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มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา สส 334 การตลาดเพื่อสุขภาวะ
สาขาการสงเสริมสุขภาพ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2562
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
สส 334 การตลาดเพื่อสุขภาวะ
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 คนที่ 1
อาจารย อาจารยสุนิสา สงสัยเกตุ อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนที่ 2
อาจารยผูสอน
ลําดับที่
รายชื่อ
สังกัด
อาจารย ดร. รัตนติพร โกสุวินทร
1.
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย อาจารยสุนิสา สงสัยเกตุ คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน :
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ภาคทฤษฎี หอง 307 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
17 มิถุนายน 2562
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา

เพื่อใหนิสิตสามารถอธิบายความหมาย ความสําคัญ แนวคิดและปรัชญาทางการตลาดเพื่อ
สังคม วัตถุประสงคและองคประกอบของการจัดการทางการตลาด การสื่อสารทางการตลาด กระบวนการใน
การวางแผน การตัดสินใจทางการตลาด กระบวนการตลาดสังคมเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ การ
ประยุกตการตลาดสังคมในงานสงเสริมสุขภาพ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะทางปญญา สามารถ
ประยุกตความรูที่ไดรับและนําไปใชประโยชนไดอยางเหมาะสม มีปฏิสัมพันธและมีสวนรวมในการแกปญหา
อยางสรางสรรคระหวางบุคคลและ/หรือกลุมคน สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและผูตามในระบบ
สุขภาพทุกระดับและในสถานการณที่หลากหลาย มีการใชทักษะการแปลงขอมูลเปนขาวสารและการใชทักษะ
การสื่อสารเพื่อการสงเสริมสุขภาพ รวมไปถึงการมีสวนรวมในการแกปญหาอยางสรางสรรคในสถานการณ
ตางๆ ได โดยเมื่อเรียนจบวิชานี้แลว นิสิตสามารถ
1. อธิบายเกี่ยวกับแนวคิด และทฤษฎีทางการตลาดเพื่อสังคม
2. อธิบายเกี่ยวกับการจัดการทางการตลาด
3. อธิบายกระบวนการในการวางแผนการตลาดเพื่อสังคม
4. อธิบายแนวคิดการสื่อสารการตลาด
5. อธิบายการสื่อสารการตลาดกับพฤติกรรมผูบริโภค
6. อธิบายการจัดทําแผนการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม
7. อธิบายการสงเสริมการตลาดเพื่อสังคม
8. อธิบายวิเคราะหเงื่อนไขทางสังคมที่กอใหเกิดการตลาดเพื่อสังคมที่มีประสิทธิภาพ
9. ประเมินผลการใชหลักการตลาดเพื่อสังคมในการสงเสริมสุขภาพ
10. ประยุกตความรูดานการตลาดเพื่อสังคมในการสงเสริมสุขภาพ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่
เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ
3. ผลการเรียนรูรายวิชา
ผลการเรียนรูรายวิชา
CLO
รายละเอียด
PLO
CLO 1
อธิบายแนวคิดและองคประกอบของการจัดการทางการตลาดสังคม PLO 1
หลักการการสื่อสารทางการตลาด กระบวนการในการวางแผนการ
ตัดสินใจทางการตลาด กระบวนการตลาดสังคมเพื่อเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพ
CLO 2
ใชหลักการ การสื่อสารทางการตลาดและกระบวนการการตลาด
PLO 3, 4, 11
สังคม ในการออกแบบกิจกรรมหรือโครงการสงเสริมสุขภาพ
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดและปรัชญาทางการตลาดเพื่อสังคม วัตถุประสงคและองคประกอบ
ของการจัดการทางการตลาด การสื่อสารทางการตลาด กระบวนการในการวางแผน การตัดสินใจทางการตลาด
กระบวนการตลาดสังคมเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ การประยุกตการตลาดสังคมในงานสงเสริมสุขภาพ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
24
-

2. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
1. ดาน
คุณธรรม
จริยธรรม

2. ดานความรู

การสัมมนา/กรณีศึกษา

การศึกษาดวยตนเอง
(SDL)

6

60

3. ทักษะทางปญญา

รายวิชา

สส 334
การตลาดเพื่อสุข
ภาวะ

1

2





3

1 2 3

4

1

2











3

4

5.ทักษะ
การ
วิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5 1 2 3 4 1 2 3
4.ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ



 

   

4. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
2 ชั่วโมง/สัปดาห
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6.
ทักษะ
พิสัย
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตอง
พัฒนา
1. มีความซื่อสัตย มีวินัย ตรงเวลา

2. มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อ
สวนรวม
3. ตระหนักในคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรม
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1. มีความรูพื้นฐานศึกษาทั่วไป
2. มีความรูและความเขาใจในศาสตร
ดานการสงเสริมสุขภาพ
3. มีความรูและความเขาใจในสาระ
สําคัญของศาสตรที่เกี่ยวของกับการ
สงเสริมสุขภาพ สามารถนําความรูไป
ใชในชีวิตประจําวัน

4. สามารถพัฒนาความรูและทักษะ
ปฏิบัติทางดานการสงเสริมสุขภาพ
รวมทั้งตอยอดองคความรูไดอยาง
ตอเนื่อง

1.2 วิธีการสอน

1.3 วิธีการประเมินผล

1. กําหนดระเบียบการเขา
หองเรียน การเขาหองสอบ การสง
งานที่ไดรับมอบหมาย
1. ฝกเขียนโครงการการตลาดเพื่อ
สังคมที่เปนประโยชนตอสวนรวม

1. บันทึกการเขาหองเรียนและ
หองสอบ และการสงงานตาม
กําหนดเวลา
1. ประเมินจากการการนําเสนอ
โครงการการตลาดเพื่อสังคม

-

-

2.2 วิธีการสอน
1.จัดกิจกรรมสัมมนาและอภิปราย
กลุมยอย
1. การสอนบรรยายประกอบสื่อ
2. การสัมมนา เรียนรูจาก
กรณีศึกษาและการนําเสนอหนา
ชั้นเรียน
3. การมอบหมายใหทํารายงาน
และโครงการการตลาดเพื่อสุข
ภาวะ

2.3 วิธีการประเมินผล
1.ประเมินโดยใชแบบประเมิน
การสัมมนา โดยอาจารย
1. การสอบภาคทฤษฎี
2. ประเมินผลจากงานที่ไดรับ
มอบหมาย ไดแก รายงาน และ
โครงการการตลาดเพื่อสุขภาวะ
3. ประเมินผลจากการสัมมนา
และการนําเสนอในชั้นเรียน
4. ประเมินผลจากการสังเกตการ
ตอบคําถามและการอภิปรายใน
ชั้นเรียน
1. ประเมินผลจากการสัมมนา
และการนําเสนอในชั้นเรียน
2. ประเมินผลจากการสังเกตการ
ตอบคําถามและการอภิปรายใน
ชั้นเรียน

1. การสัมมนา โดยเรียนรูจาก
กรณีศึกษาและการนําเสนอหนา
ชั้นเรียน
2. การมอบหมายใหทํารายงาน
และโครงการการตลาดเพื่อสุข
ภาวะ

3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.2 วิธีการสอน
1. สามารถประยุกตความรูใหเกิด
- จัดกิจกรรมใหนิสิตฝกคนควาหา
ประโยชน
ความรูดวยตนเอง และนําความรู
มาประยุกตใชในการเรียนและการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3.3 วิธีการประเมินผล
1. กําหนดมาตรฐานการ
ประเมินผลการเรียนรู โดยใช
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2. สามารถคิดอยางเปนระบบและ
แกไขปญหาได

3. สามารถประเมิน วิพากษ
สถานการณตางๆ โดยใชความรู
เปนฐาน
4. เปนผูมีความคิดริเริ่ม สรางสรรค
นวัตกรรม
5. สามารถศึกษา คนควา และ
ประเมินขอมูล แนวคิด หรือ
หลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลที่
หลากหลาย

1. จัดกิจกรรม Active Learning
โดยทําการศึกษากรณีศึกษา ฝก
วิเคราะหปญหาและบูรณาการ
ความรูเพื่อใชในการแกไขปญหา
อยางเปนระบบ

-

2. สังเกตพฤติกรรมการมีสวน
รวมในการอภิปรายและการ
สะทอนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน
3. ประเมินจากคุณภาพของ
รายงานที่แสดงถึงการคนควา
ความรูเพิ่มเติม
1. กําหนดมาตรฐานการ
ประเมินผลการเรียนรู โดยใช
เกณฑ Rubrics
2. สังเกตพฤติกรรมการมีสวน
รวมในการอภิปรายและการ
สะทอนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน
3. ประเมินจากคุณภาพของ
รายงานที่แสดงถึงการคนควา
ความรูเพิ่มเติม
-

-

-

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

- ประเมินจากการอางอิง
แหลงขอมูลอยางถูกตองตามหลัก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
4.2 วิธีการสอน
บุคคลและความรับผิดชอบที่ตอง
พัฒนา
1. สามารถทํางานรวมกับผูอื่นทั้ง ใน 1. จัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนิสิต
ฐานะผูนําและผูรวมงานได
ไดมีการทํางานในบทบาทผูนําและ
ผูตาม ไดแก สัมมนาและอภิปราย
รวมกัน
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4.3 วิธีการประเมินผล
1.ประเมินโดยใชแบบประเมิน
การปฏิบัติ (พฤติกรรมการทํางาน
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อาจารย
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2. มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม 1. เลือกประเด็นที่เปนปญหาสังคม
และสิ่งแวดลอม
และสิง่ แวดลอมที่เกี่ยวของกับดาน
สุขภาพใหนิสิตเรียนรู และ
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
พรอมทั้งกระตุนใหคิดหาวิธีที่จะมี
สวนรวมรับผิดชอบใน การ
แกปญหาโดยเริ่มตนจาก ตัวนิสิต
เอง
3. สามารถปรับตัวใหเขากับ
สถานการณตางๆ
4. สามารถพัฒนาการเรียนรูของ
1. สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ
ตนเองอยางตอเนื่อง
ตองานที่ไดรับมอบหมายในการทํา
กิจกรรมกลุม
2. จัดการเรียนการสอนที่มีรูปแบบ
ใหนิสิตไดแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองและรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น

1.ประเมินโดยใชแบบประเมิน
การปฏิบัติ ประเมินโดยการ
สังเกตพฤติกรรมของนิสิตระหวาง
การทํางานกลุม การสัมมนาและ
อภิปรายรวมกัน

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

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
5.2 วิธีการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตองการพัฒนา
1. สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข 1. สอดแทรกทักษะการวิเคราะห - กําหนดมาตรฐานการประเมินผล
เพื่ อ ให เ ข า ใจองค ค ว ามรู หรื อ เชิงตัวเลขในรายวิชาตาง ๆ เพื่อ การเรียนรู โดยใชเกณฑ Rubrics
พัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิง
ทุกรายวิชา
ประเด็นปญหา
ตัวเลขอยางตอเนื่อง
2. สามารถสื่อสารไดอยางมี
1. ฝกการใชทักษะสื่อสารเพื่อ
1. ประเมินผลจากการสัมมนาและ
ประสิทธิภาพ
นําเสนอการสัมมนา
จากคุณภาพของรายงาน ที่แสดง
ถึงความสามารถในการสื่อสาร
1. ประเมินจากคุณภาพจาก
3. สามารถใช เ ทคโนโลยี ใ น การ 1. ฝกการใชเทคโนโลยีใน การ
รายงาน และการสัมมนาที่แสดงถึง
สืบคน เก็บรวบรวมขอมูล และเลือก สืบคน เก็บรวบรวมขอมูล และ
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
ใชไดเหมาะสมกับสถานการณอยางมี เลือกใชไดเหมาะสม
ประสิทธิภาพ
6. ทักษะพิสัย (ไมประเมิน)
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1. แผนการสอน
วันที่สอน

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวนชั่วโมง
บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1 21 ส.ค. 62 บรรยาย
-แนะนําการเรียนการสอนของรายวิชา
-แนวคิด ทฤษฎีดานการตลาดเพื่อ
สังคม

2

-

2

28 ส.ค.62 บรรยาย
-การจัดการทางการตลาด

2

-

3

11 ก.ย.62 บรรยาย
-กระบวนการวางแผนและดําเนินงาน
การตลาดสังคมเพื่อเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพ (1)
- กระบวนการวางแผนและดําเนินงาน
การตลาดสังคมเพื่อเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพ (2)
18 ก.ย.62 บรรยาย
-แนวคิดการสื่อสารการตลาด

4

-

2

-

5

25 ก.ย.62 บรรยาย
-การสื่อสารการตลาดกับพฤติกรรม
ผูบริโภค

2

-

6

2 ต.ค.62 สอบกลางภาค

2

-

7

9 ต.ค.62 บรรยาย
2
-การจัดทําแผนการสื่อสารการตลาดเพื่อ
สังคม

-

4
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กิจกรรมการเรียน
การสอน

สื่อที่ใช

ผูสอน

- - บรรยายประกอบ
อ.รัตนติพร
สื่อ
PowerPoint
PowerPoint
- การถาม-ตอบ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน
- - บรรยายประกอบ
อ.รัตนติพร
สื่อ
PowerPoint
PowerPoint
- การถาม-ตอบ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน
- - บรรยายประกอบ
อ.รัตนติพร
สื่อ
PowerPoint
PowerPoint
- การถาม-ตอบ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน
- Gallery walk
- - บรรยายประกอบ
อ.สุนสิ า
สื่อ
PowerPoint
PowerPoint
- การถาม-ตอบ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน
- - บรรยายประกอบ
อ.สุนสิ า
สื่อ
PowerPoint
PowerPoint
- การถาม-ตอบ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน
อ.รัตนติพร
- - สอบทฤษฎี
- - บรรยายประกอบ
อ.รัตนติพร
สื่อ
PowerPoint
PowerPoint
- การถาม-ตอบ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน
หน้า 7

วันที่สอน

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวนชั่วโมง
บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

มคอ. 3

8 16 ต.ค. 62 บรรยาย
-การสงเสริมการตลาดเพื่อสังคม

2

-

9 30 ต.ค. 62 บรรยาย
-การวิเคราะหเงื่อนไขทางสังคมเพื่อ
กอใหเกิดการตลาดเพื่อสังคมที่มี
ประสิทธิภาพ

2

-

6 พ.ย.62 บรรยาย
2
-องคประกอบที่สําคัญสูความสําเร็จของ
แผนงานการตลาดเพื่อสังคม

-

10

11 13 พ.ย.62 บรรยาย
-การประเมินผลการใชหลักการตลาด
เพื่อสังคมในการสรางเสริมสุขภาพ

2

-

12 20 พ.ย.62 บรรยาย
2
-การประยุกตการตลาดเพื่อสังคมในการ
สรางเสริมสุขภาพ

-

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

-

14 4 ธ.ค.62

-

สัมมนา
-นําเสนอโครงการ "การตลาดสังคมเพื่อ
การสรางเสริมสุขภาวะ”
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-

กิจกรรมการเรียน
การสอน

สื่อที่ใช

ผูสอน

- - บรรยายประกอบ
สื่อ
อ.สุนสิ า
PowerPoint
PowerPoint
- การถาม-ตอบ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน
- - บรรยายประกอบ
สื่อ
อ.สุนสิ า
PowerPoint
PowerPoint
- การถาม-ตอบ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน
- - บรรยายประกอบ
สื่อ
อ.สุนสิ า
PowerPoint
PowerPoint
- การถาม-ตอบ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน
- - บรรยายประกอบ
สื่อ
อ.รัตนติพร
PowerPoint
PowerPoint
- การถาม-ตอบ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน
- - บรรยายประกอบ
สื่อ
อ.รัตนติพร
PowerPoint
PowerPoint
- การถาม-ตอบ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน
2 -สัมมนาและอภิปราย
สื่อ
อ.สุนสิ า
รวมกันในชั้นเรียน
PowerPoint อ.รัตนติพร
กรณีศึกษา: การ
ใบงาน
ประยุกตใชการตลาดเพื่อ
สังคมในการสรางเสริม
สุขภาพ
4 -สัมมนาและอภิปราย
สื่อ
อ.รัตนติพร
รวมกันในชั้นเรียน
PowerPoint อ.สุนสิ า
โครงการ "การตลาดสังคม ใบงาน
เพื่อการสรางเสริมสุข
ภาวะ”
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วันที่สอน

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวนชั่วโมง
บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

มคอ. 3

15 11 ธ.ค. 62 สอบปลายภาค

2

-

กิจกรรมการเรียน
การสอน

- - สอบทฤษฎี

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
วิธีการ
1 2.1, 2.2, 3.2, 5.2 (5.3)
สอบกลางภาค
2 2.1, 2.2, 3.2, 5.2 (5.3)
สอบปลายภาค
3 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2 5.2 (5.3) การนําเสนอโครงการ
การตลาดสังคมเพื่อการสราง
เสริมสุขภาวะ
4 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2 5.2 (5.3) รายงานกลุมโครงการ
การตลาดสังคมเพื่อการสราง
เสริมสุขภาวะ

1.

2.

3.
4.

5.

ผูสอน

-

อ.รัตนติพร

สัปดาห
6
15
13, 14

สัดสวน (%)
40
40
10

14

10

การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู :
มาตรฐานผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.สังเกตพฤติกรรมการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นโดย
ใชแบบสังเกตพฤติกรรม
2.บันทึกการขานชื่อ การเขาหองเรียน การเขาหอง
สอบและการสงงานตามที่ไดรับมอบหมายภายในเวลา
ที่กําหนด
3.สังเกตพฤติกรรมการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นโดย
ใชแบบสังเกตพฤติกรรม
ดานความรู
1. การสอบภาคทฤษฎี
2.ประเมินโดยใชแบบประเมินการสัมมนา และการ
นําเสนอ โดยอาจารย
3.ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน
ดานทักษะทางปญญา
1. ประเมินโดยใชแบบประเมินการสัมมนาและการ
นําเสนอโดยอาจารย
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 1.ประเมินโดยใชแบบประเมินพฤติกรรมภาวะการณ
และความรับผิดชอบ
เปนผูนําและผูตามที่ดี
2.ติดตามการทํางานรวมกับสมาชิกกลุมของนิสิตเปน
ระยะๆพรอมบันทึกพฤติกรรมเปนรายบุคคล/กลุม
3.ประเมินจากคุณภาพของรายงานและแบบประเมิน
สัมมนา
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ 1. ประเมินความสามารถสื่อสารโดยและการนําเสนอ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หนาชั้นเรียนโดยใชแบบประเมิน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สื่อที่ใช

รอยละ
5

60

20
10

5
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เกณฑการพิจารณาตัดเกรด :
1. ใชการประเมินผลแบบอิงเกณฑดังนี้
80 – 100 คะแนน
=A
60 – 64คะแนน
=C
+
75 – 79 คะแนน
=B
55 – 59คะแนน
= D+
70 – 74 คะแนน
=B
50 – 54คะแนน
=D
+
65 – 69 คะแนน
=C
นอยกวา 50 คะแนน = E
2. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอย
ละ 60 จึงจะถือวาสอบผาน
หมวดที่ 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. การตลาดเพื่อสังคม: กลยุทธสําคัญเพื่อการพัฒนาประชากร. วารสาร
ประชากรศาสตร ปที่ 23 ฉบับที่ 1.
5. เทียนทิพย เศียรเมฆัน. 2558. กระบวนการการตลาดเพื่อสังคมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ:
กรณีศึกษาโครงการกิจกรรมบานปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่. วิทยานิพนธนี้เปนสวน
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประชากรศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2558.
6. สมิทธิ์ บุญชุติมา. การตลาดเชิงสังคม. ภาควิชาประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตร. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. การตอบคําถามของอาจารยและเพื่อนนิสิตในชั้นเรียน
2. สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย
3. ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินที่สาขาวิชาจัดทําขึ้น
2. กลยุทธการประเมินการสอน
1. การสังเกตการสอนของผูสอนโดยทีมผูรวมสอน
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู
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3. การปรับปรุงการสอน
1. ปรับเนื้อหาหัวขอการโฆษณาและการประชาสัมพันธใหรวมอยูในหัวขอการสื่อสารทางการตลาด
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการใหคะแนน/เกรดกับขอสอบ และรายงาน โดย
คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร
2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป
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