
รายละเอียดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัมหิดล 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 
  

หมวดที่ ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
  

๑. รหัสและช่ือรายวิชา   
  ภาษาไทย สมสค ๑๑๔ กิจการเพ่ือสงัคม 
  ภาษาองักฤษ SHSS ๑๑๔ Social Enterprise 

๒.จ านวนหน่วยกิต       ๒(๒-๐-๔) หนว่ยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 
    
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    ๓.๑ หลกัสตูร   จดัการเรียนการสอนทกุหลกัสตูร ระดบัปริญญาตรี   
     ๓.๒ ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาศกึษาทัว่ไปและวิชาเลือกเสรี   

กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์   
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
     รศ.ดร.ลือชยั ศรีเงินยวง 
 สถานท่ีตดิตอ่  : คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์    โทร. ๐๒ ๘๐๐๒๘๔๐-๖๙ ตอ่ ๑๑๒๐  
                  E-mail: luechai.sri@mahidol.ac.th 

๕.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน 
๕.๑ ภาคการศกึษาท่ี ๑ และ ๒ ระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี ๑, ๒, ๓, ๔                                   
๕.๒ จ านวนผู้ เรียนท่ีรับได้  ขัน้ต ่า ๒๐ คน   

๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  ไมมี่       
     
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน ไมมี่ 

 
๘. สถานที่เรียน  คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล           
 
๙. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุง ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
    รายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด       

 



หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     เม่ือสิน้สดุการเรียนการสอนแล้ว นกัศกึษาสามารถ 
     ๑.๑   วิเคราะห์คุณค่าของกิจการเพ่ือสังคม ความหมาย องค์ประกอบ ลักษณะ รูปแบบและ
หลกัการของกิจการเพ่ือสงัคม 
 ๑.๒   ประยกุต์แนวคดิการบริหารจดัการและกระบวนการบริหารกิจการเพ่ือสงัคม 

 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพ่ือให้นกัศกึษามีรู้ความเข้าใจแนวความคิดตามหลกัการของกิจการเพ่ือสังคม โดยเรียนรู้
ปัญหาในสังคมไทยและคุณค่าของกิจการเพ่ือสังคม ความหมาย องค์ประกอบ ลักษณะ รูปแบบและ
หลกัการของกิจการเพ่ือสงัคม รวมถึงการศกึษาดงูานกิจการเพ่ือสงัคมในประเทศไทย สภาวะแวดล้อมท่ีมี
ผลกระทบต่อการด าเนินกิจการเพ่ือสังคมการเร่ิมต้นกิจการเพ่ือสังคม จิตสาธารณะ แนวคิดการบริหาร
จดัการและกระบวนการบริหารกิจการเพ่ือสงัคม จิตวิทยาสังคม การตลาดส าหรับกิจการเพ่ือสงัคม การ
ส่ือสารการตลาด การสร้างแบรนด์ และส่ือสงัคมส าหรับกิจการเพ่ือสงัคม การจดัหาและบริหารรายได้ 
 
๓. ผลลัพธ์ที่พงึประสงค์จากการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 ๓.๑ นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจคณุคา่ของกิจการเพ่ือสงัคม ความหมาย องค์ประกอบ 
ลกัษณะ รูปแบบและหลกัการของกิจการเพ่ือสงัคม (CLO1, subject specific learning outcome) 
 ๓.๒ นกัศกึษาประยกุต์ใช้แนวคดิการบริหารจดัการและกระบวนการบริหารกิจการเพ่ือสงัคมได้
อยา่งเหมาะสม (CLO2, subject specific learning outcome) 
 ๓.๓ นกัศกึษารู้จกัคดิอยา่งเป็นระบบและสะท้อนคิดอยา่งมีวิจารณญาณ (CLO3, generic 
learning outcome) 
 ๓.๔ นกัศกึษาแสดงออกถึงการเห็นคณุคา่และเข้าใจความรู้สกึของเพ่ือนมนษุย์ (CLO4, 
generic learning outcome) 
 ๓.๕ นกัศกึษาสามารถใช้ภาษา ส่ือ และเทคโนสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
(CLO5, generic learning outcome) 
 ๓.๖ นกัศกึษาแสดงออกซึง่พฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม และการมีน า้ใจตอ่ผู้ อ่ืน (CLO6, 
generic learning outcome) 
 ๓.๗ นกัศกึษาแสดงออกถึงการเข้าใจตนเองและผู้ อ่ืน ยอมรับความแตกตา่งระหวา่งบคุคล มี
ภาวะผู้น า และท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ (CLO7, generic learning outcome) 
 
 



หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 
ปัญหาในสงัคมไทยและคณุคา่ของกิจการเพ่ือสงัคม ความหมาย องค์ประกอบ ลกัษณะ รูปแบบ

และหลักการของกิจการเพ่ือสังคม การศึกษาดูงาน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การศึกษาดูงาน 

สภาวะแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินกิจการเพ่ือสังคมการเร่ิมต้นกิจการเพ่ือสงัคม จิตสาธารณะ 

แนวคดิการบริหารจดัการและกระบวนการบริหารกิจการเพ่ือสงัคม จิตวิทยาสงัคม การตลาดส าหรับกิจการ

เพ่ือสังคม การส่ือสารการตลาด การสร้างแบรนด์ และส่ือสังคมส าหรับกิจการเพ่ือสังคม การจัดหาและ

บริหารรายได้ กรณีศกึษากิจการเพ่ือสงัคมในตา่งประเทศ กรณีศกึษากิจการเพ่ือสงัคมในประเทศไทย 

Thai social problem and value of social enterprise, Meaning, factors, characteristics, 
forms and principles of social enterprise, Study visits, Knowledge sharing, Environments 
affecting the operation of social enterprise, Public mind, Social enterprise start up, Management 
and administration for social enterprise, Social psychology, Marketing for social enterprise, 
Marketing communication management, branding and social media for social enterprise, 
Revenue raising and management, Case studies 
 
๒. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 

(ชัว่โมง) 

สอนเสริม 

(ชัว่โมง) 

การฝึกปฎิบตัิ 

(ชัว่โมง) 

การศกึษาด้วยตนเอง 

(ชัว่โมง) 

๓๐ ๐ ๐ ๖๐ 

 

๓. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล  

(๑) อาจารย์ประจ ารายวิชาประกาศเวลาให้ค าปรึกษาในชัน้เรียน 

(๒) อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๒ ชั่วโมงต่อ

สปัดาห์ (เฉพาะรายท่ีต้องการ) 

(๓) นกัศกึษาจองวนัเวลาลว่งหน้าแล้วมาพบตามเวลา 

 
 



หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ (ELOs) กลยทุธ์การสอน กลยทุธ์การประเมินผล 
มีความรู้ความเข้าใจคุณค่าของกิจการเพื่อ
สังคม ความหมาย องค์ประกอบ ลักษณะ 
รูปแบบและหลักการของกิจการเพื่อสังคม 
( CLO1, subject specific learning 
outcome) 
 

สัปดาห์ที่ ๑,๒,๖,๗,๑๐ บรรยาย 
อภิปรายกลุม่ 
สปัดาห์ที่ ๓,๔,๕,๑๔ กรณีศึกษา 
ศกึษาจากสถานท่ีจริง 
สปัดาห์ที่ ๖,๑๐ การวิเคราะห์วีดี
ทศัน์  

- การสอบปลายภาค 
- การน าเสนอ และการประเมินผล
งานท่ีได้รับมอบหมาย 
- โครงงานกลุม่ 

ประยุกต์ใช้แนวคิดการบริหารจัดการและ
กระบวนการบริหารกิจการเพื่อสงัคมได้อย่าง
เหมาะสม (CLO2, subject specific learning 
outcome) 

สปัดาห์ที่ ๓,๔,๕,๑๔ กรณีศึกษา 
ศกึษาจากสถานท่ีจริง 
สัป ด า ห์ ที่  ๘ ,๙ ,๑ ๑ ,๑ ๒ ,๑ ๓ 
โครงงานกลุม่และอภิปรายกลุม่  
สปัดาห์ที่ ๑๕ การน าเสนอ 

- การสงัเกตการท ากิจกรรมกลุม่ 
- การน าเสนอ และการประเมินผล
งานท่ีได้รับมอบหมาย 
- โครงงานกลุม่ 

รู้จกัคิดอย่างเป็นระบบและสะท้อนคิดอย่างมี
วิ จ า รณ ญ าณ  (CLO3, generic learning 
outcome) 

ทกุสปัดาห์ที่มีการประชุมอภิปราย
ก ลุ่ ม ( group conference and 
discussion) การใช้ก รณี ศึ กษ า 
(case based learning) 
ทกุสปัดาห์ที่มีการวิเคราะห์วีดีทศัน์ 
การใช้ปัญหาเป็นหลกั (problem-
based learning)  

- การสังเกตการอธิบายความคิด
ในชัน้เรียน 

แสดงออกถึ งการเห็ นคุณ ค่ าและเข้ าใจ
ความรู้สึกของเพื่อนมนุษย์ (CLO4, generic 
learning outcome) 

สัป ด า ห์ ที่ ๗  ก า รสอน เร่ือ ง จิ ต
สาธารณะ 
ทกุสปัดาห์ที่มีการประชุมอภิปราย
กลุ่ม การท าโครงงาน การสะท้อน
คิด 

- การสงัเกต 
- การประเมินตนเอง 
- การประเมินเพื่อนร่วมกลุม่ 

สามารถใช้ภาษา สื่อ และเทคโนสารสนเทศ
เพื่ อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  (CLO5, 
generic learning outcome) 

จัดป ระสบการณ์ การเรียน รู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย
ในการสืบ ค้น  กิจกรรมผ่านสื่ อ
ออนไลน์ การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

- การประเมินคุณภาพของงานที่
ได้รับมอบหมาย 

แสด งออกซึ่ งพ ฤติ ก รรม ด้ านคุณ ธรรม 
จริยธรรม และการมีน า้ใจต่อผู้ อื่น (CLO6, 
generic learning outcome) 

สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม 
ให้มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับ
มอบหมาย มีความซื่อสตัย์ในการ
ท ากิจกรรม  

- การสงัเกต 
- การประเมินตนเอง 
- การประเมินเพื่อนร่วมกลุม่ 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ (ELOs) กลยทุธ์การสอน กลยทุธ์การประเมินผล 
แสดงออกถึ งการเข้าใจตน เองและผู้ อื่ น 
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล มีภาวะ
ผู้ น า  และท างาน ร่วมกับผู้ อื่ น ได้  (CLO7, 
generic learning outcome) 

ทกุสปัดาห์ที่มีการประชุมอภิปราย
กลุ่ม การท าโครงงาน การสะท้อน
คิด 

- การสงัเกต 
- การประเมินตนเอง 
- การประเมินเพื่อนร่วมกลุม่ 

 
หมวดที่ ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

 สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
 (ชม.) 

 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือที่ใช้  

ผู้สอน 

๑ ปัญหาในสงัคมไทยและคณุคา่ของ
กิจการเพื่อสงัคม 

๒  การบรรยาย รศ.ดร.ลือชยั ศรีเงินยวงและคณะ 

๒ ความหมาย องค์ประกอบ ลกัษณะ 
รูปแบบและหลกัการของกิจการเพื่อ
สงัคม 

๒  อภิปรายกลุม่ 

 การบรรยาย 

รศ.ดร.ลือชยั ศรีเงินยวงและคณะ 

๓ การศกึษาดงูาน   ๒  การศกึษาจากสถานท่ี
จริง 

รศ.ดร.ลือชยั ศรีเงินยวงและคณะ 

๔ การศกึษาดงูาน   ๒  การศกึษาจากสถานท่ี
จริง 

รศ.ดร.ลือชยั ศรีเงินยวงและคณะ 

๕ การแลกเปลีย่นเรียนรู้ประสบการณ์
การศกึษาดงูาน 

๒  อภิปรายกลุม่ร่วมกบั
ผู้สอน 

รศ.ดร.ลือชยั ศรีเงินยวงและคณะ 

๖ สภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบตอ่
การด าเนินกิจการเพื่อสงัคม 

๒  การบรรยาย 

 วิเคราะห์วดีีทศัน์ 

รศ.ดร.ลือชยั ศรีเงินยวงและคณะ 

๗ จิตสาธารณะ ๒  อภิปรายกลุม่ร่วมกบั
ผู้สอน 

รศ.ดร.ลือชยั ศรีเงินยวงและคณะ 

๘ การเร่ิมต้นกิจการเพื่อสงัคม ๒  โครงงานกลุม่ 

 อภิปรายกลุม่ 

รศ.ดร.ลือชยั ศรีเงินยวงและคณะ 

๙ แนวคิดการบริหารจดัการและ
กระบวนการบริหารกิจการเพื่อสงัคม 

๒  โครงงานกลุม่ 

 อภิปรายกลุม่ 

รศ.ดร.ลือชยั ศรีเงินยวงและคณะ 

๑๐ จิตวิทยาสงัคม ๒  การบรรยาย 

 วิเคราะห์วดีีทศัน์ 

รศ.ดร.ลือชยั ศรีเงินยวงและคณะ 

๑๑ 
การตลาดส าหรับกิจการเพื่อสงัคม 

๒  โครงงานกลุม่ 

 อภิปรายกลุม่ 

รศ.ดร.ลือชยั ศรีเงินยวงและคณะ 



 สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
 (ชม.) 

 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือที่ใช้  

ผู้สอน 

๑๒ การสือ่สารการตลาด การสร้าง    
แบรนด์ และสือ่สงัคมส าหรับกิจการ
เพื่อสงัคม 

๒  โครงงานกลุม่ 

 อภิปรายกลุม่ 

รศ.ดร.ลือชยั ศรีเงินยวงและคณะ 

๑๓ การจดัหาและบริหารรายได้ ๒  โครงงานกลุม่ 

 อภิปรายกลุม่ 

รศ.ดร.ลือชยั ศรีเงินยวงและคณะ 

๑๔ กรณีศกึษากิจการเพื่อสงัคมใน
ตา่งประเทศและในประเทศไทย 

๒  อภิปรายกลุม่ร่วมกบั
ผู้สอน 

รศ.ดร.ลือชยั ศรีเงินยวงและคณะ 

๑๕ การน าเสนองานและสรุปสะท้อน
การเรียนการสอน 

๒  น าเสนองานกลุม่ 
 

รศ.ดร.ลือชยั ศรีเงินยวงและคณะ 

๑๖ สอบปลายภาค ๒  รศ.ดร.ลือชยั ศรีเงินยวงและคณะ 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรม 
 

สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วน 
ของการ

ประเมินผล 
CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 CLO6 CLO7    
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ การอภิปรายกลุม่ ๒,๕,๗-๘,๑๑-

๑๔ 
๒๐% 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ศกึษาสถานท่ีจริง/
วิเคราะห์วีดีทศัน์ 

๓-๖, ๑๐ ๑๐% 

✓ ✓ ✓   ✓  การสอบปลายภาค 
 

๑๖ ๒๐% 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ โครงงานรายกลุม่/
น าเสนองานกลุม่ 

๘,๙,๑๑,๑๒,๑๓   ๔๐% 

  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ การมีสว่นร่วมใน
ห้องเรียน 

๑-๑๖ ๑๐% 

  
 
 
 



หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑. ต าราและเอกสารหลัก 
เกษม วฒันชยั และ จิราย ุอิศรางกรู ณ อยทุธยา. CSR ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. บริษัท ดาว
ฤกษ์ คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั.  

 
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

ไทยพฒัน์ (ม.ป.พ) สร้างธุรกิจเพ่ือสงัคม.  สถาบนัไทยพฒัน์. 
มลูนิธิสยามกมัมาจล (๒๕๕๙) พลงัพลเมืองเยาวชนภาคตะวนัตก. บริษัท เอสอาร์พรินติงแมสโปรดกัส์ 

จ ากดั.   
วรัญญา ศรีเสวก (๒๕๕๑) ถอดรหสัสร้างแบรนด์ให้ยัง่ยืนด้วย CSR. ส านกัพิมพ์มติชน 
Bornstein, D. and Davis, S. (2010) Social Entrepreneurship: What everyone needs to know. 

Oxford University Press. 
Koskela, V. et al. (2015) ABC: Innovation book for social enterprises. (Translated) Lappeenranta 

University of Technology. 
Kotler, P. and Lee, N. Corporate Social Responsibility. Wiley. 
Stratford, K. (2013) Social Enterprise: An Introduction. Infosource Business / Entreprise. Blue 

Beetle Books Inc. 

 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า ไมมี่           
 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การมีสว่นร่วมของนกัศกึษา ผลการสอบ คะแนนโครงการกลุม่และการน าเสนอ 
 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
 การประเมินการสอนจะพิจารณาจาก การมีสว่นร่วมของนกัศกึษา ผลการสอบ คะแนนโครงการ
กลุม่และการน าเสนอ 
 
๓. การปรับปรุงการสอน 
 การพฒันาการจดัการเรียนการสอนจะใช้แนวทางปฏิบตัขิองภาควิชา/คณะ 
 



 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
 จะมีการทวนสอบคะแนนสอบ และ ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Rubric ในการประเมินคณุภาพ
ของโครงงานกลุม่ ผลรวมคะแนนทัง้หมดจะน ามาพิจารณาร่วมกนัโดยทีมคณาจารย์ผู้สอน 
 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

 การประเมินผลนกัศกึษาขึน้อยูก่บัสมรรถนะของนกัศกึษาเป็นส าคญั 

 ผลส าเร็จภาพรวมจะน ามาประเมินอีกครัง้เพ่ือปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน ได้แก่ 
เนือ้หาวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน การจดัวีดีทศัน์และการมอบหมายงานกลุม่ 

 ผลการประเมินซ า้จะน ามาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในครัง้ตอ่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alignment Among MU Graduates Core Competencies (MU-CC), 
 MU Graduates Attributes (MU-GA) And CLOs  

  
 
 

Domains of MU Core 

Competencies 

(MU-CC)  

  MU Graduates Attributes  

(MU-GA) 

1.  Cognitive Domain 
2.  Interpersonal Domain 

3.  Intrapersonal Domain 

MU-GA1:  T-shaped breadth & depth:          

mastery in core & key contents 

MU-GA2:  Globally talented 

MU-GA3:  Social contributing 

MU-GA4:  Entrepreneurially minded 

 

MU-CC  
MU GA 

MU-GA1 MU-GA2 MU-GA3 MU-GA4 

1.  Cognitive Domain     

1.1 Core knowledge      CLO1    

1.2 Critical thinking & Problem solving skills     CLO2 CLO2 

1.3 Information, media & technology skills    CLO5 

1.4 Process management skills    CLO2, CLO3 

1.5 Creativity& Innovation    CLO2 

2. Interpersonal Domain     

2.1 Communication & Collaboration   CLO5 CLO4 

2.2 Leadership, Integrity & Ethics   CLO3, CLO5 CLO7 

2.3  Responsibility   CLO2 CLO2 

2.4  Social awareness     

2. 4.1 Empathy for people in diverse 

circumstances 

  CLO4  

2. 4.2 Social & cross cultural skills   CLO6, CLO7  

3. Intrapersonal Domain     

3.1 Intrinsic motivation    CLO1, CLO2 

3.2 Learning how to learn    CLO3 

3.3 Acting autonomously within context of 

self value, relationships to others, law, 

rules, codes, etc. 

  CLO2 CLO2 

 

 


