ.ย.62 บรรยาย 
-องคประกอบท่ีสําคัญสูความสําเร็จของ
แผนงานการตลาดเพ่ือสังคม 

2 - - - บรรยายประกอบ 
PowerPoint 
- การถาม-ตอบ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน  

สื่อ 
PowerPoint 

อ.สุนสิา 

11 13 พ.ย.62 บรรยาย 
-การประเมินผลการใชหลักการตลาด
เพ่ือสังคมในการสรางเสริมสุขภาพ 

2 - - - บรรยายประกอบ 
PowerPoint 
- การถาม-ตอบ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน  

สื่อ 
PowerPoint 

อ.รัตนติพร 

12 20 พ.ย.62 บรรยาย 
-การประยุกตการตลาดเพ่ือสังคมในการ
สรางเสริมสุขภาพ 
 

2 - - - บรรยายประกอบ 
PowerPoint 
- การถาม-ตอบ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน  

สื่อ 
PowerPoint 
 
 

อ.รัตนติพร 

13 27 พ.ย.62 สัมมนา 
-กรณีศึกษา: การประยุกตการตลาดเพ่ือ
สังคมในการสรางเสริมสุขภาพ 
 

- - 2 -สัมมนาและอภิปราย
รวมกันในชั้นเรียน 
กรณีศึกษา: การ
ประยุกตใชการตลาดเพ่ือ
สังคมในการสรางเสริม
สุขภาพ 

สื่อ 
PowerPoint 

ใบงาน 

อ.สุนสิา 
อ.รัตนติพร 
 
 

14 4 ธ.ค.62 สัมมนา 
-นําเสนอโครงการ "การตลาดสังคมเพ่ือ
การสรางเสริมสุขภาวะ”  

- - 4 -สัมมนาและอภิปราย
รวมกันในชั้นเรียน 
โครงการ "การตลาดสังคม
เพ่ือการสรางเสริมสุข
ภาวะ” 

สื่อ 
PowerPoint  

ใบงาน 

อ.รัตนติพร 
อ.สุนสิา 
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สัป

ดา
หที่

 วันท่ีสอน หัวขอ/รายละเอียด จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

 

สื่อที่ใช ผูสอน 

บร
รย

าย
 

ปฏิ
บัต

 ิ

สัม
มน

า 

15 11 ธ.ค. 62 สอบปลายภาค  2 - - - สอบทฤษฎี - อ.รัตนติพร 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู  
กิจกรรม ผลการเรียนรู วิธีการ สัปดาห สัดสวน (%) 

 1 2.1, 2.2, 3.2, 5.2 (5.3) สอบกลางภาค 6 40 
2 2.1, 2.2, 3.2, 5.2 (5.3) สอบปลายภาค 15 40 
3 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2 5.2 (5.3) การนําเสนอโครงการ

การตลาดสังคมเพ่ือการสราง
เสริมสุขภาวะ 

13, 14 10 

4 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2 5.2 (5.3) รายงานกลุมโครงการ 
การตลาดสังคมเพ่ือการสราง
เสริมสุขภาวะ 

14 10 

 

การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู : 
มาตรฐานผลการเรียนรู วิธีการประเมิน รอยละ 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 1.สังเกตพฤติกรรมการรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนโดย
ใชแบบสังเกตพฤติกรรม 
2.บันทึกการขานชื่อ การเขาหองเรียน การเขาหอง
สอบและการสงงานตามท่ีไดรับมอบหมายภายในเวลา
ท่ีกําหนด 
3.สังเกตพฤติกรรมการรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนโดย
ใชแบบสังเกตพฤติกรรม 

5 

2. ดานความรู 1. การสอบภาคทฤษฎี 
2.ประเมินโดยใชแบบประเมินการสัมมนา และการ
นําเสนอ โดยอาจารย 
3.ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน 

60 

3. ดานทักษะทางปญญา 1. ประเมินโดยใชแบบประเมินการสมัมนาและการ
นําเสนอโดยอาจารย 

20 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 

1.ประเมินโดยใชแบบประเมินพฤติกรรมภาวะการณ
เปนผูนําและผูตามท่ีดี 
2.ติดตามการทํางานรวมกับสมาชิกกลุมของนิสิตเปน
ระยะๆพรอมบันทึกพฤติกรรมเปนรายบุคคล/กลุม 
3.ประเมินจากคุณภาพของรายงานและแบบประเมิน
สัมมนา 

10 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ประเมินความสามารถสื่อสารโดยและการนําเสนอ
หนาชั้นเรียนโดยใชแบบประเมิน 

5 
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มคอ. 3 

เกณฑการพิจารณาตัดเกรด : 
1. ใชการประเมินผลแบบอิงเกณฑดังนี้ 

80 – 100 คะแนน      = A  60 – 64 คะแนน  = C 

75 – 79 คะแนน      = B+ 55 – 59 คะแนน  = D+ 
70 – 74 คะแนน      = B  50 – 54 คะแนน  = D 

65 – 69 คะแนน          = C+ นอยกวา 50 คะแนน = E 
2. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอย

ละ 60 จึงจะถือวาสอบผาน 
 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
1. Analysis and comment. 2006. Health education. What social marketing can do for you. 

 BMJ. 332. 

2. Social marketing for health and specialised health promotion. 2008. A paper for debate. 

 Jenny Griffiths, Clive Blair-Stevens and Allison Thorpe. With contributions from Jeff 

 French, Patrick Ladbury, Steve Menzies, Rowena Merritt and Richard Parish.  

3. นธกฤต วันตะเมล. 2555. การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication). สํานักพิมพ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

4. สมพล วันตะเมล. 2550. การตลาดเพ่ือสังคม: กลยุทธสําคัญเพ่ือการพัฒนาประชากร. วารสาร

 ประชากรศาสตร ปท่ี 23 ฉบับท่ี 1. 

5. เทียนทิพย เศียรเมฆัน. 2558. กระบวนการการตลาดเพ่ือสังคมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ: 

 กรณีศึกษาโครงการกิจกรรมบานปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่. วิทยานิพนธนี้เปนสวน

 หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประชากรศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2558. 

6. สมิทธิ์ บุญชุติมา. การตลาดเชิงสังคม. ภาควิชาประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตร. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1. การตอบคําถามของอาจารยและเพ่ือนนิสิตในชั้นเรียน 
2. สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย 
3. ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินท่ีสาขาวิชาจัดทําข้ึน 

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

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการใหคะแนน/เกรดกับขอสอบ  และรายงาน โดย

คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยประจาํ
หลักสูตร 

2. ปรับปรุงรายวชิาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป 
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