.3

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 2/2561

รหัสวิชา 3642504 ชื่อรายวิชา การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม
Social and Environmental Marketing

อาจารย*ผู,สอน
ผศ.ดร.รติวัลย3 วัฒนสิน
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คํานํา
รายละเอียดรายวิชา การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล,อม (Social and Environmental
Marketing) รหั สวิ ช า 3642504 ซึ ่ง เป>น วิช าในหมวดวิช าเฉพาะ กลุ Bม วิช าเลือ กของหลัก สูต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด โดยมุBงเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญ
และหนาที่ข องการตลาดเพื่อ สัง คมและสิ่ง แวดลอมในการจัด การทางการตลาด โดยศึก ษาประเด็น
ทางดานสัง คมและสิ่งแวดลอม ขอเรีย กรองจากองค3ก รและสาธารณชนเกี่ย วกับ การดํา เนิน งานทาง
ธุรกิจที่สBงผลกระทบทางลบตBอผูบริโภค ชุมชน และสิ่งแวดลอม ความรับผิดชอบตBอสังคมขององค3กร
การตลาดเพื่อความยั่งยืน ของสังคมและสิ่งแวดลอม บทบาทและการสนับ สนุน จากภาครัฐ บาลและ
องค3กรที่เกี่ยวของ
รายละเอียดรายวิชานี้เป>นสBวนสําคัญตBอผูเรียน เนนทั้งการเรียนการสอนที่เป>นทฤษฎี การปฏิบัติ
และการศึกษาคนควาดวยตนเอง จากหนังสือ ตํารา กรณีศึกษา และกิจกรรมการเรียนการสอนภายในและ
ภายนอกหองเรียน มีการติดตามเทคโนโลยีใหมB ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู เพื่อผูเรียนสามารถนําความรู
และทักษะที่ไดจากรายวิชานี้ไปประยุกต3ใชในอนาคตได

ผูจัดทํา
พฤศจิกายน 2561
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน,า
ขอมูลทั่วไป
จุดมุBงหมายและวัตถุประสงค3
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

4
5
5
6
10
17
17
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข,อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3642504 ชื่อรายวิชา การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล,อม
Social and Environmental Marketing
2. จํานวนหนLวยกิต
3 (3-0-6) หนBวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก
4. อาจารย*ผู,รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย*ผู,สอน
ผศ.ดร.รติวัลย3 วัฒนสิน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปNที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นป\ที่ 3
6. รายวิชาที่ต,องเรียนมากLอน (Pre-requisite)
ไมBมี
7. รายวิชาที่ต,องเรียนพร,อมกัน (Co-requisites)
ไมBมี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลLาสุด
พฤศจิกายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุLงหมายและวัตถุประสงค*
1. จุดมุLงหมายของรายวิชา
1. พุทธิพิสัย (ความรูที่ไดรับจากการเรียน)
1.1 นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ความรู ความเขาใจเกี่ ย วกั บ ความสํ า คั ญ ความรั บ ผิ ด ชอบตB อ สั ง คมและ
สิ่งแวดลอมขององค3กรและหนาที่ของการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อประโยชน3ของ
ทั้งองค3กรและสังคมสBวนรวม
1.2 นั กศึ กษาเกิ ด ความรู ความเขาใจเกี่ ย วกั บ กลยุ ทธ3 แ ละยุ ทธวิ ธี ใ นการตลาดเพื่ อสั งคมและ
สิ่งแวดลอม
1.3 นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ความรู ความเขาใจเกี่ ย วกั บ ป] จ จั ย แหB ง ความสํ า เร็ จ และความลมเหลวใน
การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม
2. ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช IT ที่ไดรับจากการเรียน)
2.1 นักศึกษาฝaกวิเคราะห3พฤติกรรมผูบริโภคและสิ่งแวดลอมทางการตลาดในการจัดทําโครงงาน
2.2 นั ก ศึ ก ษาสามารถนํ า ผลการวิ เ คราะห3 ไ ปฝa ก ปฏิ บั ติ โ ครงงานการตลาดเพื่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดลอม
2.3 นักศึกษาสามารถคนควาหาขอมูลจากหองสมุด องค3กร หนBวยงาน และอินเตอร3เน็ต และ
สามารถใชเทคโนโลยีที่เกี่ยวของได
3. จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจากการเรียน)
3.1 นักศึกษาตองมีความรูความเขาใจจริยธรรม จรรยาบรรณในการตลาด
3.2 นักศึกษาตองหาขอมูลและทํางานดวยตนเองไมBมีการคัดลอกจากผูอื่น
3.3 นักศึกษาตองมีสBวนรBวมในการทํางานและปฎิบัติตามขอตกลงในชั้นเรียนไดเป>นอยBางดี
2. วัตถุประสงค*ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อใหสอดคลอง กระบวนการเรียนการสอน และสื่อการสอนใหมีความเหมาะสมกับผูเรียน
2.2 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมอบหมายกิจกรรมกลุBม/ เดี่ยวที่เหมาะสมกับผูเรียน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ประเด็น ทางดานสั งคมและสิ่ งแวดลอม ขอเรี ยกรองจากองค3 กรและสาธารณชนเกี่ย วกั บการ
ดําเนินงานทางธุรกิจที่สBงผลกระทบทางลบตBอผูบริโภค ชุมชน และสิ่งแวดลอม ความรับผิดชอบตBอสังคม
ขององค3กร การตลาดเพื่อความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดลอม บทบาทและการสนับสนุนจากภาครัฐบาล
และองค3กรที่เกี่ยวของ
Social and environmental issues. Public and organizational demands concerning
business operations that negatively impact upon consumers, communities, and
environment. Corporate social responsibility. Marketing for social and environmental
sustainability. Roles and assistances from the government and related organizations.
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใช,ตLอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝ\ก
สอนเสริม

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝ\กงาน
45 ชั่วโมงตBอภาค สอนเสริมเพื่อทดแทนคาบเรียนที่ไมB
ไมBมีฝaกปฏิบัติ
การศึกษา
สามารถทํ า การสอนได หรื อตามที่
ผู เรี ย นรองขอ เพื่ อ ทบทวนความรู
ความเขาใจใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

การศึกษาด,วย
ตนเอง
90 ชั่วโมงตBอภาค
การศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตLอสัปดาห*ที่อาจารย*ให,คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกLนักศึกษาเป^น
รายบุคคล
- อาจารย3ประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผBานเฟสบุpคของหลักสูตร
- อาจารย3 จั ด เวลาใหคํ า ปรึ กษาเป> น รายบุ คคลหรื อรายกลุB มตามความตองการ (เฉพาะรายที่
ตองการ) โดยไมBจํากัดเวลา นักศึกษาสามารถนัดหมายทางออนไลน3

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู,ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต,องพัฒนา
1.1.1 มีความซื่อสัตย3สุจริต เสียสละไมBเอารัดเอาเปรียบผูอื่น มีความรับผิดชอบตBอตนเอง สังคม
และสิ่งแวดลอม
1.1.2 มี ความพอเพี ย งเป> น หลั กในการดํ า เนิ น ชี วิ ต โดยยึ ด แนวคิ ด ความพอประมาณ ความมี
เหตุผลและการสรางภูมิคุมกัน
1.1.3 มีจิตสํานึกและมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกตอง ความดี และความชั่ว
1.1.4 มีความรูความเขาใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสําคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ
ป]ญหาทางคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 กําหนดวัฒนธรรมองค3กรใหกับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยและขอบังคับ
1.2.2 ปลูกฝ]งใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียน การแตBงกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
1.2.3 มอบหมายงาน/ กิจกรรม/ กรณีศึกษา/ รายงาน โดยเนนการสBงงานใหตรงเวลา
1.2.4 ฝaกนักศึกษาใหมีความรับผิดชอบในการทํางาน มีความซื่อสัตย3 ไมBทุจริต ไมBคัดลอกงานของ
ผูอื่นมาเป>นของตน
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสBงงานตามกําหนด
1.3.2 ประเมินจากการแตBงกายของนักศึกษาที่เป>นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.3.3 ประเมิ น จากความรั บ ผิ ด ชอบในหนาที่ ที่ ไ ดรั บ มอบหมายรายกลุB ม และบุ ค คล รวมทั้ ง
พิจารณางบประมาณและวิธีการใชเงินในการทํากิจกรรม โดยเนนหลัก 3Rs (Reduce,
Reuse, Recycle) และความพอเพียง
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1.3.4 ประเมินจากงาน/ กิจกรรม/ กรณีศึกษา/ รายงานที่ไดรับมอบหมาย มีความซื่อสัตย3 ไมB
ทุจริต ไมBนําผลงานของผูอื่นมาเป>นของตน
2. ความรู,
2.1 ความรู,ที่ต,องได,รับ
2.1.1 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตร3ที่เป>นพื้นฐานที่จําเป>นสําหรับการตลาด
2.1.2 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตร3ดานการตลาด การเงิน การผลิตและ
การดําเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค3กร
2.1.3 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับการตลาดและการจัดการการตลาด ในดาน
การวางแผน การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งการ
ปรับปรุงแผนงาน
2.1.4 มีความรูเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานการตลาด รวมทั้งมีความเขาใจ
ในสถานการณ3ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอยBางเทBาทัน
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 สอนแบบเนนผูเรียนเป>นสําคัญ มุBงเนนใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชา
2.2.2 บรรยายจากสื่อ Power Point พรอมยกตัวอยBางประกอบ
2.2.3 มีการอภิปรายกลุBม สนทนาโตตอบ แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อวัดความเขาใจและเสริมสราง
ความรูใหมB ๆ
2.2.4 ใหทํ า งานรายงานและโครงงาน “Infographic เพื่ อสวนดุ สิ ต ” และ “เพื่ อชุ ม ชน เพื่ อ
สิ่งแวดลอม” พรอมนําเสนองานหนาชั้นเรียน
2.2.5 มอบหมายงานตBาง ๆ ใหนักศึกษาฝaกปฏิบัติทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใชขอสอบแบบอัตนัย
2.3.2 ประเมินจากการสะสมงานการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมบน Pinterest
2.3.3 ประเมินจากรายงานและการนําเสนอ “การเป>นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก”
2.3.4 ประเมินจากการทดสอบยBอย เพื่อวัดความเขาใจของนักศึกษา
2.3.5 ประเมินจากพฤติกรรม บุคลิกภาพ และการมีสBวนรBวมในชั้นเรียน
2.3.6 ประเมินจากโครงงาน “Infographic เพื่อสวนดุสิต” และ “เพื่อชุมชน เพื่อสิ่งแวดลอม”
3. ทักษะทางป_ญญา
3.1 ทักษะทางป_ญญาที่ต,องพัฒนา
3.1.1 สามารถสืบคน จําแนกและวิเคราะห3ขอมูล เพื่อใหไดซึ่งสารสนเทศที่เป>นประโยชน3ในการ
แกไขป]ญหาและการตัดสินใจอยBางเหมาะสม
3.1.2 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค3 ตBอยอดกรอบความรูเดิม สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่
ศึกษาและประสบการณ3เพื่อใหเกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหมBๆ
3.1.3 สามารถคิดคนทางเลือกใหมB ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห3ทางเลือกและผลกระทบที่เป>นผล
จากทางเลือกอยBางรอบดาน โดยการนําความรูและประสบการณ3มาประยุกต3ใช
7

.3
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 สอนแบบเนนผูเรียนเป>นสําคัญ มุBงเนนใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชา
3.2.2 มีการอภิปรายกลุBม สนทนาโตตอบ แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อวัดความเขาใจและเสริมสราง
ความรูใหมB ๆ
3.2.3 ใหสืบคนขอมูลเพื่อทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย
3.2.4 ใชสื่อทางสังคม Pinterest เพื่อสืบคนและนําเสนองานใน Pinterest ของตนเอง
3.2.5 มอบหมายงานตBาง ๆ ใหนักศึกษาฝaกปฏิบัติทั้งในและนอกชั้นเรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใชขอสอบแบบอัตนัย
3.3.2 ประเมินจากการสะสมงานการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมบน Pinterest
3.3.3 ประเมินจากรายงานและการนําเสนอ “การเป>นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก”
3.3.4 ประเมินจากการทดสอบยBอยเพื่อวัดความรูความเขาใจของนักศึกษา
3.3.5 ประเมินจากพฤติกรรม บุคลิกภาพ และการมีสBวนรBวมในชั้นเรียน
3.3.6 ประเมินจากโครงงาน “Infographic เพื่อสวนดุสิต” และ “เพื่อชุมชน เพื่อสิ่งแวดลอม”
4. ทักษะความสัมพันธ*ระหวLางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ*ระหวLางบุคคลและความรับผิดชอบที่ต,องพัฒนา
4.1.1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ3และสามารถสรางสัมพันธภาพอันดีกับ
ผูอื่น และปรับตัวเชิงวิชาชีพได
4.1.2 มีความกระตือรือรน สามารถทํางานเป>นกลุBม และสามารถแสดงภาวะผูนํา ผูตามไดอยBาง
เหมาะสม มีการเรียนรูอยBางตBอเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
4.1.3 มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกตBางอยBางสรางสรรค3ของทีมงาน
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 เรียนแบบมีสBวนรBวม และการปฏิบัติงานตามโครงงานที่ไดรับมอบหมาย
4.2.2 มอบหมายงาน/ กิจกรรม/ กรณีศึกษา/ รายงาน (กลุBม) โดยเนนความรูที่ไดศึกษาในชั้น
เรียน เพื่อดูความสามารถในการทํางานเป>นทีม กลาที่จะแสดงภาวะผูนํา ผูตามไดอยBาง
เหมาะสมตามสถานการณ3
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมิ น จากพฤติ ก รรมในหองเรี ย น เชB น การเขาเรี ย น การมี สB ว นรB ว มในกิ จ กรรมใน
หองเรียน พฤติกรรมการทํางานเป>นทีม และการสBงงาน
4.3.2 ประเมินจากการนําเสนอผลงานตBาง ๆ/รายงาน (กลุBม) และการเป>นผูนํา ผูตามในการ
อภิปรายซักถาม
5. ทักษะการวิเคราะห*เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช,เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห*เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช,เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ,องพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุ ก ต3 ใชหลั ก คณิ ต ศาสตร3 สถิ ติ และการวิ เ คราะห3 เ ชิ งปริ ม าณมาใชในการ
วิเคราะห3 และตัดสินใจทางการตลาด
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตBางประเทศได
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5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรางความเขาใจ การเขียนรายงาน และการนําเสนองาน
อยBางถูกตอง
5.1.4 สามารถนําเทคโนโลยีไปเป>นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานใหนักศึกษา ศึกษาคนควาดวยตนเองจากออนไลน3และออฟไลน3 และทํา
รายงาน โดยมีการอางอิงแหลBงที่มาของขอมูลที่นBาเชื่อถือ
5.2.2 ใหนําเสนอผลงาน/ รายงานที่ไดจากการศึ กษาคนควา โดยใชรู ปแบบและเทคโนโลยี ที่
เหมาะสม เพื่อพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร3ดวย
ตนเอง
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากงาน/ กิจกรรม/ กรณีศึกษา/ รายงานที่ไดรับมอบหมาย
5.3.2 ประเมินจากผลการสืบคน เทคนิคการนําเสนอโดยการเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศได
อยBางเหมาะสม
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห*
หัวข,อการสอน / Learning Outcome
จํานวน
ชัว่ โมง
ที่
1
การแนะนําแนวทางการเรียนรู, และความรู,พื้นฐาน
3
ของการตลาดเพื่อสังคมและสิง่ แวดล,อม และ
รายละเอียดในการจัดการเรียน
Learning Outcome
ผูเรียนสามารถอธิบายความสําคัญ ความแตกตBาง
ของการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมและความ
รับผิดชอบตBอสังคมและสิ่งแวดลอมขององค3กร และ
กลยุทธ3การตลาดของธุรกิจและองค3กรเพื่อสังคม
2
ความรั บ ผิ ด ชอบตL อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล, อ มของ
3
องค*กร (CSR)
- ความหมายและความสําคัญ
- แนวทางการแสดงความรับผิดชอบ
Learning Outcome
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและประยุกต3ใชแนวทาง
CSR ในกิจกรรมการตลาด
3
ป_ญหาสังคมและสิ่งแวดล,อมในประเทศไทย
3
- รูปแบบของป]ญหาที่เกิดจากองค3กรธุรกิจ
- หนBวยงานที่เกี่ยวของกับการแกไขป]ญหา
Learning Outcome
ผูเรียนมีความรูความเขาใจในป]ญหาสังคมและ
สิ่งแวดลอม และสามารถนํามาใชสรางกิจกรรม CSR

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล,องกับ
ผู,สอน
จุดมุLงหมายรายวิชา (ระบุลําดับ)

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะนําวิธีการเรียนการสอน วัตถุประสงค3
เปtาหมาย เนื้อหารายวิชา เกณฑ3การวัดผล
และประเมินผล แหลBงขอมูล
2. บรรยายโดยใหผูเรียนมีสBวนรBวมอภิปราย
3. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
4. มอบหมายกิจกรรมนอกชั้นเรียน
5. ใหทําคําถามทบทวนทายบท
1. บรรยายโดยใหผูเรียนมีสBวนรBวมอภิปราย
2. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
3. ฝaกปฏิบตั ิในชัน้ เรียน
4. มอบหมายกิจกรรมนอกชั้นเรียน
5. ใหทําคําถามทบทวนทายบท

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน PPT
3. กรณีศึกษา
4. วิดีทัศน3

(1.1) (1.3) (1.4)
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4)
(3.1) (3.2) (3.3)
(4.1) (4.2)
5.1) (5.4)

ผศ.ดร.
รติวัลย3
วัฒนสิน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน PPT
3. กรณีศึกษา
4. วิดีทัศน3

(1.1) (1.3) (1.4)
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4)
(3.1) (3.2) (3.3)
(4.1) (4.2)
5.1) (5.4)

ผศ.ดร.
รติวัลย3
วัฒนสิน

1. บรรยายโดยใหผูเรียนมีสBวนรBวมอภิปราย
2. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
3. ฝaกปฏิบตั ิในชัน้ เรียน
4. มอบหมายกิจกรรมนอกชั้นเรียน
5. ใหทําคําถามทบทวนทายบท
6. นําเสนอโครงงาน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน PPT
3. กรณีศึกษา
4. วิดีทัศน3

(1.1) (1.3) (1.4)
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4)
(3.1) (3.2) (3.3)
(4.1) (4.2)
5.1) (5.4)

ผศ.ดร.
รติวัลย3
วัฒนสิน
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สัปดาห*
ที่

หัวข,อการสอน / Learning Outcome

4

องค*กรเพื่อสังคม (Social enterprise)
- การดําเนินขององค3กรธธุรกิจและองค3กรเพื่อสังคม
Learning Outcome
ผูเรียนเขาใจความแตกตBางระหวBางองค3กร
พฤติกรรมผู,บริโภคและสภาพแวดล,อมการตลาดที่
เกี่ยวข,องกับป_ญหาสังคมและสิ่งแวดล,อม
- การตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคที่กBอใหเกิดป]ญหา
- วิธีการลดและแกไขป]ญหาสังคมและสิ่งแวดลอม
Learning Outcome
ผูเรียนสามารถวิเคราะห3ป]ญหาที่เกิดจากการตลาด
และผูบริโภคซึ่งธุรกิจตองแกไข
กลยุ ท ธ* แ ละยุ ท ธวิ ธี ก ารตลาดเพื่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล,อม
- กลยุทธ3และยุทธวิธีทางการตลาด
- ขอคํานึงถึงในการจัดการทางการตลาด
Learning Outcome
ผูเรียนสามารถกําหนดกลยุทธ3และยุทธวิธที างการ
ตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม
แนวทางการดําเนินโครงการรณรงค*เพื่อสังคม
- แนวทางการรณรงค3รูปแบบตBาง ๆ
Learning Outcome
ผูเรียนมีความรูความเขาใจในองค3ประกอบและแนว
ทางการดําเนินโครงการรณรงค3เพื่อสังคม

5

6

7

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
ชั่วโมง
3 1. บรรยายโดยใหผูเรียนมีสBวนรBวมอภิปราย 1. เอกสาร

สอดคล,องกับ
ผู,สอน
จุดมุLงหมายรายวิชา (ระบุลําดับ)
ผศ.ดร.
รติวัลย3
วัฒนสิน

2. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
3. ฝaกปฏิบตั ิในชัน้ เรียน
4. ใหทําคําถามทบทวนทายบท
1. บรรยายโดยใหผูเรียนมีสBวนรBวมอภิปราย
2. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
3. ฝaกปฏิบตั ิในชัน้ เรียน
4. มอบหมายกิจกรรมนอกชั้นเรียน
5. ใหทําคําถามทบทวนทายบท
6. ติดตามโครงงาน

ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน PPT
3. วิดีทัศน3
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน PPT
3. กรณีศึกษา
4. วิดีทัศน3

(1.1) (1.3) (1.4)
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4)
(3.1) (3.2) (3.3)
(4.1) (4.2) 5.1) (5.4)
(1.1) (1.3) (1.4)
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4)
(3.1) (3.2) (3.3)
(4.1) (4.2)
5.1) (5.4)

3

1. บรรยายโดยใหผูเรียนมีสBวนรBวมอภิปราย
2. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
3. ฝaกปฏิบตั ิในชัน้ เรียน
4. มอบหมายกิจกรรมนอกชั้นเรียน
5. ใหทําคําถามทบทวนทายบท
6. ติดตามโครงงาน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน PPT
3. กรณีศึกษา
4. วิดีทัศน3

(1.1) (1.3) (1.4)
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4)
(3.1) (3.2) (3.3)
(4.1) (4.2)
5.1) (5.4)

ผศ.ดร.
รติวัลย3
วัฒนสิน

3

1. บรรยายโดยใหผูเรียนมีสBวนรBวมอภิปราย
2. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
3. ฝaกปฏิบตั ิในชัน้ เรียน
4. มอบหมายกิจกรรมนอกชั้นเรียน
5. ใหทําคําถามทบทวนทายบท

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน PPT
3. กรณีศึกษา
4. วิดีทัศน3

(1.1) (1.3) (1.4)
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4)
(3.1) (3.2) (3.3)
(4.1) (4.2)
5.1) (5.4)

ผศ.ดร.
รติวัลย3
วัฒนสิน

3

ผศ.ดร.
รติวัลย3
วัฒนสิน
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.3

สัปดาห*
ที่
8

9

10

11

12

หัวข,อการสอน / Learning Outcome

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
ชั่วโมง
แนวทางการดําเนินโครงการรณรงค*เพื่อสังคม(ตBอ)
3 1. บรรยายโดยใหผูเรียนมีสBวนรBวมอภิปราย 1. เอกสาร
- วิธีการดําเนินกิจกรรม งบประมาณ การควบคุม
Learning Outcome
ผูเรียนมีทักษะการจัดโครงการรณรงค3เพื่อสังคม
แนวทางการดําเนินโครงการรณรงค*เพื่อสิ่งแวดล,อม
- แนวทางการรณรงค3รูปแบบตBาง ๆ
Learning Outcome
ผูเรียนมีความรูความเขาใจในองค3ประกอบและแนว
ทางการดําเนินโครงการรณรงค3เพื่อสังคม
แน วท า งก า รดํ า เนิ น โ ค รง ก าร ร ณร ง ค* เ พื่ อ
สิ่งแวดล,อม (ตBอ)
- วิธีการดําเนินกิจกรรม งบประมาณ การควบคุม
Learning Outcome
ผูเรียนมีทักษะการจัดโครงการรณรงค3เพื่อสังคม
การสื่อสารในการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล,อม
- วิธีการสื่อสารทางการตลาดแบบประสมประสาน
- การใชการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อ
Learning Outcome
ผูเรียนสามารถเลือกวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม
การใช,สื่อออนไลน*ในการรณรงค*
- หลักและวิธีการใชสื่อออนไลน3
Learning Outcome
ผูเรียนมีความรูและทักษะในการการใชสื่อออนไลน3

3

3

3

3

2. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
3. ฝaกปฏิบตั ิในชัน้ เรียน
4. ใหทําคําถามทบทวนทายบท
1. บรรยายโดยใหผูเรียนมีสBวนรBวมอภิปราย
2. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
3. ฝaกปฏิบตั ิในชัน้ เรียน
4. มอบหมายกิจกรรมนอกชั้นเรียน
5. ใหทําคําถามทบทวนทายบท
1. บรรยายโดยใหผูเรียนมีสBวนรBวมอภิปราย
2. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
3. ฝaกปฏิบตั ิในชัน้ เรียน
4. ใหทําคําถามทบทวนทายบท
5. ติดตามโครงงาน
1. บรรยายโดยใหผูเรียนมีสBวนรBวมอภิปราย
2. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
3. ฝaกปฏิบตั ิในชัน้ เรียน
4. มอบหมายกิจกรรมนอกชั้นเรียน
5. ใหทําคําถามทบทวนทายบท
1. บรรยายโดยใหผูเรียนมีสBวนรBวมอภิปราย
2. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
3. ฝaกปฏิบตั ิในชัน้ เรียน
4. ใหทําคําถามทบทวนทายบท

ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน PPT
3. กรณีศึกษา
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน PPT
3. กรณีศึกษา
4. วิดีทัศน3
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน PPT
3. กรณีศึกษา
4. วิดีทัศน3
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน PPT
3. กรณีศึกษา
4. วิดีทัศน3
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน PPT
3. วิดีทัศน3

สอดคล,องกับ
ผู,สอน
จุดมุLงหมายรายวิชา (ระบุลําดับ)
(1.1) (1.3) (1.4)
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4)
(3.1) (3.2) (3.3)
(4.1) (4.2) 5.1) (5.4)
(1.1) (1.3) (1.4)
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4)
(3.1) (3.2) (3.3)
(4.1) (4.2) 5.1) (5.4)

ผศ.ดร.
รติวัลย3
วัฒนสิน

(1.1) (1.3) (1.4)
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4)
(3.1) (3.2) (3.3)
(4.1) (4.2)
5.1) (5.4)

ผศ.ดร.
รติวัลย3
วัฒนสิน

(1.1) (1.3) (1.4)
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4)
(3.1) (3.2) (3.3)
(4.1) (4.2) 5.1) (5.4)

ผศ.ดร.
รติวัลย3
วัฒนสิน

(1.1) (1.3) (1.4)
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4)
(3.1) (3.2) (3.3)
(4.1) (4.2) 5.1) (5.4)

ผศ.ดร.
รติวัลย3
วัฒนสิน

ผศ.ดร.
รติวัลย3
วัฒนสิน
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.3

สัปดาห*
ที่

หัวข,อการสอน / Learning Outcome

13

การควบคุมและวัดผลการตลาด
- แนวทางการจัดการกิจกรรมที่คํานึงถึงงบประมาณ
และคุณประโยชน3ตBอธุรกิจและสังคมสBวนรวม
- หลักและวิธีการควบคุมและวัดผลการตลาด
Learning Outcome
ผูเรียนมีทักษะการควบคุมและวัดผลการตลาด
ประเด็นทางคุณธรรมจริยธรรมในการตลาดเพื่อ
สังคมและสิ่งแวดล,อม
การสรุปเนื้อหาที่เรียนรู,ทั้งหมด
- ประเด็ น ทางคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในการจั ด การ
การตลาดทั้งในและตBางประเทศ
- การสรุปเนื้อหาที่เรียนรูทั้งหมด
Learning Outcome
ผู เรี ย นสามารถอธิ บ ายประเด็ น ที่ ธุ ร กิ จ จะตอง
ตระหนักและระมัดระวั งไมB ใหเกิด ผลเสีย ตBอสั งคม
และสิ่งแวดลอม
การนําเสนอผลงาน
- โครงงาน “เพื่อชุมชน เพื่อสิ่งแวดลอม”
Learning Outcome
ผูเรียนมีสBวนรBวมในการสรางสรรค3สังคมและมีทักษะ
ในการทํากิจกรรมและนําเสนองาน

14

15

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
ชั่วโมง
3 1. บรรยายโดยใหผูเรียนมีสBวนรBวมอภิปราย 1. เอกสาร

3

3

สอดคล,องกับ
ผู,สอน
จุดมุLงหมายรายวิชา (ระบุลําดับ)
ผศ.ดร.
รติวัลย3
วัฒนสิน

2. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
3. ฝaกปฏิบตั ิในชัน้ เรียน
4. มอบหมายกิจกรรมนอกชั้นเรียน
5. ใหทําคําถามทบทวนทายบท
6. ติดตามโครงงาน
1. บรรยายโดยใหผูเรียนมีสBวนรBวมอภิปราย
2. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
3. ฝaกปฏิบตั ิในชัน้ เรียน
4. มอบหมายกิจกรรมนอกชั้นเรียน
5. ใหทําคําถามทบทวนทายบท
6. ติดตามโครงงาน

ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน PPT
3. กรณีศึกษา
4. วิดีทัศน3

(1.1) (1.3) (1.4)
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4)
(3.1) (3.2) (3.3)
(4.1) (4.2)
5.1) (5.4)

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน PPT
3. กรณีศึกษา
4. วิดีทัศน3

(1.1) (1.3) (1.4)
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4)
(3.1) (3.2) (3.3)
(4.1) (4.2)
5.1) (5.4)

ผศ.ดร.
รติวัลย3
วัฒนสิน

1. นําเสนอกลุBม
2. มีการใชสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุน
3. มีบุคลิกภาพ (ในและนอก) ตามความ
เหมาะสม

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน PPT
3. กรณีศึกษา
4. วิดีทัศน3

(1.1) (1.3) (1.4)
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4)
(3.1) (3.2) (3.3)
(4.1) (4.2)
5.1) (5.4)

ผศ.ดร.
รติวัลย3
วัฒนสิน
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.3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู,
กิจกรรมที่
1. การเขาชั้นเรียน /
การตรงตBอเวลา /
การแตBงกาย

ผลการ
เรียนรู,
(1.1) (1.3)

(1.1) (1.3)
(1.4)
(2.1) (2.2)
(2.3) (2.4)
(3.1) (3.2)
Pinterest
- แนวทาง “การเป>น (3.3)
(4.1) (4.2)
พลเมืองที่ดีของ
(5.1) (5.4)
สังคมไทยและ
สังคมโลก”
- Infographic เพื่อ
สวนดุสติ

2. กิจกรรม /
งานทีไ่ ดรับมอบหมาย
ใหทําในชั้นเรียน
- การสะสมงานใน

3. ทดสอบยBอย
- องค3ความรู
- ภาษาอังกฤษ
4. รายงานโครงงาน
“เพื่อชุมชน
เพื่อสิ่งแวดลอม”

7. สอบปลายภาค

(2.1) (2.2)
(2.3) (2.4)
(3.1) (3.3)
(5.1) (5.2)
(1.1) (1.3)
(1.4)
(2.1) (2.2)
(3.1) (3.2)
(4.1) (4.2)
(5.1) (5.3)
(5.4)

(2.1) (2.2)
(2.3) (2.4)
(3.1) (3.2)

สัปดาห*ที่ สัดสLวนการ
ประเมิน ประเมินผล
1. พิจารณาการตรงเวลาในการเขาชั้นเรียน 1-15
5%
และมารยาทในชั้นเรียน
2. พิ จ ารณาการแตB ง กายของนั ก ศึ ก ษาที่
เป>นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1. พิจารณาการสBงงานตามกําหนดเวลา
1-15
25%
2. พิจารณาความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายรายกลุBมและบุคคล
5%
3. พิ จ ารณางาน /กิ จ กรรมฝa ก ปฏิ บั ติ ทั้ ง ใน
และนอกหองเรี ย น ตองมี ค วามซื่ อสั ต ย3 ไมB
ทุจริต ไมBนําผลงานของผูอื่นมาเป>นของตน
10%
4. พิจารณาการมีสBวนรBวมในการแสดงความ
คิดเห็นการอภิปรายกลุBม
5. พิจารณาพฤติกรรมในหองเรียน เชBน การ
10%
มีสBวนรBวมในกิจกรรมในหองเรียน พฤติกรรม
การทํางานเป>นทีม
1. พิจารณาผลทดสอบยBอย เพือ่ วัดความ
2-15
10%
เขาใจของนักศึกษา
วิธีการประเมินผล

1. พิจารณาการสBงงานตามกําหนดเวลา
2. พิจารณาความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายรายกลุBมและบุคคล
4. พิ จ ารณาความสมบู ร ณ3 ข องงาน ตองมี
ความซื่อสัตย3 ไมBทุจริต ไมBนําผลงานของผูอื่น
มาเป>นของตน
5. พิจารณาการนําเสนอผลงาน (กลุBม) หนา
ชั้ น เรี ย น การเป> น ผู นํ า และผู ตามในการ
อภิ ป รายซั ก ถาม ความคิ ด ริ เริ่ ม สรางสรรค3
และการแกไขป]ญหา
6. พิ จ ารณาเทคนิ ค การสื บ คน การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยBางเหมาะสม
1. พิจารณาผลการสอบปลายภาค โดยใช
ขอสอบแบบอัตนัย

1-14

20%

15

16

40%
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.3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
พรทิพย3 สัมป]ตตะวนิช. (2540). การตลาดเพื่อสังคม. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ3มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร3.
2. เอกสารและข,อมูลสําคัญ
2.2 Becchetti, L., & Borzaga, C. (Eds.). (2010). The Economics of Social Responsibility:
The World of Social Enterprises. New York: Routledge.
2.3 http://socialmarketingcollaborative.org/smc/pdf/Social_Marketing_Basics.pdf
2.4 Parag Shil. (2012). Evolution and future of environmental marketing. Asia Pacific
Journal of Marketing & Management Review, 1(3), 74-81.
3. เอกสารและข,อมูลแนะนํา
3.1 หนังสือ นิตยสาร วารสารทางดานการตลาด BusinessWeek, Fortune, Times, PBS, etc.
3.4 เว็บไซต3ธุรกิจ เชBน Home Depot, Toyota, BMW, L’Oréal, RedBull, Nissan etc.
3.5 เว็บไซต3ที่เกี่ยวของกับสังคมและสิ่งแวดลอม เชBน http://www.unep.org/, http://wwf.org/,
http://eng.mst.dk/, http://denmark.dk/en/green-living/,
http://www.greenpeace.org/international/en/

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ*การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุBมระหวBางผูสอนและผูเรียน
- การสังเกตการณ3จากพฤติกรรมของผูเรียน
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ*การประเมินการสอน
- ผลการสอบแตBงตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน เพื่อกํากับดูแลการสอนใหไดคุณภาพ
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
- ผูประสานงานรายวิชาและคณาจารย3ผูสอนรBวมกันระดมสมองกําหนดกลยุทธ3วิธีการสอนจากผล
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมป]ญหา และอุปสรรคจาก มคอ.5 เพื่อหาแนวทางในการ
แกป]ญหารBวมกัน
- ปรับปรุงกลยุทธ3การสอนและการบูรณาการความรู เพื่อใหสอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแตB งตั้ งคณะกรรมการในสาขาวิ ช า ตรวจสอบผลการประเมิน การเรีย นรู ของนั กศึ กษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ การพิจ ารณาจากรายงานของผูเรียน วิ ธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนตาม
ขอกําหนดการวัดและประเมินผลประจํารายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามขอเสนอแนะและผล
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
- ปรับปรุงรูปแบบการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเนนผูเรียนเป>นสําคัญ
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