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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา สส334 การตลาดเพื่อสุขภาวะ    

สาขาการส่งเสริมสขุภาพ 
คณะกายภาพบำบัด  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศกึษา 2564 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
สส334  การตลาดเพ่ือสุขภาวะ                   
HPX334   Social Health Marketing   

2. จำนวนหน่วยกิต 
      2(2-0-4) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การส่งเสริมสขุภาพ) 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ) 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา 

อาจารย์ ดร. รัตน์ติพร โกสุวินทร์    อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คนที่ 1 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสรา โสมทัศน์    อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คนที่ 2 
อาจารย์ผู้สอน 
ลำดับที ่ รายชื่อ สังกัด 

1. อาจารย์ ดร. พิมลพร เชาวน์ไวพจน์ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด     
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. อาจารย์ ดร. สุนิสา สงสัยเกตุ               สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. อาจารย์ ดร. รัตน์ติพร โกสุวินทร์ 
  

สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน :   
ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 3 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
ไม่ม ี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)  
ไม่ม ี



มคอ. 3 

คณะกายภาพบําบดั   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 2 

 

8. สถานทีเ่รียน 
1. คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

9. วันที่จัดทำหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
11 มิถุนายน 2564 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 เพ่ือให้นิสิตสามารถอธิบายความหมาย ความสำคัญ แนวคิดและปรัชญาทางการตลาดเพ่ือสังคม 
วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการจัดการทางการตลาด การสื่อสารทางการตลาด กระบวนการในการ
วางแผน การตัดสินใจทางการตลาด กระบวนการตลาดสังคมเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ การประยุกต์
การตลาดสังคมในงานส่งเสริมสุขภาพ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะทางปัญญา สามารถประยุกต์
ความรู้ที่ได้รับและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม มีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ระหว่างบุคคลและ/หรือกลุ่มคน สามารถทำงานเป็นทีมในบทบาทผู้นำและผู้ตามในระบบสุขภาพทุก
ระดับและในสถานการณ์ที่หลากหลาย มีการใช้ทักษะการแปลงข้อมูลเป็นข่าวสารและการใช้ทักษะการสื่อสาร
เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในสถานการณ์ต่างๆ ได้  
และมีบูรณาการงานวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน  โดยเมื่อเรียนจบวิชาน้ีแล้ว นิสิตสามารถ   

1. อธิบายแนวคิด ทฤษฎีด้านการตลาดเพ่ือสังคมและความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการจัดการทางการตลาด 
2. อธิบายกระบวนการวางแผนและดำเนินงานการตลาดสังคมเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ  
3. อธิบายแนวคิดการสื่อสารการตลาด 
4. อธิบายการสื่อสารการตลาดกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
5. จัดทำแผนการส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคม 
6. วิเคราะห์เง่ือนไขทางสังคมที่ก่อให้เกิดการตลาดเพ่ือสงัคมที่มีประสทิธิภาพ 
7. อธิบายองค์ประกอบที่สำคัญสู่ความสำเรจ็ของแผนงานการตลาดเพ่ือสังคม  
8. ประเมินผลการใช้หลักการตลาดเพ่ือสังคมในการส่งเสริมสุขภาพ 
9. ประยุกต์ความรู้ด้านการตลาดเพ่ือสังคมในการส่งเสริมสขุภาพ 

2. วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 
ปรับปรุงรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเป็นปัจจบัุนตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่
เก่ียวข้องกับภาวะสุขภาพ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
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3. ผลการเรียนทีค่าดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcome) 

CLO รายละเอียด PLO วิธีการประเมิน 
CLO1 อธิบายแนวคิดและองค์ประกอบของการจัดการทางการตลาด

สังคม หลักการการสื่อสารทางการตลาด กระบวนการในการ
วางแผนการตัดสินใจทางการตลาด กระบวนการตลาดสังคม
เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสขุภาพ 

PLO 1 การสอบภาคทฤษฎี 

CLO2 ใช้หลักการ การส่ือสารทางการตลาดและกระบวนการ
การตลาดสังคมในการออกแบบกิจกรรมหรอืโครงการส่งเสริม
สุขภาพ 

PLO 3, 4, 
11 

การจัดโครงการ
การตลาดเพ่ือสุข
ภาวะ 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนนิการ 

1. คำอธบิายรายวิชา  
 ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดและปรัชญาทางการตลาดเพ่ือสังคม วัตถุประสงค์และองค์ประกอบ

ของการจัดการทางการตลาด การส่ือสารทางการตลาด กระบวนการในการวางแผน การตัดสินใจทางการตลาด 
กระบวนการตลาดสังคมเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ การประยุกต์การตลาดสังคมในงานส่งเสริมสุขภาพ 
2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา   

บรรยาย 
 

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การสัมมนา/กรณีศึกษา 
 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(SDL) 

24 - 6 60 

3. ความรับผดิชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง    
  

รายวิชา 
  
  

1. ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู ้ 3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข 
การสื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้าน
ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
สส 334 การตลาด 
เพ่ือสุขภาวะ        
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4. จำนวนช่ัวโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็รายบคุคล 
    2 ช่ัวโมง/สปัดาห์ 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

1. ด้านคณุธรรม จริยธรรม  

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 

1.1มีความซ่ือสัตย์ มีวินัย ตรงเวลา   1. กำหนดระเบียบการเข้าหอ้งสอบ 
การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 

1. การเขา้ห้องสอบและการส่งงาน
ตรงตามกำหนดเวลา 

1.2 มจีิตสาธารณะ เสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม 

1. ฝึกเขียนโครงการการตลาดเพ่ือ
สังคมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

1. ประเมินจากการการนำเสนอ
โครงการการตลาดเพ่ือสังคม  

1.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 

2. ด้านความรู้ 

2.1  ความรู้ทีต้่องได้รับ 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 

2.1 มคีวามรู้พ้ืนฐานศึกษาทั่วไป - - 

2.2 มคีวามรู้และความเข้าใจใน
ศาสตร์ด้านการส่งเสริมสขุภาพ 

1.จัดสัมมนาและอภิปรายกลุ่มย่อย 
 

1.ประเมินความรู้จากการนำเสนอ
สัมมนา โดยใช้แบบประเมิน  

2.3 มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระสำคญัของศาสตร์ทีเ่ก่ียวข้อง
กับการส่งเสรมิสุขภาพ 

1. การสอนบรรยายประกอบสื่อ  
2. เรียนรู้จากกรณีศึกษา สมัมนา
และอภิปรายกลุ่ม 
3. การมอบหมายให้ทำรายงาน 
และโครงการการตลาดเพื่อสุขภาวะ 

1. การสอบภาคทฤษฎี 
2. ประเมินผลจากงานที่ได้รบั
มอบหมาย ได้แก่ รายงานโครงการ
การตลาดเพื่อสุขภาวะ  
3. ประเมินความรู้จากการสมัมนา 
การนำเสนอโครงการการตลาดเพื่อ  
สุขภาวะโดยใช้แบบประเมิน  
4. ประเมินผลจากการสังเกตการ
ตอบคำถามและการอภิปรายในชัน้
เรียน 

2.4 สามารถพัฒนาความรู้และทักษะ
ปฏิบัติทางด้านการส่งเสริมสขุภาพ 
รวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่าง
ต่อเน่ือง 

1. สัมมนาและอภิปรายกลุ่ม 
2. มอบหมายให้ทำรายงาน และจัด
โครงการการตลาดเพ่ือสุขภาวะ 

1. ประเมินผลจากการสัมมนาและ
การนำเสนอโครงการการตลาดเพ่ือ
สุขภาวะ 
2. ประเมินผลจากการสังเกตการ
ตอบคำถามและการอภิปรายในช้ัน
เรียน 
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3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1  ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกิด
ประโยชน์  

1. จัดกิจกรรมให้นิสิตฝึกค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง และนำความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการเรียน 

1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
การอภิปรายและการสะท้อนคิด
กิจกรรมในช้ันเรียน 
2. ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
ที่แสดงถึงการค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติม  

3.2 สามารถคดิอย่างเป็นระบบและ
แก้ไขปัญหาได้ 

1. จัดกิจกรรม Active Learning 
โดย ฝึกวิเคราะห์ปัญหาและบูรณา
การความรู้เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบ 
 

1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
การอภิปรายและการสะท้อนคิด
กิจกรรมในช้ันเรียน 
2. ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
ที่แสดงถึงการค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติม 

3.3 สามารถประเมิน วิพากษ์ 
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ความรู้เป็น
ฐาน 

- - 

3.4 เป็นผูม้ีความคิดริเริ่ม สรา้งสรรค์
นวัตกรรม  

- - 

3.5 สามารถศกึษา ค้นคว้า และ
ประเมินข้อมูล แนวคิด หรือ
หลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งขอ้มูลที่
หลากหลาย 

- จัดการเรียนการสอนโดย
มอบหมายใหผู้้เรียนศึกษาคน้คว้า
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
เช่น หนังสือ ตำรา บทความ
วิชาการ งานวิจัย การศึกษาดูงาน 
การทำกิจกรรม/โครงการ 

- ประเมินจากการอ้างอิง
แหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลัก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบที่ต้อง
พัฒนา 

4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

4.1 สามารถทำงานร่วมกับผูอ่ื้นทั้ง
ในฐานะผู้นำและผู้ร่วมงานได้ 

1. การสัมมนาและอภิปรายกลุ่ม
ย่อย 

1. ประเมินพฤติกรรมการมีสว่น
ร่วมในการตอบคำถาม/อภิปราย
ปัญหา โดยใชแ้บบประเมิน 

4.2 มีความรบัผิดชอบต่อตนเอง 
สังคม และสิ่งแวดล้อม  

1. การสัมมนา และอภิปรายกลุ่ม
ย่อย 

1. ประเมินพฤติกรรมการมีสว่น
ร่วมในการตอบคำถาม/อภิปราย
ปัญหา โดยใชแ้บบประเมิน 
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4.1 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบที่ต้อง
พัฒนา 

4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

4.3 สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ต่างๆ  

- - 
 

4.4 สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองอย่างต่อเน่ือง 

1. สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมายในการทำ
กิจกรรมกลุม่ 
2. จัดการเรียนการสอนท่ีมีรปูแบบ
ให้นิสิตได้แสดงความคิดเห็นของ
ตนเองและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน  

1. ประเมินผลจากการสัมมนากลุ่ม
ย่อยและการนำเสนอในช้ันเรียน  
2. ประเมินผลจากงานที่ได้รับ
มอบหมาย ได้แก่ รายงาน โครงการ 
และการวิจัย  

 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

5.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข 
เพ่ือให้เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็น
ปัญหา 

1. มอบหมายงานให้จัดเตรียม
ข้อมูลเพ่ือนำเสนอในช้ันเรียน 

1. ประเมินผลจากงานทีไ่ด้รับ
มอบหมาย ได้แก่ งานสัมมนาและ
รายงานโครงการการตลาดเพ่ือสุข
ภาวะ 

5.2 สามารถสือ่สารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ฝึกการใชท้กัษะสื่อสารเพ่ือนำ 
เสนอการสัมมนา 

1. ประเมินผลจากการสัมมนา การ
นำเสนอโครงการการตลาดเพื่อสุข
ภาวะ คุณภาพของรายงาน ที่แสดง
ถึงความสามารถในการสื่อสาร 

5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีใน            
การสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล และ
เลือกใช้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ฝึกการใชเ้ทคโนโลยีใน การ
สืบคน้ เก็บรวบรวมข้อมูล และ
เลือกใช้ได้เหมาะสม 

1. ประเมินจากคุณภาพจาก
รายงาน และการสัมมนาท่ีแสดงถึง
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไม่ประเมินผล) 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

สัป
ดา

ห์ท
ี ่

วันที ่ เวลา หัวข้อ 

บร
รย

าย
 

ปฏิ
บัติ

 
สัม

มน
า 

สอ
บบ

รร
ยา

ย 
สอ

บป
ฏิบ

ัติ 

กิจกรรมการเรียน   
การสอน 

สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

1 พ. 11 
ส.ค. 64 

08.30-
10.30 

บรรยาย 
-แนะนำการเรียนการสอนของ
รายวิชา 
-แนวคิด ทฤษฎีด้านการตลาด
เพ่ือสังคมและความรู้เบ้ืองต้น
เก่ียวกับการจัดการทาง
การตลาด 

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

PowerPoint 
Moodle 
Zoom  

 

อ.รัตน์ติพร 

2 พ. 18 
ส.ค. 64 

08.30-
10.30 

บรรยาย 
-กระบวนการวางแผนและ
ดำเนินงานการตลาดสังคมเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ 
(ครั้งที่ 1) 
1) การกำหนดปัญหาที่ต้องการ
เปลี่ยนแปลง 
2) การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางสังคม 

2 - - - - - บรรยายประกอบ 
PowerPoint 
- งานวิจัยระดับ        
ปริญญาตรี เรือ่ง ผล
ของโปรแกรมการ
ส่งเสริมสุขภาพที่
ประยุกต์ส่วนผสม
การตลาดเชิงสังคม
ต่อความรู้เรื่องโรค
ไข้เลือดออกของ
นักเรียน ช้ันประถม 
ศึกษาปีที่ 6 อ.
องครักษ์    จ.
นครนายก  
- การถาม-ตอบ 
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 

PowerPoint 
Moodle 
Zoom 

อ.รัตน์ติพร 

3 ศ. 27 
ส.ค. 64 

13.30-
15.30 

บรรยาย 
-กระบวนการวางแผนและ
ดำเนินงานการตลาดสังคมเพ่ือ

2 - - - - - บรรยายประกอบ 
PowerPoint 
- การถาม-ตอบ 

PowerPoint 
Moodle 
Zoom 

อ.รัตน์ติพร 
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สัป
ดา

ห์ท
ี ่

วันที ่ เวลา หัวข้อ 

บร
รย

าย
 

ปฏิ
บัติ

 
สัม

มน
า 

สอ
บบ

รร
ยา

ย 
สอ

บป
ฏิบ

ัติ 

กิจกรรมการเรียน   
การสอน 

สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ 
(ครั้งที่ 2) 
3) การวางวัตถุประสงค์
ทางการตลาดเพ่ือสังคม   
4) การแบ่งส่วนตลาดและ
คัดเลือกกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 

แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 
-Active learning 
โดยวิธี Think-Pair-
Share 
 

4 พ. 8 ก.ย. 
64 

08.30-
10.30 

บรรยาย 
-กระบวนการวางแผนและ
ดำเนินงานการตลาดสังคมเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ 
(ครั้งที่ 3) 
5) การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภค 
6) การเสนอขอ้ได้เปรียบในแต่
ละส่วนตลาด 

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

PowerPoint 
Moodle 
Zoom 

อ.รัตน์ติพร 

5 พ. 15 
ก.ย. 64 

08.30-
10.30 

สอบคร้ังที่ 1 - - - 2 - -สอบทฤษฎี  อ.รัตน์ติพร 
อ.สุนิสา 

6 พ. 22 
ก.ย. 64 

08.30-
10.30 

บรรยาย 
-กระบวนการวางแผนและ
ดำเนินงานการตลาดสังคมเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ 
(ครั้งที่ 4) 
7) การกำหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดเพ่ือสังคม 
8) การปฏิบัติตามแผนและการ
ประเมินผล 

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

PowerPoint 
Moodle 
Zoom 

อ.รัตน์ติพร 

7 พ. 29 
ก.ย. 64 

08.30-
10.30 

บรรยาย 
-แนวคิดการสือ่สารการตลาด   

2 - - - - - บรรยายประกอบ 
PowerPoint 

PowerPoint 
Moodle 
Zoom 

อ.สุนิสา 
 
 

8 พ. 29 
ก.ย. 64 

10.30-
12.30 

บรรยาย 
-การสื่อสารการตลาดกับ

2 - - - - - บรรยายประกอบ 
PowerPoint 

PowerPoint 
Moodle 

อ.สุนิสา 
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สัป
ดา

ห์ท
ี ่

วันที ่ เวลา หัวข้อ 

บร
รย

าย
 

ปฏิ
บัติ

 
สัม

มน
า 

สอ
บบ

รร
ยา

ย 
สอ

บป
ฏิบ

ัติ 

กิจกรรมการเรียน   
การสอน 

สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

พฤติกรรมผู้บรโิภค Zoom 
9 พ. 6 ต.ค. 

64 
08.30-
10.30 

สัมมนา: นำเสนอโครงการ 
"การตลาดสังคมเพ่ือการสร้าง
เสริมสุขภาวะ” ครั้งที่ 1 

- - 2 - -   PowerPoint 
 

อ.รัตน์ติพร 
อ.พิมลพร 
อ.สุนิสา 

10 พ. 20 
ต.ค. 64 

08.30-
10.30 

บรรยาย 
-การจัดทำแผนการสื่อสาร
การตลาดเพ่ือสังคม 

2 - - - - - บรรยายประกอบ 
PowerPoint 

PowerPoint 
Moodle 
Zoom 

อ.รัตน์ติพร 
 

11 พ. 27 
ต.ค. 64 

08.30-
10.30 

สอบคร้ังที่ 2 - - - 2 - -สอบทฤษฎี  อ.รัตน์ติพร 
อ.สุนิสา 

12 พ. 3 พ.ย. 
64 

08.30-
10.30 

บรรยาย 
-การวิเคราะห์เง่ือนไขทาง
สังคมเพ่ือก่อให้เกิดการตลาด
เพ่ือสังคมท่ีมีประสิทธิภาพ 

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

PowerPoint 
Moodle 
Zoom  

อ.สุนิสา 

13 พ. 3 พ.ย. 
64 

10.30-
12.30 

บรรยาย 
-องค์ประกอบที่สำคัญสู่
ความสำเร็จของแผนงาน
การตลาดเพ่ือสังคม 

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

PowerPoint 
Moodle 
Zoom  

อ.สุนิสา 

14 พ. 10 
พ.ย. 64 

08.30-
10.30 

บรรยาย 
-การประเมินผลการใช้
หลักการตลาดเพ่ือสังคมในการ
สร้างเสริมสุขภาพ 

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

PowerPoint 
Moodle 
Zoom 

อ.รัตน์ติพร 

15 พ. 17 
พ.ย. 64 

08.30-
10.30 

บรรยาย 
-การประยุกต์การตลาดเพ่ือ
สังคมในการสร้างเสริมสุขภาพ 

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

PowerPoint 
Moodle 
Zoom 

อ.รัตน์ติพร 
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สัป
ดา

ห์ท
ี ่

วันที ่ เวลา หัวข้อ 

บร
รย

าย
 

ปฏิ
บัติ

 
สัม

มน
า 

สอ
บบ

รร
ยา

ย 
สอ

บป
ฏิบ

ัติ 

กิจกรรมการเรียน   
การสอน 

สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

16 พ. 17 
พ.ย. 64 

08.30-
10.30 

สัมมนา: กรณศีึกษาการ
ประยุกต์การตลาดเพ่ือสังคมใน
การสร้างเสริมสุขภาพในบริบท
ที่หลากหลาย 

- - 1 - - - งานวิจัย PowerPoint 
 

อ.รัตน์ติพร 
อ.สุนิสา 
 

17 พ. 1 ธ.ค. 
64 

08.30-
10.30 

สัมมนา: นำเสนอโครงการ 
"การตลาดสังคมเพ่ือการสร้า
เสริมสุขภาวะ” ครั้งที่ 2 

- - 3 - -   อ.พิมลพร 
อ.รัตน์ติพร 
อ.สุนิสา 

18 พ. 8 ธ.ค. 
64 

08.30-
10.30 

สอบคร้ังที่ 3 - - - 2 - -สอบทฤษฎี  อ.รัตน์ติพร 
อ.สุนิสา 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้   
กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการ สัปดาห ์ สัดส่วน (%) 

 1 1.1, 2.3, 3.2, 5.2  สอบทฤษฎี 
   1) สอบบรรยายคร้ังที่ 1 5 25 
   2) สอบบรรยายคร้ังที่ 2 11 25 
   3) สอบบรรยายคร้ังที่ 3 18 30 

2 1.1, (1.2), (2.2), 2.3, (2.4), 
(3.1), (3.2), 3.5, 4.1, 4.2, 
(4.4), (5.1), 5.2, 5.3 

การนำเสนอโครงการ
การตลาดสังคมเพ่ือการสร้าง
เสริมสุขภาวะ 

 
17, 18 

 

 
10 

3 1.1, (1.2), (2.2), 2.3, (2.4), 
(3.1), (3.2), 3.5, 4.1, 4.2, 
(4.4), (5.1), 5.2, 5.3 

รายงานกลุ่ม          
โครงการ การตลาดสังคม  
เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาวะ 

 
18 

 
10 

 
การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ : 
มาตรฐานผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน ร้อยละ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1.สังเกตพฤติกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนโดยใช้แบบ
สังเกตพฤติกรรม 
2.บันทึกการขานช่ือ การเข้าห้องเรียน การเข้าห้องสอบและ
การส่งงานตามที่ได้รับมอบหมายภายในเวลาที่กำหนด 
3.สังเกตพฤติกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนโดยใช้แบบ
สังเกตพฤติกรรม 

5 
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2. ด้านความรู้ 1. การสอบภาคทฤษฎี 
2.ประเมินโดยใช้แบบประเมินการสัมมนา และการนำเสนอ 
โดยอาจารย์ 
3.ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน 

60 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 1. ประเมินโดยใช้แบบประเมินการสัมมนาและการนำเสนอโดย
อาจารย์ 

20 

 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1.ประเมินโดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมภาวะการณ์เป็นผู้นำ
และผู้ตามท่ีดี 
2.ติดตามการทำงานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนิสิตเป็นระยะๆ
พร้อมบันทึกพฤติกรรมเป็นรายบุคคล/กลุ่ม 
3.ประเมินจากคุณภาพของรายงานและแบบประเมินสัมมนา 

10 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. ประเมินความสามารถสื่อสารโดยและการนำเสนอหน้าช้ัน
เรียนโดยใช้แบบประเมิน 

5 

 
เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด : 
1. ใช้การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ดังน้ี 

ระดับคะแนน ระดับเกรด ระดับคะแนน 
80.0 – 100 A 4 
75.0 – 79.9 B+ 3.5 
70.0 – 74.9 B 3 
65.0 – 69.9 C+ 2.5 
60.0 – 64.9 C 2 
55.0 – 59.9 D+ 1.5 
50.0 – 54.9 D 1 
0.0 – 49.9 E 0 

 
2. นิสิตต้องได้คะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกว่าร้อยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกว่าร้อยละ 60 จึง

จะถือว่าสอบผ่าน 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสารหลัก 
 1. Hong Cheng, Philip Kotler, Nancy R. Lee. Social Marketing for Public Health. Global 
trends and success stories. Jones and Bartlett Puplishers. 2011.  
 2. พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช. การตลาดเพ่ือสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; 2547. 
 3. สมพล วันต๊ะเมล์. 2550. การตลาดเพ่ือสังคม: กลยุทธ์สำคัญเพ่ือการพัฒนาประชากร. วารสาร
ประชากรศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1. 
 4. เทียนทิพย์ เศียรเมฆัน. 2558. กระบวนการการตลาดเพ่ือสังคมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

สุขภาพ: กรณีศึกษาโครงการกิจกรรมบ้านปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่. หลักสูตรปรญิญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประชากรศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2558. 

 5. สมทิธ์ิ บุญชุติมา. การตลาดเชิงสังคม. ภาควิชาประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์. จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 

2. เอกสารและขอ้มูลสำคัญ 
 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. รัตน์ติพร โกสุวินทร์, ปะการัง ศรีมี, สุนิสา สงสยัเกตุ, เกศริน แซ่เซียว, ปติญญา อิศรางกูร ณ 
อยุธยา. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพที่ประยุกต์ส่วนผสมการตลาดเชิงสังคมต่อความรู้เรื่องโรค
ไข้เลือดออกของนักเรียน ช้ันประถม ศึกษาปีที่ 6 อ.องครักษ์ จ.นครนายก. งานวิจัยระดับปริญญาตรี. สาขา
การส่งเสริมสุขภาพ. คณะกายภาพบำบัด. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารควบคุมโรค ปีที ่47 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564).  
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1. การตอบคำถามของอาจารย์และเพ่ือนนิสิตในช้ันเรียน 
2. สังเกตปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน กับ ผู้เรยีน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย 
3. ให้นิสิตแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินที่สาขาวิชาจัดทำข้ึน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
1. การสังเกตการสอนของผู้สอนโดยทีมผู้ร่วมสอน  
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย 
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู ้

3. การปรับปรุงการสอน  
1. เพ่ิมตัวอย่างการดำเนินงานด้านการตลาดเพ่ือสุขภาวะในบริบทที่หลากหลาย โดยการอ่านงานวิจัย  
2. แบ่งการสอบภาคทฤษฎีออกเป็น 3 ครั้ง 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการให้คะแนน/เกรดกับข้อสอบ และรายงาน โดย
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ัง 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปีตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
2. ปรบัปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 
 
 


