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คำนำ
รายละเอี ย ดของรายวิ ช าการตลาดสำหรั บ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน (Marketing for Community
Enterprise) รหัสวิชา 3643306 ซึ่งเปน วิช าในหมวดวิช าเฉพาะ กลุม วิช าเฉพาะดา น ของหลัก สูต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด โดยมุงเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของ
ชุมชน รูปแบบและบทบาทของวิส าหกิจชุมชน กระบวนการจัดการวิสาหกิจ ชุมชน การสรางเครือขาย
ความรวมมือ การจัดการเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ การจัดการสิ่งแวดลอมทางการยภาพและสังคม
ของชุ มชน ปจ จั ยที่ สงผลตอ ความสำเร็จและความลมเหลวของวิส าหกิจ ชุม ชน กระบวนการจัด การ
การตลาด การปฏิบัติโครงงานการตลาดรวมกับวิสาหกิจชุมชน
รายละเอี ย ดรายวิ ช านี้ แ สดงให เห็ น แนวทางในการเรีย นรูทั้ งออนไลน ในและนอกชั้น เรี ย น
ประกอบดวยการบรรยายแบบมีสวนรวม การแบงกลุมอภิปรายกรณีศึกษา การศึกษาคนควาดวยตนเอง
การติดตามขาวจากสื่อ การใชเทคโนโลยีเพื่อการคนควาดวยตนเองเพิ่มเติม การเขาถึงวิส าหกิจ ชุม ชน
โดยตรงเพื่อ ศึกษา กลยุท ธก ารตลาดและการบริห ารจัดการ แหลงการคา หนวยงานธุรกิจ หนว ยงาน
สนับสนุนภาครัฐ เปนตน และการทำโครงงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิสาหกิจชุมชน เพื่อสามารถ
นำความรูที่ไดจากรายวิชานี้ไปประยุกตใชในอนาคต
ผูจัดทำ
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3643306 ชื่อรายวิชา การตลาดสำหรับวิสาหกิจชุมชน
Marketing for Community Enterprise
2. จำนวนหนวยกิต
3 (2-2-5) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
3.2 สาขาวิชาการตลาด
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
4.2 อาจารยผูสอน

ผศ.ดร.รติวัลย วัฒนสิน
ผศ.ดร.รติวัลย วัฒนสิน ตอนเรียน A1

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ออนไลนและในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
19 มิถุนายน 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. พุทธิพิสัย (ความรูที่ไดรับจากการเรียน)
1.1 เพื่อใหมคี วามรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และการจัดการการตลาดวิสาหกิจชุมชน
1.2 เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอมธุรกิจ
1.3 เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม และสวนประสมการตลาด
1.4 เพื่อใหตระหนักถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบตอธุรกิจ ชุมชน และสังคมสวนรวม
1.5 เพื่อใหสามารถนำเอาความรูและหลักทฤษฎีมาประยุกตใชในการทำงาน
2. ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช IT ที่ไดรับจากการเรียน)
2.1 นักศึกษาสามารถวิเคราะหสถานการณการตลาด ระบบตลาด และโซอุปทาน
2.2 นักศึกษาสามารถกำหนดกลยุทธการตลาดที่เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน
2.3 นักศึกษาสามารถคนควาหาขอมูลจากแหลงขอมูลโดยตรง website และแหลงที่เกี่ยวของ
3. จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจากการเรียน)
3.1 นักศึกษาตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการทำงานกับชุมชนและธุรกิจ
3.2 นักศึกษาวิเคราะหขอมูลกลยุทธและหาแหลงขอมูลดวยตนเองไมมีการคัดลอกจากผูอื่น
3.3 นักศึกษามีสวนรวมในการทำงานและปฎิบัติตามขอตกลงในชั้นเรียนไดเปนอยางดี
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อใหสอดคลอง กระบวนการเรียนการสอน และสื่อการสอนใหมีความเหมาะสมกับผูเรียน
2.2 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมอบหมายกิจกรรมกลุม/เดี่ยวทีเ่ หมาะสมกับผูเรียน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
1. คำอธิบายรายวิชา
ลักษณะของชุมชน รูปแบบและบทบาทของวิสาหกิจชุมชน กระบวนการจัดการวิสาหกิจชุมชน
การสรางเครือขา ยความรวมมือ การจัดการเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ การจัดการสิ่งแวดลอ ม
ทางการยภาพและสังคมของชุมชน ปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จและความลมเหลวของวิส าหกิจ ชุม ชน
กระบวนการจัดการการตลาด การปฏิบัติโครงงานการตลาดรวมกับวิสาหกิจชุมชน
Characteristics of communities, models and roles of community business.
community business management process; cooperative networking; technology and
information system management; managing physical and social environment for
communities; factors influencing success and failure in community businesses; practical
marketing project with a community
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2. จำนวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม

ปฏิบตั /ิ งาน
การศึกษาดวย
ภาคสนาม/การฝกงาน
ตนเอง
30 ชั่วโมงตอภาค สอนเสริมเพื่อทดแทนคาบเรียนที่ไมสามารถ 30 ชั่วโมงตอภาค 75 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา
ทำการสอน หรือตามที่ผูเรียนรองขอ
การศึกษา
การศึกษา

3. จำนวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยประจำรายวิชา ประกาศเวลาใหคำปรึกษาผานสื่อทางสังคม
- อาจารยจัดเวลาให คำปรึกษาเปน รายบุ คคล หรือ รายกลุม ตามความตองการ 1 ชั่ว โมงต อ
สัปดาห (เฉพาะรายที่ตองการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
(1) มีความซื่อสัตยสุจริต เสียสละไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม
และสิ่งแวดลอม
(2) มีความพอเพียงเปนหลักในการดำเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการสรางภูมิคมุ กัน
(3) มีจิตสำนึกและมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกตอง ความดี และความชั่ว
(4) มีความรูความเขาใจในหลักจริยธรรม คุณ ธรรมที่มีความสำคัญ ทางธุรกิจ สามารถจัดการ
ปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 วิธีการสอน
(1) กำหนดวัฒนธรรมองคกรใหกับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยและขอบังคับ
(2) ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียน การแตงกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
(3) มอบหมายงาน/ กิจกรรม/ กรณีศึกษา/ รายงาน โดยเนนการสงงานใหตรงเวลา
(4) ฝกนักศึกษาใหมีความรับผิดชอบในการทำงาน มีความซื่อสัตย ไมทุจริต ไมคัดลอกงานของ
ผูอื่นมาเปนของตน
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการตรงเวลาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
(2) ประเมินจากการแตงกายของนักศึกษาที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายรายกลุมและบุคคล
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(4) ประเมินจากงาน/ กิจกรรม/ กรณีศึกษา/ รายงานที่ไดรับมอบหมาย มีความซื่อสัตย ไมทุจริต
ไมนำผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
(1) มีความรูและความเขาใจในสาระสำคัญของศาสตรที่เปนพื้นฐานที่จำเปนสำหรับการตลาด
(2) มีความรูและความเขาใจในสาระสำคัญของศาสตรดานการตลาด การเงิน การผลิต และการ
ดำเนินงาน รวมทั้งการจัดการองคกร
(3) มีความรูและความเขาใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดการการตลาด ในดานการวางแผน
การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน
(4) มีความรูเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานการตลาด รวมทั้งมีความเขาใจใน
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอยางเทาทัน
2.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเนนผูเรียนเปนสำคัญ มุงเนนใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหารายวิชา
(2) บรรยายจากสื่อ Power Point และวีดิทัศนพรอมยกตัวอยางประกอบ
(3) สอนแบบการอภิ ป รายกลุ ม สนทนาโต ต อบ แลกเปลี่ ย นความคิ ด ลงพื้ น ที่ เพื่ อ เข า ถึ ง
แหลงขอมูลวิสาหกิจชุมชนโดยตรง เพื่อสรางความเขาใจและเสริมความรูใหม ๆ
(4) นำเสนองานหนาชั้นเรียน เพื่อรายงานโครงการ
(5) มอบหมายงานตาง ๆ ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติทั้งในและนอกชั้นเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใชขอสอบแบบอัตนัย
(2) ประเมิน จากการรายงานและนำเสนอเพื่ อรายงานความคืบ หนาของการพั ฒ นากลยุท ธ
การตลาดวิสาหกิจชุมชน
(3) ประเมินจากการ Live ในสื่อของหลักสูตรเมื่อลงพื้นที่
(4) ประเมิ น จากแผนการตลาด กิ จ กรรมการตลาดทั้ ง ออนไลน แ ละออฟไลน และผลการ
ดำเนินงาน โดยนำเสนอในรูปแบบคลิป 15 นาที
(5) ประเมินจากการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุม
(6) ประเมินจากรายละเอียดของงาน/ กิจกรรมตาง ๆ ที่มอบหมายใหนักศึกษาฝกปฏิบัติทั้งใน
และนอกชั้นเรียน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
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(1) สามารถสืบ คน จำแนกและวิเคราะหขอมูล เพื่อใหไดซึ่งสารสนเทศที่เปนประโยชนในการ
แกไขปญหาและการตัดสินใจอยางเหมาะสม
(2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ตอยอดกรอบความรูเดิม สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่
ศึกษาและประสบการณเพื่อใหเกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการจัดการธุรกิจใหม ๆ
(3) สามารถคิดคนทางเลือกใหม ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะหทางเลือกและผลกระทบที่เปนผล
จากทางเลือกอยางรอบดาน โดยการนำความรูและประสบการณมาประยุกตใช
3.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเนนผูเรียนเปนสำคัญ มุงเนนใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหารายวิชา
(2) สอนเนนการทำโครงการวิสาหกิจชุมชน โดยใหนักศึกษาหาความรวมมือจากวิสาหกิจชุมชนที่
ตองการยกระดับศักยภาพธุรกิจ
(3) ใหนักศึกษาลงพื้นที่ศึกษาสถานการณจริง สืบคนขอมูล ติดตามสถานการณการตลาด และ
พัฒนากลยุทธการตลาดใหวิสาหกิจชุมชน
(4) ใหใชคลิปเพื่อนำเสนอโครงการ และตัดตอเพื่อนำไปใชในธุรกิจจริง
(5) มอบหมายงานอื่น ๆ เพื่อเสริมทักษะทางการตลาด
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใชขอสอบแบบอัตนัย
(2) ประเมิน จากการรายงานและนำเสนอเพื่ อรายงานความคืบ หนาของการพั ฒ นากลยุท ธ
การตลาดวิสาหกิจชุมชน
(3) ประเมินจากการ Live ในสื่อของหลักสูตรเมื่อลงพื้นที่
(4) ประเมิ น จากแผนการตลาด กิ จ กรรมการตลาดทั้ ง ออนไลน แ ละออฟไลน และผลการ
ดำเนินงาน โดยนำเสนอในรูปแบบคลิป 15 นาที
(5) ประเมินจากการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุม
(6) ประเมินจากรายละเอียดของงาน/ กิจกรรมตาง ๆ ที่มอบหมายใหนักศึกษาฝกปฏิบัติทั้งใน
และนอกชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
(1) มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธและสามารถสรางสัมพันธภาพอันดีกับ
ผูอื่น และปรับตัวเชิงวิชาชีพได
(2) มีความกระตือรือรน สามารถทำงานเปนกลุม และสามารถแสดงภาวะผูนำ ผูตามไดอยาง
เหมาะสม มีการเรียนรูอยางตอเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
(3) มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกตางอยางสรางสรรคของทีมงาน
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4.2 วิธีการสอน
(1) การเรียนแบบมีสวนรวม
(2) มอบหมายงาน/ กิจกรรม/ กรณีศึกษา/ รายงาน (กลุม) โดยเนนการปฏิสัมพันธกับผูอื่นขณะ
ทำโครงงาน การทำงานเปนทีม การแสดงภาวะผูนำผูตามไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน เชน การเขาเรียน การมีสวนรวมในกิจกรรมในชั้นเรียน
พฤติกรรมการทำงานเปนทีม และการสงงาน
(2) ประเมินจากความคิดเห็นของผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน
(3) ประเมินจากการนำเสนอผลงาน/รายงานกลุม และการเปนผูนำผูตามในการอภิปราย
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
(1) สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร สถิติ และการวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชในการวิเคราะห
และตัดสินใจทางการตลาด
(2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศได
(3) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรางความเขาใจ การเขียนรายงาน และการนำเสนองาน
อยางถูกตอง
(4) สามารถใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการสนับสนุนในการดำเนินงาน
5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานให นั ก ศึ ก ษา ศึ ก ษาค น ควา ด ว ยตนเองจาก Website, YouTube, Social
media และการทำสื่อออนไลนและออฟไลน
(2) ใหนักศึกษานำเสนอผลงานดวยตนเองและคลิป เพื่อพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ต
(3) ใหติดตอสื่อสารที่แหลงขอมูลโดยตรง เพื่อฝกภาษาและการปฏิสัมพันธกับคนในชุมชน
(4) มอบหมายงานการสะสมงานบนสื่อทางสังคมเพื่อนำเสนอกิจกรรมการตลาดใหธุรกิจ
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากงาน/ กิจกรรม/ กรณีศกึ ษาที่ไดรับมอบหมาย
(2) ประเมินจากการใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม มีผลการสืบคนและการนำเสนองานที่ดี
(3) ประเมินจากขอมูลที่ไดรับจากแหลงขอมูล
(4) ประเมินจากแผนและกิจกรรมการตลาด
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน (Online สัปดาหที่ 1-9 และ Offline สัปดาหที่ 10-15)
สัปดาห
หัวขอการสอน / Learning Outcome
จำนวน
ที่
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา

ผูสอน

1
Online

การแนะนำแนวทางการเรียนรู ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ
การตลาดสำหรับวิสาหกิจชุมชน
- ความหมาย ความสำคัญ หลักการ และแนวคิด
- การตลาดสำหรับวิสาหกิจชุมชน
- กิจการเพื่อสังคมและการพัฒนาชุมชน
- ความสำเร็จและความลมเหลว
- กระบวนการจัดการการตลาดตนทุนต่ำ
Learning Outcome
ผูเรียนไดรับความรูและสามารถอธิบายหลักการ
แนวคิด การจัดการการตลาดสำหรับวิสาหกิจชุมชน

3

1. แนะนำวิธีการเรียนการสอน และอธิบายเนื้อหา
รายวิชา จุดประสงค เปาหมาย เกณฑการวัดผลและ
ประเมินผล แนะนำแหลงขอมูล และ websites
2. บรรยายโดยใหผูเรียนมีสวนรวมอภิปรายในประเด็นที่
เกี่ยวของกับสาระการเรียนรูแ ละซักถามประเด็นที่
สนใจและสงสัย
3. มอบหมายงานโครงงานพัฒนาการตลาดวิสาหกิจ
ชุมชน เนื่องจากเปนการศึกษาออนไลนกิจกรรมจะ
เปนการตลาดออนไลน และใหเลือกวิสาหกิจจาก
พื้นที่ของหัวหนากลุม มีทั้งหมด 5 กลุม

1. สื่อการสอน
Power point
2. กรณีศึกษา
3. วิดีทัศน
4. เว็บไซต
ผาน “WBSC
และ MS
Teams”

(1.1) (1.3)
(1.4) (2.1)
(2.4) (3.2)
(3.3) (4.1)
(4.2) (4.3)
(5.2) (5.3)
(5.4)

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน

2
Online

ลักษณะของชุมชน รูปแบบและบทบาทของ
วิสาหกิจชุมชนตอการสรางความยั่งยืนของชุมชน
- วิสาหกิจชุมชน กิจการเพื่อสังคม และ SME
- ความสำคัญของการสรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางชุมชน ธุรกิจ และหนวยงานตาง ๆ

3

1. บรรยายโดยใหผูเรียนมีสวนรวมอภิปรายในประเด็นที่
เกี่ยวของกับสาระการเรียนรูแ ละซักถามประเด็นที่
สนใจและสงสัย
2. รายงานความคืบหนาโครงงาน รายงานการติดตอกับ
ผูประกอบการ

1. สื่อการสอน
Power point
2. กรณีศึกษา
3. วิดีทัศน
4. เว็บไซต

(1.1) (1.3)
(1.4) (2.1)
(2.4) (3.2)
(3.3) (4.1)
(4.2) (4.3)

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน
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สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

- สิ่งแวดลอมทางการตลาดของแตละชุมชน โอกาส
อุปสรรค และแนวทางการสรางความยั่งยืน
Learning Outcome
ผูเรียนสามารถเขาใจลักษณะธุรกิจ จุดแข็ง จุดออน
โอกาส อุปสรรค และแนวทางการพัฒนา
3
กระบวนการจัดการการตลาดสำหรับวิสาหกิจชุมชน
Online
- ปจจัยที่สง ผลตอความสำเร็จและความลมเหลวของ
วิสาหกิจชุมชน
- ผลประโยชน ความเสี่ยง และการแขงขันกับธุรกิจอื่น
- การใชประโยชนจากนโยบายของรัฐและทัศนคติของ
สังคมที่มีตอการพัฒนาชุมชน
- กลยุทธและแผนการตลาดที่เหมาะสมกับวิสาหกิจ
ชุมชน ซึง่ มีขอจำกัดสูงและมีทรัพยากรต่ำ
Learning Outcome
ผูเรียนสามารถเขาใจสภาวะการแขงขัน และ
กระบวนการจัดการการตลาดการตลาดที่เหมาะสมกับ
วิสาหกิจชุมชน
4
สิ่งแวดลอมในการดำเนินวิสาหกิจชุมชน (ศึกษา
Online
จากวิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินกิจการจริง)

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา

ผูสอน

3. ทำกิจกรรมวิเคราะหสถานการณและกรณีศึกษา

ผาน “WBSC (5.2) (5.3)
และ MS
(5.4)
Teams”

3

1. บรรยายโดยใหผูเรียนมีสวนรวมอภิปรายในประเด็นที่
เกี่ยวของกับสาระการเรียนรูแ ละซักถามประเด็นที่
สนใจและสงสัย
2. ทำกิจกรรมวิเคราะหสถานการณและกรณีศึกษา
3. รายงานความคืบหนาโครงงาน
4. นำเสนอขอมูลพื้นฐานของวิสาหกิจชุมชน

1. สื่อการสอน
Power point
2. กรณีศึกษา
3. วิดีทัศน
4. เว็บไซต
ผาน “WBSC
และ MS
Teams”

(1.1) (1.3)
(1.4) (2.1)
(2.4) (3.2)
(3.3) (4.1)
(4.2) (4.3)
(5.2) (5.3)
(5.4)

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน

3

1. อธิบายประเด็นทีต่ องใหความสำคัญ
2. หัวหนากลุมลงพื้นทีส่ รางความสัมพันธกับ

1. สื่อการสอน (1.1) (1.3)
Power point (1.4) (2.1)

ผศ.ดร.
รติวัลย
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สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

- ศึกษาจุดเดนจุดดอยของชุมชนและธุรกิจ
- วิเคราะหสิ่งแวดลอมของวิสาหกิจชุมชน
- ทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑชุมชน
- วิเคราะหสถานการณและกิจกรรมการตลาดใน
ปจจุบนั
Learning Outcome
ผูเรียนสามารถเขาใจหลักการเบื้องตนในการดำเนินงาน
และวิธีการทำการตลาดในปจจุบันของธุรกิจจริง
5
การกำหนดเปาหมาย วัตถุประสงค และกลยุทธการ
Online
แขงขัน
- สิ่งที่ควรทำและไมควรทำ
- เปาหมาย วัตถุประสงคที่เหมาะสมกับลักษณะและ
ขนาดของธุรกิจ
- การนำจุดเดนของชุมชนมาสรางตรา
- สวนประสมการตลาดสำหรับวิสาหกิจชุมชน
Learning Outcome
ผูเรียนสามารถกำหนดเปาหมาย วัตถุประสงคใหกับ
วิสาหกิจชุมชนทีท่ ำโครงการ

จำนวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา

ผูสอน

ผูประกอบการ
3. Live สดขณะลงพื้นที่ กลุมละ 5 นาที
4. ใหขอแนะนำในการหาขอมูลและการศึกษาบริบท
ธุรกิจ

2. กรณีศึกษา
3. วิดีทัศน
4. เว็บไซต
ผาน “WBSC
และ MS
Teams”

(2.4) (3.2)
(3.3) (4.1)
(4.2) (4.3)
(5.2) (5.3)
(5.4)

วัฒนสิน

1. บรรยายโดยใหผูเรียนมีสวนรวมอภิปรายในประเด็นที่
เกี่ยวของกับสาระการเรียนรูและซักถามประเด็นที่
สนใจและสงสัย
2. ทำกิจกรรมวิเคราะหสถานการณและกรณีศึกษา
3. รายงานความคืบหนาโครงงาน
4. แตละกลุมนำเสนอแผนการตลาดสำหรับวิสาหกิจ
ชุมชน
5. อภิปรายถึงความเหมาะสม ความเปนไปได สิ่งที่ควร
ทำและไมควรทำ

1. สื่อการสอน
Power point
2. กรณีศึกษา
3. วิดีทัศน
4. เว็บไซต
ผาน “WBSC
และ MS
Teams”

(1.1) (1.3) 1.4)
(2.1) (2.4) 3.2)
(3.3) (4.1) 4.2)
(4.3) (5.2) 5.3)
(5.4)

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน

12

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

การพัฒนาผลิตภัณฑ
- การสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
- การสรางนวัตกรรม
- องคประกอบผลิตภัณฑ
Learning Outcome
ผูเรียนสามารถสรางคุณคาใหผลิตภัณฑปจจุบนั และ
พัฒนาผลิตภัณฑใหมใหวิสาหกิจชุมชน

3

การพัฒนาผลิตภัณฑ (ตอ)
- การสรางจุดแข็งใหชุมชนและวิสาหกิจชุมชน
- การกำหนดตำแหนงในใจลูกคา
- การสรางตรา
- บรรจุภัณฑ ฉลาก และสิ่งแวดลอม
Learning Outcome
ผูเรียนสามารถสรางคุณคาใหผลิตภัณฑปจจุบนั และ
พัฒนาผลิตภัณฑใหมใหวิสาหกิจชุมชน
8
การกำหนดราคา
Online
- ศึกษาโครงสรางตนทุน
- กำหนดโครงสราง ราคาสง ปลีก

3

1. บรรยายโดยใหผูเรียนมีสวนรวมอภิปรายในประเด็นที่
เกี่ยวของกับสาระการเรียนรูและซักถามประเด็นที่
สนใจและสงสัย
2. ทำกิจกรรมวิเคราะหสถานการณและกรณีศึกษา
3. รายงานความคืบหนาโครงงาน
4. นำเสนอผลิตภัณฑของวิสาหกิจชุมชน
5. อภิปรายถึงสิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อนำไปเสนอกับ
เจาของธุรกิจ
1. บรรยายโดยใหผูเรียนมีสวนรวมอภิปรายในประเด็นที่
เกี่ยวของกับสาระการเรียนรูและซักถามประเด็นที่
สนใจและสงสัย
2. ทำกิจกรรมวิเคราะหสถานการณและกรณีศึกษา
3. รายงานความคืบหนาโครงงาน
4. อภิปรายทัศนคติของเจาของธุรกิจที่มีตอขอเสนอแนะ

6
Online

7
Online

3

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา

ผูสอน

1. สื่อการสอน
Power point
2. กรณีศึกษา
3. วิดีทัศน
4. เว็บไซต
ผาน “WBSC
และ MS
Teams”
1. สื่อการสอน
Power point
2. กรณีศึกษา
3. วิดีทัศน
4. เว็บไซต
ผาน “WBSC
และ MS
Teams”
1. บรรยายโดยใหผูเรียนมีสวนรวมอภิปรายในประเด็นที่ 1. สื่อการสอน
เกี่ยวของกับสาระการเรียนรูและซักถามประเด็นที่
Power point
สนใจและสงสัย
2. กรณีศึกษา

(1.1) (1.3) 1.4)
(2.1) (2.4) 3.2)
(3.3) (4.1) 4.2)
(4.3) (5.2) 5.3)
(5.4)

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน

(1.1) (1.3) 1.4)
(2.1) (2.4) 3.2)
(3.3) (4.1) 4.2)
(4.3) (5.2) 5.3)
(5.4)

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน

(1.1) (1.3) 1.4)
(2.1) (2.4) 3.2)
(3.3) (4.1) 4.2)

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน
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มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

Learning Outcome
ผูเรียนสามารถกำนดราคาใหเหมาะสมกับคุณคาของ
ผลิตภัณฑ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา

3. วิดีทัศน
4. เว็บไซต
ผาน “WBSC
และ MS
Teams”
1. บรรยายโดยใหผูเรียนมีสวนรวมอภิปรายในประเด็นที่ 1. สื่อการสอน
เกี่ยวของกับสาระการเรียนรูและซักถามประเด็นที่
Power point
สนใจและสงสัย
2. กรณีศึกษา
2. ทำกิจกรรมวิเคราะหสถานการณและกรณีศึกษา
3. วิดีทัศน
3. รายงานความคืบหนาโครงงาน
4. เว็บไซต
4. อภิปรายทัศนคติของเจาของธุรกิจที่มีตอขอเสนอแนะ ผาน “WBSC
และ MS
Teams”
1. บรรยายโดยใหผูเรียนมีสวนรวมอภิปรายในประเด็นที่ 1. สื่อการสอน
เกี่ยวของกับสาระการเรียนรูและซักถามประเด็นที่
Power point
สนใจและสงสัย
2. กรณีศึกษา
2. ทำกิจกรรมวิเคราะหสถานการณและกรณีศึกษา
3. วิดีทัศน
3. รายงานความคืบหนาโครงงาน
4. เว็บไซต
4. นำเสนอชองทางใหมของวิสาหกิจชุมชน

(4.3) (5.2) 5.3)
(5.4)

2. ทำกิจกรรมวิเคราะหสถานการณและกรณีศึกษา
3. รายงานความคืบหนาโครงงาน
4. อภิปรายถึงสิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อนำไปเสนอกับ
เจาของธุรกิจ

9
Online

การจัดการชองทางการจัดจำหนาย
- ศึกษาชองทางการตลาดปจจุบนั
- พัฒนาชองทางการตลาดใหมๆ
- จัดการหนาราน-หลังรานเพื่อสนับสนุนการขาย
Learning Outcome
ผูเรียนกำหนดชองทางการจัดจำหนายที่เหมาะสม

3

10
Offline

การจัดการชองทางการจัดจำหนาย (ตอ)
- วางโครงสราง Logistics ใหวิสาหกิจชุมชน
- นเทคโนโลยีมาชวยจัดจำหนาย
- จัดการตนทุน
Learning Outcome
ผูเรียนกำหนดชองทางการจัดจำหนายที่เหมาะสม

3

ผูสอน

(1.1) (1.3) 1.4)
(2.1) (2.4) 3.2)
(3.3) (4.1) 4.2)
(4.3) (5.2) 5.3)
(5.4)

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน

(1.1) (1.3) 1.4)
(2.1) (2.4) 3.2)
(3.3) (4.1) 4.2)
(4.3) (5.2) 5.3)
(5.4)

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน

14

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา

ผูสอน

1. สื่อการสอน
Power point
2. กรณีศึกษา
3. วิดีทัศน
4. เว็บไซต

(1.1) (1.3) 1.4)
(2.1) (2.4) 3.2)
(3.3) (4.1) 4.2)
(4.3) (5.2) 5.3)
(5.4)

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน

1. สื่อการสอน
Power point
2. กรณีศึกษา
3. วิดีทัศน
4. เว็บไซต

(1.1) (1.3) 1.4)
(2.1) (2.4) 3.2)
(3.3) (4.1) 4.2)
(4.3) (5.2) 5.3)
(5.4)

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน

1. สื่อการสอน (1.1) (1.3) 1.4)
Power point (2.1) (2.4) 3.2)
2. กรณีศึกษา (3.3) (4.1) 4.2)

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน

5. อภิปรายทัศนคติของเจาของธุรกิจที่มีตอขอเสนอแนะ
11
Offline

การสื่อสารการตลาด
- สัญลักษณ ภาษา (ชุมชน) และการสื่อสาร (ตรา
ความเปนชุมชน ความเปนมืออาชีพ)
- IMC และสิ่งที่ควรทำและไมควรทำ
- ตัวอยางการสื่อสารการตลาดสำหรับวิสาหกิจชุมชน
Learning Outcome
ผูเรียนสามารถพัฒนา IMC สำหรับวิสาหกิจชุมชน
12
การใชเทคโนโลยีเพื่อการตลาดสำหรับชุมชน
Offline
- ความสำคัญของการสรางความสัมพันธกับลูกคาและ
การใชการตลาดแบบตัวตอตัว การสื่อสารสวนบุคคล
- ทางเลือกในการใชเว็บไซต เครื่องมือคนหา และสื่อ
ทางสังคมสำหรับตลาดผูบริโภคและตลาดธุรกิจ
Learning Outcome
ผูเรียนสามารถใชอินเตอรเน็ต เทคโนโลยีในการตลาด
13
การใชเทคโนโลยีเพื่อการตลาดสำหรับชุมชน (ตอ)
Offline
- การใชสื่อทางสังคมในการสรางตรา
- ออกแบบเนื้อหา วิธีการเผยแพร และการปฏิสัมพันธ

3

3

3

1. บรรยายโดยใหผูเรียนมีสวนรวมอภิปรายในประเด็นที่
เกี่ยวของกับสาระการเรียนรูและซักถามประเด็นที่
สนใจและสงสัย
2. ทำกิจกรรมวิเคราะหสถานการณและกรณีศึกษา
3. รายงานความคืบหนาโครงงาน
4. นำเสนอ IMC ของวิสาหกิจชุมชน
5. อภิปรายทัศนคติของเจาของธุรกิจที่มีตอขอเสนอแนะ
1. บรรยายโดยใหผูเรียนมีสวนรวมอภิปรายในประเด็นที่
เกี่ยวของกับสาระการเรียนรูและซักถามประเด็นที่
สนใจและสงสัย
2. ทำกิจกรรมวิเคราะหสถานการณและกรณีศึกษา
3. รายงานความคืบหนาโครงงาน
4. นำเสนอเทคโนโลยีที่จะใชกับวิสาหกิจชุมชน
5. อภิปรายทัศนคติของเจาของธุรกิจที่มีตอขอเสนอแนะ
1. บรรยายโดยใหผูเรียนมีสวนรวมอภิปรายในประเด็นที่
เกี่ยวของกับสาระการเรียนรูและซักถามประเด็นที่
สนใจและสงสัย

15

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

กับลูกคา
Learning Outcome
ผูเรียนสามารถเลือกใชสื่อทางสังคมในการตลาด
14
Offline

การนำเสนองานการตลาดสำหรับชุมชน
- นำเสนอคลิปพรอมคำอธิบายกิจกรรมการตลาด
Learning Outcome
ผูเรียนสามารถนำเสนอองคความรูเกี่ยวกับชุมชนและ
การตลาด ใชสื่อและเครื่องมืออยางมีประสิทธิภาพ
15
การควบคุมตลาดและประเด็นทางจริยธรรมใน
Offline
การตลาดสำหรับวิสาหกิจชุมชน
- ความสำคัญของมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของชุมชน
- การดูแลลูกคาและคนในระบบธุรกิจ
- ปญหาทางกฎหมาย ทางสังคม สิ่งแวดลอม ขอ
ขัดแยง กลไกปองกัน และการแกไขในการดำเนิน
ธุรกิจ
- จริยธรรม จรรยาบรรณ และ CSR
Learning Outcome
ผูเรียนตระหนักในประเด็นทางจริยธรรม จรรยาบรรณ

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

2. ทำกิจกรรมวิเคราะหสถานการณและกรณีศึกษา
3. วิดีทัศน
3. รายงานความคืบหนาโครงงาน
4. เว็บไซต
4. นำเสนอสื่อทางสังคมที่จะใชกับวิสาหกิจชุมชน
5. อภิปรายทัศนคติของเจาของธุรกิจที่มีตอขอเสนอแนะ
1. นำเสนอรายงานดวยสื่อและเครื่องมือที่เหมาะสม
1. สื่อจัดทำ
โดยผูเรียน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา

ผูสอน

(4.3) (5.2) 5.3)
(5.4)

(1.1) (1.3) 1.4)
(2.1) (2.4) 3.2)
(3.3) (4.1) 4.2)
(4.3) (5.2) 5.3)
(5.4)
1. บรรยายโดยใหผูเรียนมีสวนรวมอภิปรายในประเด็นที่ 1. สื่อการสอน (1.1) (1.3) 1.4)
เกี่ยวของกับสาระการเรียนรูและซักถามประเด็นที่
Power point (2.1) (2.4) 3.2)
สนใจและสงสัย
2. กรณีศึกษา (3.3) (4.1) 4.2)
2. ทำกิจกรรมวิเคราะหสถานการณและกรณีศึกษา
3. วิดีทัศน
(4.3) (5.2) 5.3)
4. เว็บไซต
(5.4)

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน

16

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา

ผูสอน

ในการจัดการการตลาด

17

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผล
วิธีการประเมินผล
การเรียนรู
(1.1) (1.3) 1. ประเมินจากการตรงเวลาในการเขา
1. การเขาชั้นเรียน/
การตรงตอเวลา/
ชั้นเรียนและการสงงาน
การแตงกาย/
2. ประเมินจากการแตงกายที่เปนไป
มารยาท/
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
การมีสวนรวม
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หนาที่ ที่ไดรับมอบหมายรายกลุม
และบุคคล
(1.1) (1.3) 1. ประเมินจากการตรงเวลาของใน
2. คลิปโครงการ
(1.4) (2.1)
การเขาชั้นเรียนและการสงงาน
(2.4) (3.2) 2. ประเมินจากการแตงกายที่เปนไป
3. รายงานและนำเสนอ
(3.3) (4.1)
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
แผนการตลาด
(4.2) (4.3)
4. คุณภาพแผนและกิจกรรม (5.2) (5.3) 3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายรายกลุม
การตลาด
(5.4)
และบุคคล ซื่อสัตย ไมทุจริต ไมนำ
5. ความคิดเห็นของ
ผลงานผูอื่นมาเปนของตน
ผูประกอบการ
4. ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน
เชน การมีสวนรวมในชั้นเรียน การ
ทำงานเปนทีม การอภิปรายกลุม
5. ประเมินจากคุณภาพของงาน ความ
ครบถวน ถูกตอง เรียบรอย
(2.1) (2.2) ประเมินจากการทดสอบยอย โดยใช
6. ทดสอบยอย
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนและกิ จ การ (3.2) (3.3) ขอสอบแบบอัตนัย
(5.2) (5.3)
เพื่อสังคม
(2.1) (2.4) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดย
7. สอบปลายภาค
(3.2) (3.3) ใชขอสอบแบบอัตนัย

สัปดาหที่ สัดสวนการ
ประเมิน ประเมินผล

1-15

10%

15

20%

2-15

10%

13-15

20%

13-15

10%

10-15

10%

16

20%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตำราหลัก
Johnson, Kevin D. (2562) 100 วิธีคิด เปลี่ยนเจาของธุรกิจหรือผูประกอบการใหเปนมืออาชีพที่
ประสบความสำเร็จสูง และกำหนดชีวิตทีต่ องการได. กรุงเทพฯ: Bee Media.
2. เอกสารและขอมูลแนะนำ
2.1 SE 50 : กิจการเพื่อสังคมน้ำดี 50 องคกร. 2553. กรุงเทพฯ: หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ.
(โครงการวิจัยสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงาน
สรางเสริมกิจการเพื่อสังคมแหงชาติ (สกส.) สถาบันเชนจฟวชัน ภายใตมูลนิธิบูรณะชนบทแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ บริติช เคานซิล ประเทศไทย สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลนิธิอโชกา (ประเทศไทย) www.fringer.org สมาคมนักวางแผน
การเงินไทย)
2.2 สื่อออนไลน เชน
https://www.krungsri.com/bank/th/plearn-plearn/how-many-business-for-society.html,
https://www.youtube.com/watch?v=eDf2V-i4CR4,
https://www.youtube.com/watch?v=bBkIufEKm1g
https://www.forbes.com/sites/lilachbullock/2019/03/05/2019s-top-5-most-innovative-andimpactful-social-enterprises/#6a0217cc774a
2.3 เว็บไซตธุรกิจ เชน
http://cabbagesandcondomsbkk.com/ https://www.ffc.or.th/home/
https://www.facebook.com/abhaiherb/ https://www.metowe.com/
https://www.ashoka.org/en-EG/topics/changemaking?page=1
https://www.babbangona.com https://www.goodwill.org/
https://grameenfoundation.org/what-we-do/financial-services
2.4 นิตยสาร Marketeer, Times, Forbes, PBS, MSNBC etc.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การฝกทักษะเพื่อดูพฤติกรรมตอบสนองของผูเรียน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
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2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการสอบแตงตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน เพื่อกำกับดูแลการสอนใหไดคุณภาพ
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
- ผูประสานงานรายวิชาและคณาจารยผูสอนรวมกันระดมสมองกำหนดกลยุทธวิธีการสอนจากผล
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปญหา และอุปสรรคจาก มคอ.5 เพื่อหาแนวทางในการ
แกปญหารวมกัน
- ปรับปรุงกลยุทธการสอนและการบูรณาการความรู เพื่อใหสอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแตงตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมิน การเรียนรูของนัก ศึกษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ การพิจารณาจากรายงานของผูเรียน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนตาม
ขอกำหนดการวัดและประเมินผลประจำรายวิชา
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับ ปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามขอเสนอแนะและผล
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
- ปรับปรุงรูปแบบการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ
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