รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 1/2562

รหัสวิชา 3642503 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การตลาดสําหรับธุรกิจชุมชน
(ภาษาอังกฤษ) Marketing for Community Business

อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รติวัลย วัฒนสิน

มคอ. 3

คํานํา
มคอ.3 รายวิชาการตลาดสําหรับ ธุรกิจ ชุมชน รหัส วิชา 3642503 เปน การจัด ทํา รายละเอีย ด
ประกอบรายวิช าการตลาดสําหรับธุรกิจชุมชน หลักสูต รบริห ารธุร กิจ บัณฑิต สาขาวิช าการตลาด ใน
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเฉพาะดาน โดยมุงเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของชุมชน
รูปแบบและบทบาทของธุรกิจชุมชน การสรางเครือขายความรวมมือ ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จและความ
ลมเหลวของธุรกิจชุมชน กระบวนการจัดการทางการตลาด การจัดการเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ การ
จัดการสิ่งแวดลอมของชุมชน และการปฏิบัติโครงงานการตลาดรวมกับธุรกิจชุมชน เนื่องจากธุรกิจชุมชนถือ
เปนฐานรากของสังคม เมื่อชุมชนเขมแข็งก็ทําใหสังคมเขมแข็ง ซึ่งจะสงผลใหเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งนําไปสู
ความเขมแข็งของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
รายละเอี ยดรายวิชานี้เป น ส ว นสําคั ญ ต อผู เรีย น ที่ เน นทั้ งการเรียนการสอนที่ เป นทฤษฎีแ ละ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง เพื่อใหผูเรียนไดแนวทางในการจัดการเรียนรู จากทฤษฎี กรณีศึกษาและการ
ปฏิบัติ จากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม ๆ โดยใชทักษะการ
ค น คว าดว ยตนเองเพิ่ ม เติ ม นอกเหนือ จากการเรีย นภายในห อ ง ซึ่งผู เรีย นสามารถนํ า ความรู ที่ไดไป
ประยุกตใชในการประกอบอาชีพและดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันได

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รติวัลย วัฒนสิน
อาจารยผสู อน
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3642503 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การตลาดสําหรับธุรกิจชุมชน
(ภาษาอังกฤษ) Marketing for Community Business
2. จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
3.2 ประเภทรายวิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รติวัลย วัฒนสิน
4.2 อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รติวัลย วัฒนสิน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
14 กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. นักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการตลาดสําหรับธุรกิจชุมชน
2. นักศึกษาสามารถนําความรูการตลาดสําหรับธุรกิจชุมชนไปวิเคราะหกรณีศกึ ษาเกี่ยวกับธุรกิจชุมชน
3. นักศึกษาสามารถนําความรูดานการตลาดไปใชในการใหบริการวิชาการกับธุรกิจชุมชนได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงเนื้อหารายวิชาใหมีความเหมาะสม และทันสมัย สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณในปจจุบนั

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ลักษณะของชุมชน รูปแบบและบทบาทของธุรกิจชุมชน การสรางเครือขายความรวมมือ ปจจัยที่
ส งผลตอความสําเร็จ และความลมเหลวของธุรกิจชุมชน กระบวนการจัดการทางการตลาด การจัดการ
เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ การจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชน และการปฏิบัติโครงงานการตลาดรวมกับ
ธุรกิจชุมชน
Characteristics of communities. Models and roles of community business.
Cooperation networking. Factors influencing success and failure in community businesses.
Marketing management process. Technology and information system management. Social
and environmental management for communities. Practical marketing project with a
community.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
บรรยาย 30 ช.ม. ฝก
สอนเสริมตามความ
ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
75 ช.ม. ตอภาค
ปฏิบัติ 30 ช.ม.ตอภาค ตองการของนักศึกษา
ภาคสนาม
การศึกษา หรือ 6 ช.ม.
การศึกษา
เฉพาะราย
ตอสัปดาห
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผาน เว็บไซดคณะ
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห

(เฉพาะรายที่ตองการ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 มีความซื่อสัตยสุจริต เสียสละไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น มีความรับผิดชอบตอตนเองสังคม
และสิ่งแวดลอม
 1.1.2 มีความพอเพียงเป น หลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการสรางภูมิคุมกัน
1.1.3 มีจิตสํานึกและมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกตอง ความดีความชัว่
1.1.4 มีความรูความเขาใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสําคัญทางธุรกิจสามารถจัดการ
ปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 วิธีการสอน
(1) กําหนดกฎเกณฑ ระเบียบปฏิบัติใหกับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และขอบังคับ
(2) ปลูก ฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียน การแตงกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
(3) มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน โดยเนนการสงงานใหตรงเวลา
(4) ฝกนักศึกษาใหมีความรับผิดชอบในการทํางาน มีความซื่อสัตย ไมทุจริต ไมคัดลอกงานของ
ผูอื่นมาเปนของตน
. วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
(2) ประเมินจากการแตงกายของนักศึกษาที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายรายบุคคล และงานกลุม
(4) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน ที่ไดรับมอบหมาย มีความซื่อสัตย ไมทุจริต
ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
 2.1.1 มี ความรูความเขาใจในสาระสํ าคัญ ของศาสตรที่เป นพื้ นฐานที่ จําเป นสําหรับการเรียน
ดานการตลาด
2.1.2 มีความรูความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรดานการตลาด การเงิน การผลิตและการ
ดําเนินงาน รวมทั้งการจัดการองคกร
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 2.1.3 มีความรูความเขาใจในสาระสําคัญเกี่ยวกั บการตลาดและการจัด การการตลาดในดาน

การวางแผน การปฏิบตั ิการ การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน
2.1.4 มีความรูเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานการตลาด รวมทั้งมีความ
เขาใจในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอยางเทาทัน
2.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงเนนใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาวิชา
(2) บรรยายโดยใชสื่อ Power Point พรอมยกตัวอยางประกอบ
(3) สอนแบบการอภิป รายกลุม สนทนาโตตอบ แลกเปลี่ย นความคิ ด เพื่ อวัดความเขา ใจและ
เสริมสรางความรูใหมๆ
(4) กําหนดใหนักศึกษาทํากิจกรรม รายงานกลุม และวิเคราะหกรณีศึกษา และนําเสนองานหนา
ชั้นเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) การทดสอบยอย การสอบปลายภาค โดยใชขอสอบแบบอัตนัย
(2) ประเมินจากการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุม
(3) ประเมินจากกิจกรรม รายงานกลุม พรอมการนําเสนอหนาชั้นเรียน
(4) ประเมินจากการวิเคราะหกรณีศึกษา และการนําเสนอรายงาน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 สามารถสืบคน จําแนก และวิเคราะหขอมูล เพื่อใหไดซึ่งสารสนเทศที่เปนประโยชนใน
การแกไขปญหาและการตัดสินใจอยางเหมาะสม
3.1.2 สามารถคิด ริเริ่มสรางสรรค ตอ ยอดกรอบความรูเดิม สามารถบู รณาการความรูใน
สาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณเพื่อใหเกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหมๆ
3.1.3 สามารถคิดคนทางเลือกใหมๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะหทางเลือกและผลกระทบที่เปนผล
จากทางเลือกอยางรอบดาน โดยการนําความรูและประสบการณมาประยุกตใช
3.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงเนนใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาวิชา
(2) สอนแบบการอภิ ป รายกลุ ม สนทนาโต ต อบ แลกเปลี่ ย นความคิด เพื่ อ วัดความเข าใจและ
เสริมสรางความรูใหมๆ
(3) ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา และนําเสนอหนาชั้นเรียน
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(4) กํา หนดให นั กศึ ก ษาปฏิ บั ติ โครงงานการตลาดรว มกับ ธุร กิจ ชุ ม ชน โดยจั ด ทํ ารายงาน และ
นําเสนอแบบการอภิปรายกลุม
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมิน จากการทดสอบยอย และการสอบปลายภาค โดยใชขอสอบแบบอัตนั ย ที่เนน ข อ
คําถามที่มีการวิเคราะหและการประยุกตความรูที่ศึกษา
(2) ประเมินจากการทํารายงาน การวิเคราะหกรณีศกึ ษา และการนําเสนอ
(3) ประเมินจากการมีสวนรวมในการปฏิบัติโครงงานการตลาดรวมกับธุรกิจชุมชน การแสดงความ
คิดเห็น และการอภิปรายกลุม
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธและสามารถสรางสัมพันธภาพอันดี
กับผูอื่น และปรับตัวเชิงวิชาชีพได
4.1.2 มีความกระตือรือรน สามารถทํางานเปนกลุม และสามารถแสดงภาวะผูนําผูตามไดอยาง
เหมาะสม มีการเรียนรูอยางตอเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและอาชีพ
 4.1.3 มีความคิดริเริ่มและความคิดเห็นที่มีความแตกตางอยางสรางสรรคของทีมงาน
4.2 วิธีการสอน
(1) การเรียนแบบมีสวนรวม
(2) มอบหมายใหทํ างานรวมกั นเป นกลุมโดยเนนความรูที่ เรีย นในวิช ากับ ปญ หาที่กําหนดและ
นําเสนองานหนาชั้นเรียนโดยการอภิปรายกลุม
(3) แทรกประสบการณจริงของผูสอนในระหวางการเรียนการสอน โดยผานการเลาเรื่องตาง ๆ
รวมพูดคุยกับนักศึกษาถึงความจําเปนในวิชาที่เรียน
(4) กํา หนดให นั ก ศึก ษาปฏิบั ติโครงงานการตลาดรวมกับ ธุร กิจ ชุม ชน โดยจัดทํ ารายงาน และ
นําเสนอแบบการอภิปรายกลุม
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน
(2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรง
ประเด็นของขอมูลที่ได
(3) ประเมินจากการมีสวนรวมในการปฏิบัติโครงงานการตลาดรวมกับธุรกิจชุมชน การแสดงความ
คิดเห็น และการอภิปรายกลุม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
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 5.1.1 สามารถประยุกตใชหลั กคณิ ตศาสตร สถิ ติ และการวิเคราะห เชิงปริม าณมาใช ในการ

วิเคราะหและตัดสินใจทางการตลาด
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศได
5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรางความเขาใจ การเขียนรายงาน และการนําเสนออยาง
ถูกตอง
 5.1.4 สามารถนําเทคโนโลยีไปเปนเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน
5.2 วิธีการสอน
(1) ผูสอนบรรยายและใชสื่อ PowerPoint โดยสอดแทรกภาษาอังกฤษในเนื้อหาวิชา
(2) มอบหมายงานใหนักศึกษาแกปญหาในเนื้อหาที่เกี่ยวของ และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน
รายวิชาที่มีการนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม
(3) นําเสนอในชั้นเรียนโดยวาจา เลมรายงาน และมีการใชสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากความถูกตองของการจัดทํารายงาน และการนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี
(2) ประเมินจากการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.อาจารยผสู อนแนะนําตัวและอธิบายเนื้อหา
รายวิชา วัตถุประสงคของรายวิชา ขอปฏิบัติใน
การเรียน การสอนเกณฑการวัดผล และประเมิน
ผล แนะนําแหลงการเรียนรู และ website
2. การบรรยายโดยใหผเู รียนมีสวนรวมอภิปราย
ในประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
3. อาจารยและนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาดวย
การถามตอบ
1. การบรรยายโดยใหผเู รียนมีสวนรวมอภิปราย
ในประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษานําเสนอตัวอยางธุรกิจชุมชนที่
รูจักและวิเคราะหรูปแบบของการประกอบธุรกิจ
ชุมชนดังกลาว
4. นักศึกษาและอาจารยรวมกันอภิปราย
3. มอบหมายใหนักศึกษาแบงกลุมละ 5-6 คน
และศึกษาคนควาขอมูลเกีย่ วกับธุรกิจชุมชน
อยางนอย 2ชุมชน เพื่อสัมภาษณการดําเนินงาน
ของธุรกิจ และคัดเลือกธุรกิจชุมชนเปาหมาย 1
ธุรกิจ ที่สามารถนําความรูการตลาดไปใชในการ

1

แนะนํารายวิชา
ทบทวนความรูดานการตลาด
- ตลาด และตลาดเปาหมาย
- หนาทีท่ างการตลาด
- การแบงสวนตลาด
- การกําหนดตลาดเปาหมาย
- สวนประสมการตลาด

4

2

แนวคิดเกี่ยวกับการประกอบการธุรกิจ
ชุมชน
- ความหมายและลักษณะของชุมชน
- ประเภทของชุมชน
- การจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชน
- ความหมาย บทบาทและความสําคัญ
ของธุรกิจชุมชน
- รูปแบบของธุรกิจชุมชน
- ปจจัยที่ตองคํานึงถึงในการเลือกรูปแบบ
การประกอบธุรกิจชุมชน
Learning Outcome

4

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1. เอกสารประกอบการ
บรรยาย
2. สื่อการสอน
PowerPoint

ขอ 1

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน

1. เอกสารประกอบการ
บรรยาย
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ตัวอยางธุรกิจชุมชน

ขอ 1

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน
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สัปดาหที่

3

4

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

- นักศึกษามีความเขาใจรูปแบบของการ
ประกอบธุรกิจชุมชนจากการรวมกัน
อภิปราย
การบริหารองคการธุรกิจชุมชน
4
- ความหมายขององคการ
- องคการธุรกิจชุมชน
- ประเภทขององคการ
- การจัดองคการ และลักษณะที่ตองการ
ของการจัดองคการ
- การบริหารองคการธุรกิจชุมชน
- ทั ก ษะในการบริ ห ารของผู บ ริ ห าร ปจ จั ย ที่ ส งเสริม ให ธุร กิ จชุ ม ชนประสบ
ความสําเร็จ
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถอธิบายถึงโครงสราง
องคการรูปแบบตางๆ ได
กระบวนการจัดการทางการตลาด
4
- การวิเคราะหสถานการณ
ทางการตลาด
- การกําหนดวัตถุประสงคการตลาด
- การแบ ง ส ว นตลาด การเลื อ กตลาด

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมีสวนรวมอภิปราย
ในประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. มอบหมายใหนักศึกษาจัดกลุม และคนควาหา
โครงสร า งองค ก ารรู ป แบบต า งๆ ใน website
พรอมทั้งนําเสนอหนาชั้นเรียน
3. นั ก ศึก ษาและอาจารย ร วมกั น อภิ ป รายสรุป
เนื้อหา

1. เอกสารประกอบการ
บรรยาย
2 . สื่ อ ก า ร ส อ น
PowerPoint
3. ตั วอ ย า งโครงส ร า ง
องคก ารรูป แบบต าง ๆ ที่
นักศึกษานําเสนอ

ขอ 1

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน

1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมีสวนรวมอภิปราย
ในประเด็นสําคัญเกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. นักศึกษารวมกันอภิปรายเรื่องสภาพแวดลอม
ทางการตลาดและยกตัวอยาง
3. ม อ บ ห ม าย งาน ให นั ก ศึ ก ษ าวิ เ ค ราะ ห

1. เอกสารประกอบการ
บรรยาย
2 . สื่ อ ก า ร ส อ น
PowerPoint
3. กรณีศึกษา

ขอ 1
ขอ 2

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน

พัฒนาปรับปรุงธุรกิจชุมชนเปาหมาย โดยสงชื่อ
ธุรกิจชุมชน 2 ธุรกิจในสัปดาหที่ 4
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สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

เป า ห ม า ย ก า ร กํ า ห น ด ตํ า แ ห น ง
ผลิตภัณฑ
- การวิเคราะหพฤติกรรมลูกคา
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถวิเคราะหกรณีศึกษา
ที่มอบหมายได

5

6

กระบวนการจัดการทางการตลาด
(ตอ)
- การกําหนดกลยุทธทางการตลาด
- การปฏิบัติการทางการตลาด
- การจัดองคกรทางการตลาด
- การควบคุมทางการตลาด
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถวิเคราะหกรณีศึกษา
กลยุทธทางการตลาดได
แนวทางการพัฒนาธุรกิจชุมชน
- สภาพปจจุบันและปญหาของธุรกิจ
ชุมชน

4

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
กรณีศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางการตลาด
สภาพการแขงขัน การแบงสวนตลาด การเลือก
ตลาดเปาหมาย การวิเคราะหพฤติกรรมผูบ ริโภค
และนําเสนอหนาชั้นเรียน
4. นั ก ศึก ษาและอาจารย ร วมกั น อภิ ป รายสรุป
เนื้อหา
5. นั กศึ กษานํ าสงชื่ อธุ รกิจชุม ชน 2 ธุ รกิจ และ
ผูสอนมอบหมายใหลงพื้นที่สํารวจการดําเนิน
งานของธุรกิจชุมชนและนําเสนอในสัปดาหที่ 6
1. การบรรยายโดยใหผเู รียนมีสวนรวมอภิปราย
ในประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. มอบหมายงานใหนักศึกษาวิเคราะห
กรณีศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธทางการตลาด และ
นําเสนอหนาชั้นเรียน
3. นักศึกษาและอาจารยรวมกันอภิปรายสรุป
เนื้อหา

1. การบรรยายโดยใหผเู รียนมีสวนรวมอภิปราย
ในประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. นักศึกษานําเสนอหนาชั้นเรียนเกี่ยวกับการ

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1. เอกสารประกอบการ
บรรยาย
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. กรณีศึกษา

ขอ 1
ขอ 2

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน

1. เอกสารประกอบการ
บรรยาย
2. สื่อการสอน

ขอ 1
ขอ 2

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน
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สัปดาหที่

7

8

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- แนวคิดในการพัฒนาธุรกิจชุมชน
- แนวทางในการพัฒนาความเขมแข็ง
ของธุรกิจชุมชน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาธุรกิจชุมชน
- การสงเสริมการพัฒนากลุมอาชีพ
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถสรุปผลการดําเนิน
ธุรกิจชุมชนที่เขาไปสํารวจได
กลยุทธในการพัฒนาธุรกิจชุมชน
- พัฒนาคุณภาพสินคา เพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑ
- พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ สรางสรรคตรา
สินคา
- การตั้งราคาใหเหมาะสม
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถวิเคราะหกรณีศึกษา
การพัฒนาผลิตภัณฑได
กลยุทธในการพัฒนาธุรกิจชุมชน (ตอ)
- การหาตลาดสินคาใหเขาถึงผูบริโภค
- การสื่อสารตราสินคาใหอยูในใจ
ผูบริโภค

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

ดําเนินงานของธุรกิจชุมชน 2 ธุรกิจที่ไปลงพื้น
ที่มา และเลือกธุรกิจชุมชนเปาหมายที่ตองการ
ลงปฏิบัตโิ ครงงานบริการวิชาการ รายงาน
ความกาวหนาของงานในสัปดาหที่ 8-14 และ
นําเสนองานฉบับสมบูรณในสัปดาหที่ 15
3. นักศึกษาและอาจารยรวมกันแสดงความ
คิดเห็นเกีย่ วกับงานที่นําเสนอ

PowerPoint
3. รายงานสรุปการดําเนิน
ธุรกิจชุมชนของนักศึกษา

4

1. การบรรยายโดยใหผเู รียนมีสวนรวมอภิปราย
ในประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. มอบหมายงานใหนักศึกษาวิเคราะห
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ
3. นักศึกษาและอาจารยรวมกันอภิปรายสรุป
เนื้อหา

1. เอกสารประกอบการ
บรรยาย
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. กรณีศึกษา

ขอ 1
ขอ 2

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน

4

1. การบรรยายโดยใหผเู รียนมีสวนรวมอภิปราย
ในประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. มอบหมายใหนักศึกษาแบงกลุมเพื่อวิเคราะห
สวนประสมการตลาดของธุรกิจชุมชนที่นักศึกษา

1. เอกสารประกอบการ
บรรยาย
2. สื่อการสอน
PowerPoint

ขอ 1
ขอ 2
ขอ 3

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน

13

มคอ. 3
สัปดาหที่

9

10

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- การจัดการระบบสารสนเทศของธุรกิจ
ชุมชน
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถวิเคราะหสวนประสม
การตลาดของธุรกิจชุมชนที่สนใจได
- โครงงานบริการวิชาการที่นักศึกษานํา
ความรูการตลาดไปใชในการบริการ
วิชาการกับธุรกิจชุมชน
กลยุทธในการพัฒนาธุรกิจชุมชน (ตอ)
- การสรางโรงเรือนใหมมี าตรฐานผาน
การรับรอง
- ขั้นตอนการขอเครื่องหมายรับรอง
Learning Outcome
- โครงงานบริการวิชาการที่นักศึกษานํา
ความรูการตลาดไปใชในการบริการ
วิชาการกับธุรกิจชุมชน
ปจจัยแหงความสําเร็จและความ
ลมเหลวของธุรกิจชุมชน
- ตัวชี้วัดความสามารถในการพึ่งตนเอง
ของชุมชน
- การสรางเครือขายความรวมมือ

จํานวน
ชั่วโมง

4

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

สนใจ พรอมทั้งใหนําเสนอ
3. นักศึกษาและอาจารยรวมกันอภิปรายสรุป
เนื้อหา
4. นักศึกษาแตละกลุมรายงานความกาวหนา
ของโครงงานบริการวิชาการที่มอบหมายให
5. นักศึกษาและอาจารยรวมกันแสดงความ
คิดเห็นเพื่อใหไดชิ้นงานที่เหมาะสมในการ
นําเสนอใหกับธุรกิจชุมชน
1. การบรรยายโดยใหผเู รียนมีสวนรวมอภิปราย
ในประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. นักศึกษาแตละกลุมรายงานความกาวหนา
ของโครงงานบริการวิชาการที่มอบหมายให
3. นักศึกษาและอาจารยรวมกันแสดงความ
คิดเห็นเพื่อใหไดชิ้นงานที่เหมาะสมในการ
นําเสนอใหกับธุรกิจชุมชน

3. ตัวอยางธุรกิจชุมชนที่
นักศึกษาสนใจ
4. โครงงานบริการ
วิชาการของนักศึกษา

1. เอกสารประกอบการ
บรรยาย
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. โครงงานบริการ
วิชาการของนักศึกษา

ขอ 1
ขอ 3

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยใหผเู รียนมีสวนรวมอภิปราย
ในประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. มอบหมายใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา
ปจจัยแหงความสําเร็จและความลมเหลวของ

1. เอกสารประกอบการ
บรรยาย
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. กรณีศึกษา

ขอ 1
ขอ 2
ขอ 3

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน

14

มคอ. 3
สัปดาหที่

11

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- จริยธรรมทางธุรกิจ
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถวิเคราะหกรณีศึกษา
ปจจัยแหงความสําเร็จและความลมเหลว
ของธุรกิจชุมชนได
- โครงงานบริการวิชาการที่นักศึกษานํา
ความรูการตลาดไปใชในการบริการ
วิชาการกับธุรกิจชุมชน
ธุรกิจชุมชนสูวิสาหกิจชุมชน
- แนวทางธุรกิจชุมชนสูวิสาหกิจชุมชน
- ประเภทและรูปแบบของวิสาหกิจ
ชุมชน
- ประโยชนที่ไดรบั จากการจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน
- ความพรอมของชุมชนเพื่อการทํา
วิสาหกิจชุมชน
Learning Outcome
- โครงงานบริการวิชาการที่นักศึกษานํา
ความรูการตลาดไปใชในการบริการ
วิชาการกับธุรกิจชุมชน

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ธุรกิจชุมชน พรอมทั้งนําเสนอ
3. นักศึกษาแตละกลุมรายงานความกาวหนา
ของโครงงานบริการวิชาการที่มอบหมายให
4. นักศึกษาและอาจารยรวมกันแสดงความ
คิดเห็นเพื่อใหไดชิ้นงานที่เหมาะสมในการ
นําเสนอใหกับธุรกิจชุมชน

4. โครงงานบริการ
วิชาการของนักศึกษา

1.การบรรยายโดยใหผเู รียนมีสวนรวมอภิปราย
ในประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. นักศึกษาแตละกลุมรายงานความกาวหนา
ของโครงงานบริการวิชาการที่มอบหมายให
3. นักศึกษาและอาจารยรวมกันแสดงความ
คิดเห็นเพื่อใหไดชิ้นงานที่เหมาะสมในการ
นําเสนอใหกับธุรกิจชุมชน

1. เอกสารประกอบการ
บรรยาย
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. โครงงานบริการ
วิชาการของนักศึกษา

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ขอ 1
ขอ 3

ผูสอน

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน

15

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

12

เครือขายวิสาหกิจชุมชน
- แนวคิดเกี่ยวกับการสรางเครือขาย
- ลักษณะของเครือขาย
- การรักษาเครือขาย
- กระบวนการทํางานของเครือขาย
Learning Outcome
- โครงงานบริการวิชาการที่นักศึกษานํา
ความรูการตลาดไปใชในการบริการ
วิชาการกับธุรกิจชุมชน
แนวทางการพัฒนาเครือขายของกลุม
ผูนําวิสาหกิจชุมชน
- ความหมายและความสําคัญของผูนํา
- ความเปนเครือขายของผูนํากลุม
วิสาหกิจชุมชน
- ประโยชนของการสรางเครือขาย ขอเสนอแนะในการสรางและพัฒนา
เครือขายของผูนําเพื่อความยั่งยืน
- ลักษณะของการพัฒนาเครือขายของ
ผูนํากลุม วิสาหกิจชุมชน
Learning Outcome
- โครงงานบริการวิชาการที่นักศึกษานํา

4

1.การบรรยายโดยใหผเู รียนมีสวนรวมอภิปราย
ในประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. นักศึกษาแตละกลุมรายงานความกาวหนา
ของโครงงานบริการวิชาการที่มอบหมายให
3. นักศึกษาและอาจารยรวมกันแสดงความ
คิดเห็นเพื่อใหไดชิ้นงานที่เหมาะสมในการ
นําเสนอใหกับธุรกิจชุมชน

1. เอกสารประกอบการ
บรรยาย
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. โครงงานบริการ
วิชาการของนักศึกษา

ขอ 1
ขอ 3

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน

4

1.การบรรยายโดยใหผเู รียนมีสวนรวมอภิปราย
ในประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. นักศึกษาแตละกลุมรายงานความกาวหนา
ของโครงงานบริการวิชาการที่มอบหมายให
3. นักศึกษาและอาจารยรวมกันแสดงความ
คิดเห็นเพื่อใหไดชิ้นงานที่เหมาะสมในการ
นําเสนอใหกับธุรกิจชุมชน

1. เอกสารประกอบการ
บรรยาย
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. โครงงานบริการ
วิชาการของนักศึกษา

ขอ 1
ขอ 3

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน

13

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

16

มคอ. 3
สัปดาหที่

14

15

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ความรูการตลาดไปใชในการบริการ
วิชาการกับธุรกิจชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียงสูวิสาหกิจชุมชน
- แนวทางการประยุกตใชทฤษฎีปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับการดําเนินธุรกิจ
- การเปรียบเทียบเศรษฐกิจพอเพียงกับ
ทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ
- การพัฒนาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ระดับการนําไปใชของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถวิเคราะหกรณีศึกษา
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงได
- โครงงานบริการวิชาการที่นักศึกษานํา
ความรูการตลาดไปใชในการบริการ
วิชาการกับธุรกิจชุมชน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูในการนําเสนอ
โครงงานการปฏิบัติงานการตลาด
รวมกับธุรกิจชุมชนและทบทวน
บทเรียน
Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

4

1. การบรรยายโดยใหผเู รียนมีสวนรวมอภิปราย
ในประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. มอบหมายใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง พรอมนําเสนอ
3. นักศึกษาแตละกลุมรายงานความกาวหนา
ของโครงงานบริการวิชาการที่มอบหมายให
4. นักศึกษาและอาจารยรวมกันแสดงความ
คิดเห็นเพื่อใหไดชิ้นงานที่เหมาะสมในการ
นําเสนอใหกับธุรกิจชุมชน

1. เอกสารประกอบการ
บรรยาย
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. กรณีศึกษา
4. โครงงานบริการ
วิชาการของนักศึกษา

ขอ 1
ขอ 2
ขอ 3

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน

4

1. นักศึกษานําเสนอผลงานการปฏิบัติตาม
โครงงานการตลาดรวมกับธุรกิจชุมชน พรอมทั้ง
รวมอภิปรายเพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู
2. ทบทวนเนื้อหาวิชา

1. โครงงานบริการ
วิชาการของนักศึกษา

ขอ 3

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน

17

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

- โครงงานบริการวิชาการที่นักศึกษานํา
ความรูการตลาดไปใชในการบริการ
วิชาการกับธุรกิจชุมชน

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห จํานวน 15 สัปดาห

18

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
1.การเขาชั้นเรียน
การตรงตอเวลา
การแตงกายตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย

ผลการเรียนรูท ี่ได
(ระบุขอ)

1.1.1, 1.1.3, 1.1.4

วิธีการประเมิน
1. ประเมินจากการตรงเวลา

สัปดาหที่
ประเมิน
1-15

สัดสวนของการ
ประเมินผล
10%

1-15

60%

ของนัก ศึก ษาในการเขา ชั้ น
เรี ย น ก า ร ส ง ง า น ต า ม
กํ า ห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย
2. ประเมินจากการแตงกาย
ของนั ก ศึ ก ษาที่ เป น ไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย

2. งาน/กิจกรรมที่ไดรับ 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4
มอบหมาย และการ
2.1.1, 2.1.2, 2.1.4
นําเสนอรายงาน
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3
5.1.2, 5.1.3, 5.1.4

3. ประเมินจากความ
รับผิดชอบในหนาที่ ที่ไดรับ
มอบหมายรายกลุมและ
บุคคล
1. ประเมินจากการตรงเวลา
ของนัก ศึก ษาในการเขา ชั้ น
เรี ย น ก า ร ส ง ง า น ต า ม
กํ า ห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย
2 .ป ร ะ เมิ น จ า ก ค ว า ม
รับผิดชอบในหนาที่ ที่ไดรับ
มอบหมายรายกลุมและงาน
รายบุคคล
3. ประเมินจากความถูกตอง
เห ม า ะ ส ม ข อ ง ง า น ที่
มอบหมายให นั ก ศึ ก ษาทํ า
โดยมีความซื่อสัตย ไมทุจริต
ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปน
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กิจกรรมที่

3. สอบปลายภาค

ผลการเรียนรูที่ได
(ระบุขอ)

2.1.1, 2.1.2, 2.1.4

วิธีการประเมิน
ของตนเชนการทํารายงาน
4. ประเมินจากการมีสวน
รวมในการแสดงความคิด
เห็นการอภิปรายกลุม
5. ประเมินจากพฤติกรรมใน
หองเรียน ไดแก การมีสวน
รวมในกิจกรรม พฤติกรรม
การทํางานเปนทีม
6. ประเมินจาก
ความสามารถในการ
นําเสนอรายงาน
1. ประเมินจากการสอบ
ปลายภาคโดยใชขอสอบ
แบบอัตนัย

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมินผล

16

30 %

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
น้ําผึ้ง ไขวพันธุ. (2560). เอกสารประกอบการบรรยายการตลาดสําหรับธุรกิจชุมชน. กรุงเทพ :
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไลลา บุญพิศ และฮัมเดีย มูดอ. (2557). เสนทางการพัฒนาธุรกิจชุมชนอยางยั่งยืน. สงขลา :
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.
กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา. (2551). เอกสารประกอบการบรรยายการตลาดสําหรับวิสาหกิจชุมชน.
เชียงใหม : มหาวิทยาลัยพายัพ.
กัญญามน อินหวาง และคณะ. (2554). การจัดการวิสาหกิจชุมชน. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยพิษณุโลก.
วันทนีย แสนภักดี. (2549). การประกอบการธุรกิจชุมชน.พระนครศรีอยุธยา : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
มนตรี พานิชยานุวัฒน. (2548). การประกอบการธุรกิจชุมชน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต.
ภัทรธีรา ผลงาม. (2545). ธุรกิจชุมชน : หลักการและวิธีการวิจัย. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
Phillip Kotler and Kevin Lane Keller. (2006). Marketing Management. New Jersey :
Pearson Education.
นิตยสารทางการตลาด และหนังสือพ็อกเก็ตบุคทางการตลา
https://www.google.co.th/
http://app.tisi.go.th/otop/standard/standards.html

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
- การสนทนาระหวางผูสอนกับนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสังเกตความตั้งใจของผูเรียน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
- พิ จ ารณาจากผลสั ม ฤทธิ์ ในการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา การสนทนากั บ นั ก ศึ ก ษา และผลประเมิ น
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบการใหคะแนนจาก การสุมตรวจผลงานของนักศึกษา การใหคะแนนนักศึกษาโดย
อาจารยผูสอน
- มีการทวนสอบโดยตั้งคณะกรรมการในการทวนสอบที่เปนผูทรงคุณ วุฒิ ที่ไมใชอาจารยป ระจํ า
หลักสูตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
- เชิญวิทยากร หรือเปลี่ยนอาจารยผูสอน เพือ่ ใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรู
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