มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา สภ 343 การตลาดเพื่อสังคม
สาขาการสงเสริมสุขภาพ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2561
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
สภ 343 การตลาดเพื่อสังคม
HP 343 Social Marketing
2. จํานวนหนวยกิต
2(2-0-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริมสุขภาพ)
ประเภทวิชา วิชาเฉพาะสาขา
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารย ดร. รัตนติพร โกสุวินทร อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนที่ 1
อาจารย ดร. พิมลพร เชาวไวพจน อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนที่ 2
อาจารยผูสอน
ลําดับที่
รายชื่อ
สังกัด
1.
อาจารย ดร.รัตนติพร โกสุวินทร
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.
อาจารยสุนิสา สงสัยเกตุ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน :
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ภาคทฤษฎี หอง 140 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
มิถุนายน 2561

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา

เพื่อใหนิสิตสามารถอธิบายสาระสําคัญของศาสตรที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพและแนวคิด
ทางดานการตลาดสังคม โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะทางปญญา สามารถประยุกตความรูที่ไดรับ
และนําไปใชประโยชนไดอยางเหมาะสม มีปฏิสัมพันธและมีสวนรวมในการแกปญหาอยางสรางสรรคระหวาง
บุคคลและ/หรือกลุมคน สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและผูตามในระบบสุขภาพทุกระดับและใน
สถานการณที่หลากหลาย มีการใชทักษะการแปลงขอมูลเปนขาวสารและการใชทักษะการสื่อสารเพื่อการ
สงเสริมสุขภาพ รวมไปถึงการมีสวนรวมในการแกปญหาอยางสรางสรรคในสถานการณตางๆ ได โดยเมื่อเรียน
จบวิชานี้แลว นิสิตสามารถ
1. อธิบายเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการตลาดที่มุงเนนการตลาดเพื่อสังคม
2. อธิบายและสามารถทําการวิเคราะหระบบการตลาดสังคมและเครื่องมือการตลาดสังคมได
3. อธิบายและสามารถวางแผนการตลาด เพื่อการสรางเสริมสุขภาพใหเหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดลอม
4. อธิบายการบริหารการตลาดเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ
5. อธิบายเกี่ยวกับกลยุทธและยุทธวิธีทางการตลาดเพื่อสังคม
6. อธิบายและสามารถวิเคราะหระบบตลาดภายใตสถานการณระบบสุขภาพของสังคมไทยในปจจุบัน
7. อธิบายพฤติกรรมผูบริโภคในการตลาด การวางแผนการสื่อสารการตลาด และการสงเสริมการตลาด
เพื่อสังคมได
8. สามารถวิเคราะหเงื่อนไขทางสังคมเพื่อกอใหเกิดการตลาดเพื่อสังคมที่มีประสิทธิภาพได
9. การประยุกตการตลาดเพื่อสังคมในการสรางเสริมสุขภาพและการประเมินผลการใชหลักการตลาด
เพื่อสังคมในการสรางเสริมสุขภาพได

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

ปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่
เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ

3. ผลการเรียนที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcome)
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
ศึกษาความหมายและความสําคัญของการตลาดเพื่อสังคม แนวคิดและปรัชญาทางการตลาดที่มุงเนน
การตลาดเพื่อสังคม วัตถุประสงคและองคประกอบของการจัดการทางการตลาด โดยคํานึงถึงสังคม ความพึง
พอใจของผูผลิต และผูบริโภค กระบวนการในการวางแผนการตัดสินใจทางการตลาด ตลอดจนวิเคราะหและ
ปรับกลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดลอมในงานสงเสริมสุขภาพ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
24

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
-

การสัมมนา/กรณีศึกษา

การศึกษาดวยตนเอง
(SDL)

6

60

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

๑. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

1

สภ 343 การตลาดสังคม

2


3

4

๒. ดาน
ความรู

1

2

 

3

๓. ดานทักษะ ๔. ดานทักษะ
ทางปญญา ความสัมพันธ
ระหวาง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
1

2



3

1

2

 

3

๕.ดานทักษะการ ๖. ดานทักษะ
วิเคราะหเชิง การปฏิบัติ
ตัวเลข
ทางวิชาชีพ
การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4

1

2

 

4. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
2 ชั่วโมง/สัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.2 วิธีการสอน
1.3 วิธีการประเมินผล
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. มีความรับผิดชอบตอตนเองและ 1. กําหนดระเบียบการเขาหองเรียน 1. ประเมินจากบันทึกการเขา
สังคม เคารพกฎระเบียบและ
การเขาหองสอบ
หองเรียนและหองสอบ การสงงานที่
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
ไดมอบหมาย
3. เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น
4. เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งในการ
ดํารงตนและในการปฏิบัติงาน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1. มีความรูความเขาใจในศาสตรดาน
การสงเสริมสุขภาพ
2. มีความรูและความเขาใจใน
สาระสําคัญของศาสตรที่เกี่ยวของกับ
การสงเสริมสุขภาพ

2.2 วิธีการสอน
1. อาจารยผูสอนสอดแทรกความรู
ดานการสงเสริมสุขภาพ
1. การสอนบรรยายประกอบสื่อ
2. การสัมมนา เรียนรูจากกรณีศึกษา
และการนําเสนอหนาชั้นเรียน
3. การมอบหมายใหทํารายงาน

3. มีความรูและความเขาใจถึง
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสงเสริม
สุขภาพ

-

3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.2 วิธีการสอน
1. สามารถศึกษาขอมูล แนวคิดหรือ
หลักฐานใหมๆ จากแหลง ขอมูลที่
หลากหลายเพื่อเปนพื้นฐานในการ
เรียนรูตลอดชีวิต
2. สามารถประยุกตความรูภาคทฤษฏี 1. การอภิปรายในชั้นเรียนเรื่องการ
ภาคปฏิบัติ เพื่อนําไปใชประโยชนได ประยุกตความรูเพื่อการสงเสริม
อยางเหมาะสม
สุขภาพ
2. การสัมมนาและกรณีศกึ ษา
3. สามารถศึกษาปญหาที่คอนขาง
ซับซอนดานการสงเสริมสุขภาพอยาง
มีวิจารณญาณ คิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบและเสนอแนวทางในการแกไข
ไดอยางสรางสรรค
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
4.2 วิธีการสอน
บุคคลและความรับผิดชอบที่ตอง
พัฒนา
1. มีปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมในการ 1. การสัมมนา และอภิปรายในชั้น
แกปญหาอยางสรางสรรคระหวาง เรียน
บุคคลและ/หรือกลุมคน และสามารถ
ปรับตัวไดตามสถานการณ
2. สามารถทํางานเปนทีมในบทบาท 1. การถาม-ตอบและแลกเปลี่ยน
ผูนําและผูตามในระบบสุขภาพทุก ความคิดเห็นในชั้นเรียน
ระดับ และในสถานการณที่
หลากหลาย
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2.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินโดยใชแบบประเมิน
สัมมนาในชั้นเรียน
1. การสอบภาคทฤษฎี
2. ประเมินจากรายงาน
3. การประเมินโดยใชแบบประเมิน
สัมมนาในการนําเสนอในชั้นเรียน
-

3.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากรายงานที่ไดรับ
มอบหมาย
2. ประเมินจากแบบประเมินการ
สัมมนาในชั้นเรียนโดยอาจารย
-

4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินโดยใชแบบประเมิน
สัมมนาในชั้นเรียน
1. การประเมินโดยใชแบบประเมิน
สัมมนาในชั้นเรียน
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4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบที่ตอง
พัฒนา
3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู
รวมทั้งการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนา
วิชาชีพอยางเหมาะสม

4.2 วิธีการสอน

4.3 วิธีการประเมินผล

-

-

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
5.2 วิธีการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตองการพัฒนา
1. สามารถศึกษาวิเคราะหและทํา
ความเขาใจในประเด็นปญหาทาง
สุขภาพ โดยเลือกและประยุกตใช
เทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติที่
เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการศึกษา
คนควาและเสนอแนะแนวทางในการ
แกปญหา
2. สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสารที่มี 1. มอบหมายงานใหจัดเตรียม
1. ประเมินจากรายงานที่ไดรับ
คุณภาพและเหมาะสมตอการสื่อสาร ขอมูลและนําเสนอในชั้นเรียน
มอบหมาย
ทั้งกับบุคคลและกลุมคนในสถานการณ
2. ประเมินจากการสังเกตในชั้นเรียน
ที่หลากหลาย และนําไปใชในการ
สงเสริมสุขภาพไดอยางเหมาะสม
3. สามารถสื่อสาร ไดอยางมี
1. การนําเสนอขอมูลที่ไดจากการ 1. ประเมินจากแบบประเมินทักษะ
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สัมมนาในชั้นเรียนโดยมีรูปแบบที่ การสื่อสารระหวางการนําเสนอในชั้น
สถานการณ บุคคลและกลุมคน
เหมาะสมกับผูฟง
เรียน
4. สามารถเลือกและมีทักษะในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปล
ความหมายและนําเสนอขอมูล
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไมประเมินผล)
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1. แผนการสอน
วันที่สอน

หัวขอ

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1

8 ม.ค. 2562 บรรยาย
2 -แนวคิด ทฤษฎีดานการตลาดเพื่อสังคม

2

15 ม.ค. 2562 บรรยาย
2 -กระบวนการในการวางแผนการตลาด
เพื่อสังคม
22 ม.ค. 2562 บรรยาย
2 - กระบวนการในการวางแผนการตลาด
เพื่อสังคม (ตอ)

3

4

29 ม.ค. 2562 บรรยาย
-แนวคิดการสื่อสารการตลาด

2 -

5

5 ก.พ. 2562 บรรยาย
-การสื่อสารการตลาดกับพฤติกรรม
ผูบริโภค
12 ก.พ. 2562 บรรยาย
-การจัดทําแผนการสื่อสารการตลาดเพื่อ
สังคม
26 ก.พ. 2562 สอบกลางภาค
5 มี.ค. 2562 บรรยาย
-การโฆษณาและการประชาสัมพันธกับ
การตลาดเพื่อสังคม
12 มี.ค. 2562 บรรยาย
-การสงเสริมการตลาดเพื่อสังคม

2 -

6
7
8
9

10 19 มี.ค. 2562 บรรยาย
-การวิเคราะหเงื่อนไขทางสังคมเพือ่
กอใหเกิดการตลาดเพื่อสังคมที่มี
ประสิทธิภาพ
11 26 มี.ค. 2562 บรรยาย
-องคประกอบที่สําคัญสูความสําเร็จของ
แผนงานการตลาดเพื่อสังคม
12 2 เม.ย. 2562 บรรยาย
-การประยุกตการตลาดเพื่อสังคมในการ
สรางเสริมสุขภาพ
13 9 เม.ย. 2562 สัมมนา
-สถานการณปจจุบันทางการตลาดสังคม
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2 2 2 2 2 -

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผูสอน

- - บรรยายประกอบ PowerPoint
อ.รัตนติพร
สื่อ
- การถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความ
PowerPoint
คิดเห็นในชั้นเรียน
- - บรรยายประกอบ PowerPoint
อ.รัตนติพร
สื่อ
PowerPoint
- การถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
- - บรรยายประกอบ PowerPoint
สื่อ
อ.รัตนติพร
PowerPoint
- การถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
Active Learning: 4 MAT
- - บรรยายประกอบ PowerPoint
อ.สุนิสา
สื่อ
PowerPoint
- การถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
- - บรรยายประกอบ PowerPoint
อ.สุนิสา
สื่อ
PowerPoint
- การถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
- - บรรยายประกอบ PowerPoint
อ.รัตนติพร
สื่อ
PowerPoint
- การถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
อ.สุนิสา
- - สอบทฤษฎี
- - บรรยายประกอบ PowerPoint
สื่อ
อ.สุนิสา
PowerPoint
- การถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
- - บรรยายประกอบ PowerPoint
สื่อ
อ.สุนิสา
- การถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความ
PowerPoint
คิดเห็นในชั้นเรียน
- - บรรยายประกอบ PowerPoint
สื่อ
อ.สุนิสา
- การถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความ
PowerPoint
คิดเห็นในชั้นเรียน

- - บรรยายประกอบ PowerPoint
- การถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
2 - - - สัมมนากรณีศึกษา: วิเคราะห
สถานการณปจจุบันทางการตลาด
สังคมในงานสงเสริมสุขภาพ
- - 2 - บรรยายประกอบ PowerPoint
- การถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
2 -

สื่อที่ใช

สื่อ
PowerPoint

อ.สุนิสา

สื่อ
อ.รัตนติพร
PowerPoint
สื่อ
อ.สุนิสา
PowerPoint อ.รัตนติพร
หน้า 6

วันที่สอน

14 22 เม.ย. 2562
15 30 เม.ย. 2562

16

7 พ.ค. 2562

17 14 พ.ค. 2562

หัวขอ
ในงานสงเสริมสุขภาพ
บรรยาย
-การประเมินผลการใชหลักการตลาด
เพื่อสังคมในการสรางเสริมสุขภาพ
สัมมนา
-การประเมินผลการใชหลักการตลาด
เพื่อสังคมสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ
สัมมนา
-สรุปการดําเนินงานการตลาดเพื่อสังคม
ในการสรางเสริมสุขภาพ
สอบปลายภาค

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

มคอ. 3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช

ผูสอน

-จัดโครงการ การตลาดเพื่อสังคม
2 - - - บรรยายประกอบ PowerPoint
- การถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
- - 2 - สัมมนา: วิเคราะหและประเมินผล
การใชหลักการตลาดเพื่อสังคมในงาน
สรางเสริมสุขภาพ

ใบงาน
สื่อ
อ.รัตนติพร
PowerPoint

- - 2 สัมมนา
-สรุปการดําเนินงานการตลาดเพื่อ
สังคมในการสรางเสริมสุขภาพ
2 - - - สอบทฤษฎี

สื่อ
อ.สุนิสา
PowerPoint อ.รัตนติพร
ใบงาน
อ.สุนิสา

สื่อ
อ.รัตนติพร
PowerPoint อ.สุนิสา
ใบงาน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
1
2
3
4

ผลการเรียนรู
2.1, 2.2, 3.2, 5.2 (5.3)
2.1, 2.2, 3.2, 5.2 (5.3)
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2 5.2 (5.3)
1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2 5.2 (5.3)

วิธีการ
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
การนําเสนอผลการสัมมนา
รายงานกลุม

สัปดาห
7
17
12, 15
13

การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู :
มาตรฐานผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.ประเมินโดยใชแบบบันทึก การปฎิบัติตาม
กฎระเบียบการเขาหองเรียน การเขาหองสอบตรง
ตอเวลา
2. ดานความรู
1. สอบภาคทฤษฏี
2.ประเมินโดยใชแบบประเมินการสัมมนาและการ
นําเสนอ โดยอาจารย
3. ดานทักษะทางปญญา
1. สอบภาคทฤษฏี
2.ประเมินโดยใชแบบประเมินการสัมมนา และการ
นําเสนอ โดยตนเอง เพื่อนนิสิตและอาจารยมีสวน
รวมในชั้นเรียน
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง 1.ประเมินความรับผิดชอบโดยการสังเกตในการ
บุคคลและความรับผิดชอบ
เรียนรู การสงงาน ความถูกตองของงาน ที่ไดรับ
มอบหมายโดยอาจารย
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
1. ประเมินวิธีการสื่อสารโดยใชแบบประเมินการ
ตัวเลขการสื่อสารและการใช
นําเสนอในชั้นเรียน (วิธีการสือ่ สาร/รูปแบบสื่อ) โดย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สัดสวน (%)
40
40
10
10
รอยละ
10
35
35

15
5
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เกณฑการพิจารณาตัดเกรด :
1. ใชการประเมินผลแบบอิงกลุมดังนี้
2. นิสิตตองเขาเรียนครบรอยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์การสอบ
3. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอย
ละ 60 จึงจะถือวาสอบผาน
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. พรทิพย สัมปตตะวนิช. (2540). การตลาดเพื่อสังคม. กรุงเทพฯ: บริษัทธรรมสาร จํากัด.
2. ปณิศา ลัญชานนท. (2548). หลักการตลาด. กรุงเทพฯ: บริษัทธรรมสาร จํากัด.
3. สุชาวดี 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. กลุมงานสนับสนุนงานการตลาดเพื่อสังคม สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส)
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. การตอบคําถามของอาจารยและเพื่อนนิสิตในชั้นเรียน
2. สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย
3. ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินที่สาขาวิชาจัดทํา
ขึ้น
2. กลยุทธการประเมินการสอน
1. การสังเกตการสอนของผูสอนโดยทีมผูรวมสอน
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
1. เพิ่มหัวขอการสื่อสารการตลาด
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการให คะแนน/เกรดกั บขอสอบ และรายงาน โดย
คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร
2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป
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