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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รหัสวิชา 36435201 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การตลาดดิจิทัล
(ภาษาอังกฤษ) Digital Marketing

อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ
(2) อาจารย์วรรณรัตน์ ศรีรัตน์
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คานา
มคอ.3 นี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับอาจารย์ผู้สอนที่ดาเนินการสอน ในรายวิชา การตลาด
ดิ จิ ทั ล (Digital Marketing) รหั ส วิ ช า 3643520 เป็ น รายวิ ช าบั ง คั บ ของหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการเงิน โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการตลาดดิจิทัลที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ผู้ บริโภคและสังคม
การใช้เว็บไซต์ เครือข่ายสังคมและโทรศัพทืเคลื่อนที่เพื่อเป็นช่องทางในการขายและการสื่อสารการตลาด
รวมถึง การเรียนรู้เรื่องฐานข้อมูลของลูกค้า การสร้างเนื้อหา การออกแบบสื่อ การประยุกต์ใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป และการวัดประสิทธิผลของเครื่องมือการตลาดดิจิทัล รวมถึง จริยธรรมสาหรับการตลาดดิจิทิล ซึง่
เนื้อหาการเรียนรู้ดังกล่าวจะก่อให้เกิดความรู้ และประสบการณ์ตรงแก่นักศึกษาอันเป็นประโยชน์ในการต่อ
ยอดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาในภาคเรียนต่อไป

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงิน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
15 ธันวาคม 2561
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3643520 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การตลาดดิจิทัล
(ภาษาอังกฤษ) Digital Marketing

2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
ประเภทของรายวิชา วิชาบังคับ (วิชาแกน)
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ
อาจารย์ผู้สอน

(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ ตอนเรียน **
(2) อาจารย์วรรณรัตน์ ศรีรัตน์ ตอนเรียน **

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9.1 วันที่จัดทา
15 ธันวาคม 2561
4

มคอ.3

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจแนวคิดด้านการตลาดดิจิทัลที่มีผลต่อธุรกิจ ผู้บริโภคและสังคม
1.2 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงกระบวนการดาเนินการตลาดดิจิทัล การสร้างและออกแบบเนื้อหาและสื่อ
ที่ใช้ในการขายและสื่อสารการตลาด รวมถึง การวัดประสิทธิผลของเครื่องมือการตลาดดิจิทัล
1.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดและกระบวนการดาเนินการตลาดดิจิทัลได้ และมองเห็น
ทิศทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของตนเอง
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
เป็นรายวิชาที่เปิดสอนเป็นครั้งแรก

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสาคัญของการตลาดดิจิทัลต่อธุรกิจ ผู้บริโภค และสังคม การใช้เว็บไซต์ เครือข่าย
สังคม และโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อเป็นช่องทางการขายและการสื่อสารการตลาด ฐานข้อมูลของลูกค้าเพื่อ
การตลาดดิจิทัล การสร้างเนื้อหา การออกแบบสื่อ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป การวัดประสิทธิผล
ของเครื่องมือการตลาดดิจิทัล จริยธรรมสาหรับการตลาดดิจิทัล
Definitions, importance of digital marketing for business, consumers, and society,
usages of websites, social networking, and mobile phones as channels for selling and
marketing communications, customer database for digital market, content creation, media
design, software application, tools for measuring effectiveness of digital marketing, ethics in
digital marketing.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย /การฝึก

สอนเสริม

45 ชัว่ โมง

ไม่มี

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมง

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
วันและเวลาในการให้คาปรึกษา (Office Hour) จานวน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คือวันจันทร์ เวลา
9.00-12.00 และ 13.00-16.00 น. ติดต่อผู้สอนได้ที่ห้องพักอาจารย์หลักสูตร (333) สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมงโดย
นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอนผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสังคมออนไลน์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล้อม
1.1.2 มีความพอเพียงเป็นหลักในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน
1.1.3 มีจิตสานึก มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์ กรและสังคม และ
มโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดีความชั่ว
1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสาคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ
ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
รับผิดชอบทางวิชาชีพทั้งต่อตนเองและสังคม
1.2.2 ส่งเสริมให้นักศึกษามีระเบียบวินัย มีการแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.3 ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนัก เคารพกติกาขององค์กรและสังคมให้ยอมรั บในบทบาท สิทธิ
หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
1.2.4 ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ จั ดกิจกรรมที่ กระตุ้ นให้ นั กศึ ก ษามี ความเอื้ อ เฟื้ อเผื่ อ แผ่ เสี ยสละ
จิตสาธารณะ และมีค่านิยมที่ดีในการดาเนินชีวิต
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมิ น จากการตรงต่ อ เวลาของนัก ศึ ก ษาในการเข้ าชั้ นเรีย น การส่ ง งานตามก าหนด
ระยะเวลา และความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1.3.2 ประเมินผลจากพฤติกรรมการปรากฏกาย กิริยามารยาทของนักศึกษาตามบทบาททั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
1.3.3 ประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมในหลักสูตรและนอกหลักสูตร
1.3.4 ประเมินผลจากความถูกต้องเหมาะสมของชิ้นงาน การปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษา
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเรียน
ด้านการเงิน และการวางแผนทางด้านการเงิน
2.1.2 มีความรู้ความเข้าใจในสาระสาคัญเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานด้านการเงินในสถาบัน
การเงิน ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการเงิน รวมทั้งมีความเข้าใจ
ในสถานการณ์ในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
2.1.4 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาทางด้านการเงินกับความรู้ในศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
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2.2.1 ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
ลักษณะของรายวิชา หรือลักษณะเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ
2.2.2 จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง
2.2.3 จั ดให้ มีการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้ เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่อง
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทดสอบย่อย
2.3.2 การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน
2.3.3 ประเมินจากความสมบูรณ์ของเนื้อหารายงาน หรือโครงการที่นักศึกษาจัดทา
2.3.4 ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
2.3.5 ประเมินจากการนาเสนอผลรายงานการศึกษาค้นคว้า
2.3.6 ประเมินจากคุณภาพของชิ้นงานจากการฝึกทักษะทางวิชาชีพด้านต่าง ๆ
2.3.7 ประเมินจากรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 สามารถสืบค้นจาแนกและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
3.1.2 สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผล
จากทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยการนาความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้
3.1.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
ที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม หรือแนวทางในการประกอบวิชาชีพทางการเงิน
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ในการเรียนการสอนฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา โดย
เริ่มต้นจากปัญหาที่ง่าย และเพิ่มระดับความยากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ ต้องจัดให้เหมาะสมและสอดคล้ องกับ
รายวิชา นอกจากนั้น ทุกรายวิชาต้องฝึกการคิดเชิงวิเคราะห์ เช่น วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
สังคม และคิดเชิงสร้างสรรค์
3.2.2 จัดการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนให้รู้จักคิดวิเคราะห์
สร้างสรรค์จากตัวอย่าง หรือกรณีศึกษา ตลอดจนการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จาลอง
3.2.3 การอภิปรายกลุ่มจากกรณีปัญหาหรือกรณีตัวอย่าง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา
3.3.2 ประเมินจากผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อในรายงาน ผลงานสร้างสรรค์
3.3.3 ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน ตลอดจนการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือ
สัมภาษณ์
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น และปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
4.1.2 มีความกระตือรือร้น สามารถทางานเป็นกลุ่ม และสามารถแสดงภาวะผู้นาผู้ตามได้อย่าง
เหมาะสม มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและอาชีพ
4.1.3 มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ของกลุ่ม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้แบบการมีส่วนร่วม หรือ
ฝึกการทางานเป็นกลุ่ม
4.2.2 ให้นักศึกษารู้จักความรับผิ ดชอบตามบทบาทหน้าที่ ตลอดจนมีการสอดแทรกเรื่องความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม
4.2.3 มีการเสริมสร้างบุคลิกภาพและการสร้างมนุษยสัมพันธ์
4.2.4 ส่งเสริมการพัฒนาความคิดและการนาเสนอความคิดเห็นผ่านสื่ออย่างสร้างสรรค์
4.2.5 ส่งเสริมความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกทางบุคลิกภาพของนักศึกษา
4.3.2 ประเมินจากการวางตน การมีมนุษยสัมพันธ์ของนักศึกษาในการทางานกลุ่มในชั้นเรียน และ
สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์
และตัดสินใจ
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจ การเขียนรายงาน และการนาเสนองาน
ต่อกลุ่มบุคคลที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม
5.1.4 สามารถนาเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดาเนินงาน
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 กลยุ ทธ์การจั ดการเรี ย นการสอนให้ นั ก ศึ กษาได้ปฏิ บัติ งาน หรือจัดกิจกรรมจากการใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ที่จาเป็นสาหรับการเสริมสร้างหรือเพิ่มทักษะ
และความชานาญเชิงวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์
5.2.2 การติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการสื่อสารจากสื่อ
ต่างๆ
5.2.3 สืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศจากความสามารถของนักศึกษาในการใช้ทักษะ เทคนิค รูปแบบการเลือกใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
และสารสนเทศ
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5.3.2 ประเมินผลการเรียนรู้จากความสามารถในการใช้ภาษาอธิบายขยายความ เพื่อการสื่อ สาร
ตลอดจนความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย และทักษะการนาเสนอผลงานต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกชั้นเรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

1

แนะนารายวิชา อธิบายความสาคัญของรายวิชา

3

(1) การบรรยายเนื้อหา
(2) ชี้แจงการเรียน แนะนาวิธีการ
และแหล่งสืบค้นข้อมูล

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

3

(1) บรรยาย/ ยกตัวอย่าง
(2) การสืบค้นผ่านสื่อออนไลน์
Google, Facebook, สานักข่าวเว็บไซต์ออนไลน์

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Learning Outcome
นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมของการ
เรียนการตลาดดิจทิ ัล เนื้อหารายวิชา กิจกรรม
และการประเมินผล
2

แนวคิดการตลาดดิจิทัล
- ความหมาย ความสาคัญของการตลาดดิจิทัล
- ธุรกิจกับการตลาดดิจทิ ัล
- การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)

กิจกรรมการสอน
(Active Learning)

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

เอกสารประกอบการเรียน
PowerPoint
ระบบอินเทอร์เน็ต
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องโปรเจคเตอร์

ข้อ 1 และ ข้อ 2

(1), (2)

เอกสารประกอบการเรียน
PowerPoint
ระบบอินเทอร์เน็ต
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องโปรเจคเตอร์

ข้อ 1 และ ข้อ 2

(1), (2)

สื่อที่ใช้

Learning Outcome
นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการตลาด
ดิจิทัลและสามารถแยกความแตกต่างจาก
การตลาดแบบออฟไลน์ได้
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สัปดาห์ที่
3

หัวข้อ/รายละเอียด
ส่วนประสมทางการตลาดดิจทิ ัล

จานวน
ชั่วโมง
3

Learning Outcome
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วน
ประสมทางการตลาดดิจทิ ัลและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้
4

พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดดิจิทลั
- ลักษณะของผู้บริโภคในตลาดดิจิทัล
- การใช้สื่อดิจิทัล
Learning Outcome
นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของผู้บริโภคในตลาดดิจิทลั และสามารถอธิบาย
ลักษณะการใช้สื่อของผูบ้ ริโภคได้

3

กิจกรรมการสอน
(Active Learning)
(1) บรรยาย/ ยกตัวอย่าง
(2) การสืบค้นผ่านสื่อออนไลน์
Google, Facebook, สานักข่าวเว็บไซต์ออนไลน์
(3) อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชัน้ เรียน
(4) มอบหมายงานกลุ่ม
(1) บรรยาย/ ยกตัวอย่าง
(2) การสืบค้นผ่านสื่อออนไลน์
Google, Facebook, สานักข่าวเว็บไซต์ออนไลน์
(3) นาเสนองานกลุ่ม

สื่อที่ใช้

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

เอกสารประกอบการเรียน
PowerPoint
ระบบอินเทอร์เน็ต
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องโปรเจคเตอร์

ข้อ 1 และ ข้อ 2

(1), (2)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

เอกสารประกอบการเรียน
PowerPoint
ระบบอินเทอร์เน็ต
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องโปรเจคเตอร์

ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3

(1), (2)
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สัปดาห์ที่
5

หัวข้อ/รายละเอียด
การจัดการฐานข้อมูลของลูกค้า
- ความสาคัญในการจัดการฐานข้อมูลลูกค้า
- การทา CRM (Customer Relationship
Management)

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการสอน
(Active Learning)

สื่อที่ใช้

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

3

(1) บรรยาย/ ยกตัวอย่าง
(2) การสืบค้นผ่านสื่อออนไลน์
Google, Facebook, สานักข่าวเว็บไซต์ออนไลน์

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

เอกสารประกอบการเรียน
PowerPoint
ระบบอินเทอร์เน็ต
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องโปรเจคเตอร์

ข้อ 1 และ ข้อ 2

(1), (2)

3

(1) บรรยาย/ ยกตัวอย่าง
(2) การสืบค้นผ่านสื่อออนไลน์
Google, Facebook, สานักข่าวเว็บไซต์ออนไลน์
(3) กิจกรรมในชั้นเรียน นาเสนอ
และอภิปรายผ่านเฟซบุ๊คกลุม่
(4) มอบหมายงานกลุ่ม

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

เอกสารประกอบการเรียน
PowerPoint
ระบบอินเทอร์เน็ต
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องโปรเจคเตอร์

ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3

(1), (2)

Learning Outcome
นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ
ฐานข้อมูลและสามารถอธิบายถึงความสาคัญ
ของการทา CRM ได้
6

การสื่อสารการตลาดดิจิทลั
- ความหมายและลักษณะของการสื่อสาร
การตลาดดิจทิ ัล
- เครื่องมือของการสื่อสารการตลาดดิจิทลั
(โฆษณา ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย
การจัดกิจกรรม...IMC)
Learning Outcome
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
สื่อสารการตลาดดิจิทลั และสามารถเลือกใช้
เครื่องมือของการสื่อสารการตลาดได้
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สัปดาห์ที่
7

หัวข้อ/รายละเอียด
การสื่อสารการตลาดดิจิทลั (ต่อ)

จานวน
ชั่วโมง

การวัดประสิทธิผลของเครื่องมือการตลาดดิจิทลั
- โปรแกรมที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพ
- วิธีการวัด

สื่อที่ใช้

3

(1) บรรยาย/ ยกตัวอย่าง
(2) การสืบค้นผ่านสื่อออนไลน์
Google, Facebook, สานักข่าวเว็บไซต์ออนไลน์
(3) นาเสนองานกลุ่ม

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

3

(1) บรรยาย/ ยกตัวอย่าง
(2) การสืบค้นผ่านสื่อออนไลน์
Google, Facebook, สานักข่าวเว็บไซต์ออนไลน์

(1) เอกสารประกอบการเรียน
(2) PowerPoint
(3) ระบบอินเทอร์เน็ต

Learning Outcome
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
สื่อสารการตลาดดิจิทลั และสามารถเลือกใช้
เครื่องมือของการสื่อสารการตลาดได้
8

กิจกรรมการสอน
(Active Learning)

เอกสารประกอบการเรียน
PowerPoint
ระบบอินเทอร์เน็ต
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องโปรเจคเตอร์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3

(1), (2)

ข้อ 1 และ ข้อ 2

(1), (2)

Learning Outcome
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการวัด
ประสิทธิผลของเครื่องมือการตลาดดิจิทลั และ
สามารถอธิบายประสิทธิภาพของเครื่องมือได้
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สัปดาห์ที่
9

หัวข้อ/รายละเอียด
การออกแบบเนื้อหา ของการตลาดดิจิทลั
- วัตถุประสงค์การสื่อสาร
- รูปแบบเนื้อหา (ข้อความ ภาพนิ่ง แอนิเมชั่น
เสียง อินโฟกราฟิก ภาพยนตร์)

จานวน
ชั่วโมง

การออกแบบเนื้อหา ของการตลาดดิจิทลั (ต่อ)
Learning Outcome
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ออกแบบเนื้อหาของการตลาดดิจิทัล และ
สามารถออกแบบเนื้อหาให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การสื่อสารการตลาดได้

สื่อที่ใช้

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

3

(1) บรรยาย/ ยกตัวอย่าง
(1) เอกสารประกอบการเรียน
(2) การสืบค้นผ่านสื่อออนไลน์
(2) PowerPoint
Google, Facebook, สานักข่าว- (3) ระบบอินเทอร์เน็ต
เว็บไซต์ออนไลน์
(3) กิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียนผ่าน
เฟซบุ๊คกลุ่มและมอบหมายงานกลุ่ม

ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3

(1), (2)

3

(1) บรรยาย/ ยกตัวอย่าง
(2) การสืบค้นผ่านสื่อออนไลน์
Google, Facebook, สานักข่าวเว็บไซต์ออนไลน์
(3) นาเสนองานกลุ่ม

ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3

(1), (2)

Learning Outcome
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ออกแบบเนื้อหาของการตลาดดิจิทัล และ
สามารถออกแบบเนื้อหาให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การสื่อสารการตลาดได้
10

กิจกรรมการสอน
(Active Learning)

(1) เอกสารประกอบการเรียน
(2) PowerPoint
(3) กรณีศึกษา
(4) เครื่องคอมพิวเตอร์
(5) เครื่องโปรเจคเตอร์

14
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สัปดาห์ที่
11

หัวข้อ/รายละเอียด
การใช้สื่อของการตลาดดิจิทลั
- ลักษณะและรูปแบบสื่อ (เว็บไซต์ เครือข่าย
สังคม ระบบสตรีมมิ่ง โทรศัพท์เคลื่อนที่...)
- วิธีการใช้งาน ความถี่ ช่วงเวลาในการใช้

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการสอน
(Active Learning)

3

(1) บรรยาย/ ยกตัวอย่าง
(2) การสืบค้นผ่านสื่อออนไลน์
Google, Facebook, สานักข่าวเว็บไซต์ออนไลน์
(3) อภิปรายกลุ่มแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน

3

(1) บรรยาย/ ยกตัวอย่าง
(2) วิเคราะห์กรณีศึกษา
(3) อภิปรายกลุม่ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชัน้ เรียน

Learning Outcome
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อ
ของการตลาดดิจิทลั และสามารถอธิบาย
วิธีการใช้งานแต่ละสื่อได้
12

การใช้เว็บไซต์ในการตลาดดิจิทลั
Learning Outcome
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
เว็บไซต์ในการตลาดดิจทิ ัลและสามารถอธิบาย
ลักษณะการใช้งานได้

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(1) เอกสารประกอบการเรียน
(2) PowerPoint
(3) กรณีศึกษา
(4) เครื่องคอมพิวเตอร์
(5) เครื่องโปรเจคเตอร์

ข้อ 1 และ ข้อ 2

(1), (2)

(1) เอกสารประกอบการเรียน
(2) PowerPoint
(3) กรณีศึกษา
(4) เครื่องคอมพิวเตอร์
(5) เครื่องโปรเจคเตอร์

ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3

(1), (2)

สื่อที่ใช้
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

13

การใช้เครือข่ายสังคมในการตลาดดิจิทัล
- Facebook, Twitter, Instagram, YouTube,
Netflix,….

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการสอน
(Active Learning)

การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการตลาดดิจทิ ัล

จริยธรรมสาหรับการตลาดดิจิทลั
Learning Outcome
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรม
สาหรับการตลาดดิจิทลั และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้

ผู้สอน

(1) บรรยาย/ ยกตัวอย่าง
(2) วิเคราะห์กรณีศึกษา
(3) อภิปรายกลุม่ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชัน้ เรียน

(1) เอกสารประกอบการเรียน
(2) PowerPoint
(3) กรณีศึกษา
(4) เครื่องคอมพิวเตอร์
(5) เครื่องโปรเจคเตอร์

ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3

(1), (2)

3

(1) บรรยาย/ ยกตัวอย่าง
(2) วิเคราะห์กรณีศึกษา
(3) อภิปรายกลุม่ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชัน้ เรียน

(1) เอกสารประกอบการเรียน
(2) PowerPoint
(3) กรณีศึกษา
(4) เครื่องคอมพิวเตอร์
(5) เครื่องโปรเจคเตอร์

ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3

(1), (2)

3

(1) บรรยาย/ ยกตัวอย่าง
(2) วิเคราะห์กรณีศึกษา
(3) อภิปรายกลุม่ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชัน้ เรียน

(1) เอกสารประกอบการเรียน
(2) PowerPoint
(3) กรณีศึกษา
(4) เครื่องคอมพิวเตอร์
(5) เครื่องโปรเจคเตอร์

ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3

(1), (2)

Learning Outcome
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
โทรศัพท์มือถือในการตลาดดิจิทลั และสามารถ
อธิบายลักษณะการใช้งานได้
15

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

3

Learning Outcome
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
เครือข่ายสังคมในการตลาดดิจทิ ัลและสามารถ
อธิบายลักษณะการใช้งานได้
14

สื่อที่ใช้
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

การเข้าชั้นเรียน

1.1.1, 1.1.3

การมีส่วนร่วม อภิปราย
แสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียน

2.1.1, 2.1.3, 2.1.4 ,
3.1.1, 3.1.2, 4.1.1,
4.1.3, 5.1.2, 5.1.3,
5.1.4

การนาเสนอในชั้นเรียน

การวิเคราะห์กรณีศึกษา
การสอบปลายภาค

วิธีการประเมิน
- การตรงเวลา
- ความสม่าเสมอในการ
เข้าชั้นเรียน

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

- ความถูกต้อง สมบูรณ์
1-14
ของเนื้อหา
- การเข้าร่วมกิจกรรม
ในชั้นเรียน
- สามารถร่วมงานกับ
ผู้อื่นได้
- สามารถสืบค้นผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตได้
- สามารถใช้อุปกรณ์
เครื่องมือนาเสนอได้
1.1.1, 1.1.3, 2.1.1, - การตรงต่อเวลา
4, 6, 7, 10
2.1.3, 2.1.4 , 3.1.1, - นาเสนอเนื้อหาได้
3.1.2, 4.1.1, 4.1.3, ถูกต้อง ครบถ้วน
5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 - มีทักษะในการ
นาเสนองานที่ดี
3.1.1, 3.1.2
- การเชื่อมโยงหลักการ 12, 13, 14,
และสถานการณ์ได้
15
ถูกต้อง
ตามปฏิทิน
2.1.1, 2.1.3 2.1.4

ของ
มหาวิทยาลัย

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล
10%

10%

30%

10%
40%

17

มคอ.3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. หนังสือ ตารา และเอกสารการสอนหลัก
กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ และ วรรณรัตน์ ศรีรัตน์ (2561).การตลาดดิจิทัล. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ (เว็บไซต์)
เว็บไซต์มาร์เก็ตติ้งอุ๊บส์ (https://www.marketingoops.com)
เว็บไซต์มาร์เก็ตเทียร์ (http://marketeer.co.th)
เว็บไซต์สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) (http://www.daat.in.th)
เว็บไซต์ thumbsup (http://thumbsup.in.th)
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
อิทธิวัฒน์ รัตนพองบู่. (2555). E-Marketing การตลาดอิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์วิตตี้
กรุ๊ป.
ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง.(2557) .CONTENT MARKETING เล่าให้คลิก พลิกแบรนด์ให้ดัง. กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมประเมินประสิทธิผลของการนาเสนอกรณีศึกษาการตลาดดิจิทัลเพื่อ
เกิดการรับรู้และเข้าใจในกระบวนการตลาดดิจิทัล
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การประเมิ น การสอนของอาจารย์ ผู้ ส อน โดยนั ก ศึ ก ษาและการสั ง เกตการณ์ ข องอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประเมิน
3. การปรับปรุงการสอน
หลักสูตรกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดทารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ. กาหนดทุกภาคการศึก ษา
รวมถึงมีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจาของหลักสูตรเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของ
นักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
อาจารย์ ผู้ ส อนร่ ว มกั น พิ จ ารณาความเหมาะสมของข้ อ สอบข้ อ เขี ย น และท าหน้ า ที่ ท วนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา รวมถึงงานเดี่ยวและงานกลุ่ม
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5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการ
ประเมินจากอาจารย์ผู้สอน พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบข้อเขียน การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์
ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและ
กลยุทธ์การสอนโดยนาเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
เสนอต่อประธานหลักสูตร เพื่อนาเข้าที่ประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและ
สรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป
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