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คานา
รายละเอียดรายวิชา การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental
Marketing) รหั สวิช า 3642504 ซึ่ง เป็น วิช าในหมวดวิช าเฉพาะ กลุ ่ม วิช าเลือ กของหลัก สูต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสาคัญ
และหน้า ที่ข องการตลาดเพื่อ สัง คมและสิ่ง แวดล้อ มในการจัด การทางการตลาด โดยศึก ษาประเด็น
ทางด้านสัง คมและสิ่งแวดล้อม ข้อ เรีย กร้อ งจากองค์ก รและสาธารณชนเกี่ยวกับ การดาเนิน งานทาง
ธุรกิจที่ส่งผลกระทบทางลบต่อผู้บริ โภค ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
การตลาดเพื่อความยั่งยืน ของสังคมและสิ่งแวดล้อม บทบาทและการสนับ สนุน จากภาครัฐ บาลและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนสาคัญต่อผู้เรียน เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎี การปฏิบัติ
และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากหนังสือ ตารา กรณีศึกษา และกิจกรรมการเรียนการสอนภายในและ
ภายนอกห้องเรียน มีการติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อผู้เรียนสามารถนาความรู้
และทักษะที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้

ผู้จัดทา
พฤศจิกายน 2560
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3642504 ชื่อรายวิชา การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
Social and Environmental Marketing
2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
3.2 สาขาวิชาการตลาด
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร.รติวัลย์ วัฒนสิน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
พฤศจิกายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. พุทธิพิสัย (ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน)
1.1 นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ความส าคั ญ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อมขององค์กรและหน้าที่ของการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ของ
ทั้งองค์กรและสังคมส่วนรวม
1.2 นั กศึกษาเกิด ความรู้ ความเข้าใจเกี่ย วกับกลยุทธ์แ ละยุทธวิธีใ นการตลาดเพื่อสั งคมและ
สิ่งแวดล้อม
1.3 นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย แห่ ง ความส าเร็ จ และความล้ ม เหลว ใน
การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรียน)
2.1 นักศึกษาฝึกวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมทางการตลาดในการจัดทาโครงงาน
2.2 นั ก ศึ ก ษาสามารถน าผลการวิ เ คราะห์ ไ ปฝึ ก ปฏิ บั ติ โ ครงงานการตลาดเพื่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม
2.3 นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากห้องสมุด องค์กร หน่วยงาน และอินเตอร์เน็ต และ
สามารถใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้
3. จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากการเรียน)
3.1 นักศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจจริยธรรม จรรยาบรรณในการตลาด
3.2 นักศึกษาต้องหาข้อมูลและทางานด้วยตนเองไม่มีการคัดลอกจากผู้อื่น
3.3 นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการทางานและปฎิบัติตามข้อตกลงในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อให้สอดคล้อง กระบวนการเรียนการสอน และสื่อการสอนให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน
2.2 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมอบหมายกิจกรรมกลุ่ม/ เดี่ยวทีเ่ หมาะสมกับผู้เรียน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ประเด็น ทางด้านสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม ข้อเรียกร้องจากองค์กรและสาธารณชนเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานทางธุรกิจที่ส่งผลกระทบทางลบต่อผู้บริโภค ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กร การตลาดเพื่อความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม บทบาทและการสนับสนุนจากภาครัฐบาล
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
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. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
45 ชั่วโมงต่อภาค สอนเสริมเพื่อทดแทนคาบเรียนที่ไม่
ไม่มีฝึกปฏิบัติ
การศึกษา
สามารถทาการสอนได้ หรือตามที่
ผู้ เรี ย นร้ อ งขอ เพื่อ ทบทวนความรู้
ความเข้าใจให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

การศึกษาด้วย
ตนเอง
90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเฟสบุ๊คของหลักสูตร
อาจารย์ จั ดเวลาให้ คาปรึ กษาเป็นรายบุคคลหรือ รายกลุ่ มตามความต้องการ (เฉพาะรายที่
ต้องการ) โดยไม่จากัดเวลา นักศึกษาสามารถนัดหมายทางออนไลน์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล้อม
1.1.2 มีความพอเพีย งเป็ น หลั กในการดาเนินชีวิ ต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมี
เหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกัน
1.1.3 มีจิตสานึกและมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่ว
1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสาคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ
ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 กาหนดวัฒนธรรมองค์กรให้กับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยและข้อบังคับ
1.2.2 ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน การแต่งกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
1.2.3 มอบหมายงาน/ กิจกรรม/ กรณีศึกษา/ รายงาน โดยเน้นการส่งงานให้ตรงเวลา
1.2.4 ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการทางาน มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่คัดลอกงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของตน
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
1.3.2 ประเมินจากการแต่งกายของนักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.3.3 ประเมิ น จากความรั บ ผิ ด ชอบในหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายรายกลุ่ ม และบุ ค คล รวมทั้ ง
พิจารณางบประมาณและวิธีการใช้เงินในการทากิจกรรม โดยเน้นหลัก 3Rs (Reduce,
Reuse, Recycle) และความพอเพียง
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1.3.4 ประเมินจากงาน/ กิจกรรม/ กรณีศึกษา/ รายงานที่ได้รับมอบหมาย มีความซื่อสัตย์ ไม่
ทุจริต ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการตลาด
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ด้านการตลาด การเงิน การผลิตและ
การดาเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค์กร
2.1.3 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญเกี่ยวกับการตลาดและการจัดการการตลาด ในด้าน
การวางแผน การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดาเนินงาน รวมทั้งการ
ปรับปรุงแผนงาน
2.1.4 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการตลาด รวมทั้งมีความเข้าใจ
ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหารายวิชา
2.2.2 บรรยายจากสื่อ Power Point พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2.2.3 มีการอภิปรายกลุ่ม สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อวัดความเข้าใจและเสริมสร้าง
ความรู้ใหม่ ๆ
2.2.4 ให้ ท างานรายงานและโครงงาน “Infographic เพื่ อสวนดุ สิ ต ” และ “เพื่ อชุม ชน เพื่ อ
สิ่งแวดล้อม” พร้อมนาเสนองานหน้าชั้นเรียน
2.2.5 มอบหมายงานต่าง ๆ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบอัตนัย
2.3.2 ประเมินจากการสะสมงานการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมบน Pinterest
2.3.3 ประเมินจากรายงานและการนาเสนอ “การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก”
2.3.4 ประเมินจากการทดสอบย่อย เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
2.3.5 ประเมินจากพฤติกรรม บุคลิกภาพ และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2.3.6 ประเมินจากโครงงาน “Infographic เพื่อสวนดุสิต” และ “เพื่อชุมชน เพื่อสิ่งแวดล้อม”
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 สามารถสืบค้น จาแนกและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
3.1.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่
ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ๆ
3.1.3 สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผล
จากทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยการนาความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้
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3.2 วิธีการสอน
3.2.1 สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหารายวิชา
3.2.2 มีการอภิปรายกลุ่ม สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อวัดความเข้าใจและเสริมสร้าง
ความรู้ใหม่ ๆ
3.2.3 ให้สืบค้นข้อมูลเพื่อทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.2.4 ใช้สื่อทางสังคม Pinterest เพื่อสืบค้นและนาเสนองานใน Pinterest ของตนเอง
3.2.5 มอบหมายงานต่าง ๆ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในและนอกชั้นเรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบอัตนัย
3.3.2 ประเมินจากการสะสมงานการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมบน Pinterest
3.3.3 ประเมินจากรายงานและการนาเสนอ “การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก”
3.3.4 ประเมินจากการทดสอบย่อยเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจของนักศึกษา
3.3.5 ประเมินจากพฤติกรรม บุคลิกภาพ และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
3.3.6 ประเมินจากโครงงาน “Infographic เพื่อสวนดุสิต” และ “เพื่อชุมชน เพื่อสิ่งแวดล้อม”
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น และปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
4.1.2 มีความกระตือรือร้น สามารถทางานเป็นกลุ่ม และสามารถแสดงภาวะผู้นา ผู้ตามได้อย่าง
เหมาะสม มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
4.1.3 มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ของทีมงาน
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 เรียนแบบมีส่วนร่วม และการปฏิบัติงานตามโครงงานที่ได้รับมอบหมาย
4.2.2 มอบหมายงาน/ กิจกรรม/ กรณีศึกษา/ รายงาน (กลุ่ม) โดยเน้นความรู้ที่ได้ศึกษาในชั้น
เรียน เพื่อดูความสามารถในการทางานเป็นทีม กล้าที่จะแสดงภาวะผู้นา ผู้ตามได้อย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมิ น จากพฤติ ก รรมในห้ อ งเรี ย น เช่ น การเข้า เรี ย น การมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมใน
ห้องเรียน พฤติกรรมการทางานเป็นทีม และการส่งงาน
4.3.2 ประเมินจากการนาเสนอผลงานต่าง ๆ/รายงาน (กลุ่ม) และการเป็นผู้นา ผู้ตามในการ
อภิปรายซักถาม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้องพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุ ก ต์ใช้ห ลั ก คณิตศาสตร์ สถิติ และการวิเ คราะห์ เชิงปริม าณมาใช้ในการ
วิเคราะห์ และตัดสินใจทางการตลาด
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5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจ การเขียนรายงาน และการนาเสนองาน
อย่างถูกต้อง
5.1.4 สามารถนาเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดาเนินงาน
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานให้นั กศึกษา ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากออนไลน์และออฟไลน์ และทา
รายงาน โดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2 ให้นาเสนอผลงาน/ รายงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า โดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ด้วย
ตนเอง
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากงาน/ กิจกรรม/ กรณีศึกษา/ รายงานที่ได้รับมอบหมาย
5.3.2 ประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนาเสนอโดยการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
จานวน
ที่
ชัว่ โมง
1
การแนะนาแนวทางการเรียนรู้ และความรู้พื้นฐาน
3
ของการตลาดเพื่อสังคมและสิง่ แวดล้อม และ
รายละเอียดในการจัดการเรียน
Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถอธิบายความสาคัญ ความแตกต่าง
ของการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร และ
กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจและองค์กรเพื่อสังคม
2
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มของ
3
องค์กร (CSR)
- ความหมายและความสาคัญ
- แนวทางการแสดงความรับผิดชอบ
Learning Outcome
ผู้เรียนมีความรูค้ วามเข้าใจและประยุกต์ใช้แนวทาง
CSR ในกิจกรรมการตลาด
3
ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
3
- รูปแบบของปัญหาที่เกิดจากองค์กรธุรกิจ
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
Learning Outcome
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในปัญหาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และสามารถนามาใช้สร้างกิจกรรม CSR

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา (ระบุลาดับ)

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะนาวิธีการเรียนการสอน วัตถุประสงค์
เป้าหมาย เนื้อหารายวิชา เกณฑ์การวัดผล
และประเมินผล แหล่งข้อมูล
2. บรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปราย
3. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
4. มอบหมายกิจกรรมนอกชั้นเรียน
5. ให้ทาคาถามทบทวนท้ายบท
1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปราย
2. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
3. ฝึกปฏิบตั ิในชัน้ เรียน
4. มอบหมายกิจกรรมนอกชั้นเรียน
5. ให้ทาคาถามทบทวนท้ายบท

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

(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.
รติวัลย์
วัฒนสิน

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

(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.
รติวัลย์
วัฒนสิน

1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปราย
2. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
3. ฝึกปฏิบตั ิในชัน้ เรียน
4. มอบหมายกิจกรรมนอกชั้นเรียน
5. ให้ทาคาถามทบทวนท้ายบท
6. นาเสนอโครงงาน

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

(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.
รติวัลย์
วัฒนสิน
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

4

องค์กรเพื่อสังคม (Social enterprise)
- การดาเนินขององค์กรธธุรกิจและองค์กรเพื่อสังคม
Learning Outcome
ผู้เรียนเข้าใจความแตกต่างระหว่างองค์กร
พฤติกรรมผู้บริโภคและสภาพแวดล้อมการตลาดที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม
- การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ก่อให้เกิดปัญหา
- วิธีการลดและแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม
Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการตลาด
และผู้บริโภคซึ่งธุรกิจต้องแก้ไข
กลยุ ท ธ์ แ ละยุ ท ธวิ ธี ก ารตลาดเพื่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม
- กลยุทธ์และยุทธวิธีทางการตลาด
- ข้อคานึงถึงในการจัดการทางการตลาด
Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถกาหนดกลยุทธ์และยุทธวิธที างการ
ตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการดาเนินโครงการรณรงค์เพื่อสังคม
- แนวทางการรณรงค์รูปแบบต่าง ๆ
Learning Outcome
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบและแนว
ทางการดาเนินโครงการรณรงค์เพื่อสังคม

5
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จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สือ่ การสอน
ชั่วโมง
3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปราย 1. เอกสาร

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา (ระบุลาดับ)

2. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
3. ฝึกปฏิบตั ิในชัน้ เรียน
4. ให้ทาคาถามทบทวนท้ายบท
1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปราย
2. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
3. ฝึกปฏิบตั ิในชัน้ เรียน
4. มอบหมายกิจกรรมนอกชั้นเรียน
5. ให้ทาคาถามทบทวนท้ายบท
6. ติดตามโครงงาน

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

(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. บรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปราย
2. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
3. ฝึกปฏิบตั ิในชัน้ เรียน
4. มอบหมายกิจกรรมนอกชั้นเรียน
5. ให้ทาคาถามทบทวนท้ายบท
6. ติดตามโครงงาน

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

(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.
รติวัลย์
วัฒนสิน

3

1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปราย
2. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
3. ฝึกปฏิบตั ิในชัน้ เรียน
4. มอบหมายกิจกรรมนอกชั้นเรียน
5. ให้ทาคาถามทบทวนท้ายบท

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

(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.
รติวัลย์
วัฒนสิน

3

ผศ.ดร.
รติวัลย์
วัฒนสิน
ผศ.ดร.
รติวัลย์
วัฒนสิน
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่
8

9

10

11

12

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สือ่ การสอน
ชั่วโมง
แนวทางการดาเนินโครงการรณรงค์เพื่อสังคม(ต่อ)
3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปราย 1. เอกสาร
- วิธีการดาเนินกิจกรรม งบประมาณ การควบคุม
Learning Outcome
ผู้เรียนมีทักษะการจัดโครงการรณรงค์เพื่อสังคม
แนวทางการดาเนินโครงการรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อม
- แนวทางการรณรงค์รูปแบบต่าง ๆ
Learning Outcome
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบและแนว
ทางการดาเนินโครงการรณรงค์เพื่อสังคม
แน วท า งก า รด า เนิ น โครง ก าร ร ณร ง ค์ เ พื่ อ
สิ่งแวดล้อม (ต่อ)
- วิธีการดาเนินกิจกรรม งบประมาณ การควบคุม
Learning Outcome
ผู้เรียนมีทักษะการจัดโครงการรณรงค์เพื่อสังคม
การสื่อสารในการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- วิธีการสื่อสารทางการตลาดแบบประสมประสาน
- การใช้การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม
การใช้สื่อออนไลน์ในการรณรงค์
- หลักและวิธีการใช้สื่อออนไลน์
Learning Outcome
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการการใช้สื่อออนไลน์

3

3

3

3

2. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
3. ฝึกปฏิบตั ิในชัน้ เรียน
4. ให้ทาคาถามทบทวนท้ายบท
1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปราย
2. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
3. ฝึกปฏิบตั ิในชัน้ เรียน
4. มอบหมายกิจกรรมนอกชั้นเรียน
5. ให้ทาคาถามทบทวนท้ายบท
1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปราย
2. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
3. ฝึกปฏิบตั ิในชัน้ เรียน
4. ให้ทาคาถามทบทวนท้ายบท
5. ติดตามโครงงาน
1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปราย
2. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
3. ฝึกปฏิบตั ิในชัน้ เรียน
4. มอบหมายกิจกรรมนอกชั้นเรียน
5. ให้ทาคาถามทบทวนท้ายบท
1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปราย
2. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
3. ฝึกปฏิบตั ิในชัน้ เรียน
4. ให้ทาคาถามทบทวนท้ายบท

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

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา (ระบุลาดับ)
(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.
รติวัลย์
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.
รติวัลย์
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.
รติวัลย์
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.
รติวัลย์
วัฒนสิน

ผศ.ดร.
รติวัลย์
วัฒนสิน
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

13

การควบคุมและวัดผลการตลาด
- แนวทางการจัดการกิจกรรมที่คานึงถึงงบประมาณ
และคุณประโยชน์ต่อธุรกิจและสังคมส่วนรวม
- หลักและวิธีการควบคุมและวัดผลการตลาด
Learning Outcome
ผู้เรียนมีทักษะการควบคุมและวัดผลการตลาด
ประเด็นทางคุณธรรมจริยธรรมในการตลาดเพื่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
การสรุปเนื้อหาที่เรียนรู้ทั้งหมด
- ประเด็ น ทางคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในการจั ด การ
การตลาดทั้งในและต่างประเทศ
- การสรุปเนื้อหาที่เรียนรู้ทั้งหมด
Learning Outcome
ผู้ เ รี ย นสามารถอธิ บ ายประเด็ น ที่ ธุ ร กิ จ จะต้ อ ง
ตระหนักและระมัดระวั งไม่ ให้เกิด ผลเสีย ต่อสั งคม
และสิ่งแวดล้อม
การนาเสนอผลงาน
- โครงงาน “เพื่อชุมชน เพื่อสิ่งแวดล้อม”
Learning Outcome
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมและมีทักษะ
ในการทากิจกรรมและนาเสนองาน

14

15

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สือ่ การสอน
ชั่วโมง
3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปราย 1. เอกสาร

3

3

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา (ระบุลาดับ)

2. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
3. ฝึกปฏิบตั ิในชัน้ เรียน
4. มอบหมายกิจกรรมนอกชั้นเรียน
5. ให้ทาคาถามทบทวนท้ายบท
6. ติดตามโครงงาน
1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปราย
2. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
3. ฝึกปฏิบตั ิในชัน้ เรียน
4. มอบหมายกิจกรรมนอกชั้นเรียน
5. ให้ทาคาถามทบทวนท้ายบท
6. ติดตามโครงงาน

ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน PPT
3. กรณีศึกษา
4. วิดีทัศน์

(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.
รติวัลย์
วัฒนสิน

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

(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.
รติวัลย์
วัฒนสิน

1. นาเสนอกลุ่ม
2. มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีสนับสนุน
3. มีบุคลิกภาพ (ในและนอก) ตามความ
เหมาะสม

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

(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.
รติวัลย์
วัฒนสิน
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1. การเข้าชั้นเรียน /
การตรงต่อเวลา /
การแต่งกาย

ผลการ
เรียนรู้
(1.1) (1.3)

2. กิจกรรม /
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ให้ทาในชั้นเรียน
- การสะสมงานใน

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

3. ทดสอบย่อย
- องค์ความรู้
- ภาษาอังกฤษ
4. รายงานโครงงาน
“เพื่อชุมชน
เพื่อสิ่งแวดล้อม”

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)

สัปดาห์ที่ สัดส่วนการ
ประเมิน ประเมินผล
1. พิจารณาการตรงเวลาในการเข้าชั้นเรียน 1-15
5%
และมารยาทในชั้นเรียน
2. พิ จ ารณาการแต่ ง กายของนั ก ศึ ก ษาที่
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1. พิจารณาการส่งงานตามกาหนดเวลา
1-15
25%
2. พิจารณาความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายรายกลุ่มและบุคคล
5%
3. พิ จ ารณางาน /กิ จ กรรมฝึ กปฏิบั ติ ทั้ ง ใน
และนอกห้องเรีย น ต้ องมี ความซื่ อสั ต ย์ ไม่
ทุจริต ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
10%
4. พิจารณาการมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
5. พิจารณาพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การ
10%
มีส่วนร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน พฤติกรรม
การทางานเป็นทีม
1. พิจารณาผลทดสอบย่อย เพือ่ วัดความ
2-15
10%
เข้าใจของนักศึกษา
วิธีการประเมินผล

1. พิจารณาการส่งงานตามกาหนดเวลา
2. พิจารณาความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายรายกลุ่มและบุคคล
4. พิ จ ารณาความสมบู ร ณ์ ข องงาน ต้ อ งมี
ความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่นาผลงานของผู้อื่น
มาเป็นของตน
5. พิจารณาการนาเสนอผลงาน (กลุ่ม) หน้า
ชั้ น เรี ย น การเป็ น ผู้ น าและผู้ ต ามในการ
อภิป รายซั กถาม ความคิด ริเริ่ ม สร้า งสรรค์
และการแก้ไขปัญหา
6. พิ จ ารณาเทคนิ ค การสื บ ค้ น การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม
1. พิจารณาผลการสอบปลายภาค โดยใช้
ข้อสอบแบบอัตนัย

1-14

20%

15

16

40%
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มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช. (2540). การตลาดเพื่อสังคม. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
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. เอกสารและข้อมูลแนะนา
3.1 หนังสือ นิตยสาร วารสารทางด้านการตลาด BusinessWeek, Fortune, Times, PBS, etc.
3.4 เว็บไซต์ธุรกิจ เช่น Home Depot, Toyota, BMW, L’Oréal, RedBull, Nissan etc.
3.5 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น 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 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผลการสอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน เพื่อกากับดูแลการสอนให้ได้คุณภาพ
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
- ผู้ประสานงานรายวิชาและคณาจารย์ผู้สอนร่วมกันระดมสมองกาหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจากผล
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปัญหา และอุปสรรคจาก มคอ.5 เพื่อหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน
- ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนและการบูรณาการความรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิช า ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ การพิจ ารณาจากรายงานของผู้เรียน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้ คะแนนตาม
ข้อกาหนดการวัดและประเมินผลประจารายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผล
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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