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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 

รหัสวิชา  ITB2402  รายวิชา  การตลาดดิจิทัล   

สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ     คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชือ่รายวิชา   

รหัสวิชา   ITB2402 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย การตลาดดิจิทัล   
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Digital Marketing 
                          

๒. จำนวนหนว่ยกิต  ๓ หน่วยกิต ๓(๒-๒-๕)  
      
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

๓.๑  หลักสูตร       วิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาเฉพาะด้าน 

 
๔.อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา         รศ.ดร.สุมิตรา  นวลมีศรี 
๔.๒  อาจารย์ผู้สอน   รศ.ดร.สุมิตรา  นวลมีศรี 
      
๕.  สถานที่ติดต่อ    ชั้น ๕  อาคาร ๒๖ คณะวิทยาศาสตร์ฯ / E–Mail sumitra.nu@ssru.ac.th 
 
๖. ภาคการศกึษา / ชั้นปีทีเ่รียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๒/๒๕๖๕ 
๖.๒ จำนวนผู้เรียนทีร่ับได้ ประมาณ  ๘๖  คน 

 
๗. รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)      ไม่มี 
 
๘. รายวิชาทีต่้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)      ไม่มี 
 
๙. สถานที่เรยีน     อาคาร ๒๖  คณะวิทยาศาสตร์ฯ  
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๑๐.วันท่ีจดัทำหรือปรับปรงุ   วันที่    ๒๔  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพื่อให้เข้าใจความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการตลาดเชิงดิจิทัล พฤติกรรมผู้บริโภค กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ราคา 

กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายและกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด   

 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการตลาดเชิงดิจิทัล พฤติกรรมผู้บริโภค กล

ยุทธ์ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ราคา กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายและกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด เพื่อนำไปประกอบ

วิชาชีพได้ในอนาคต 

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

 
๑. คำอธิบายรายวิชา 
  แนวคิดการตลาดเชิงดิจิทัล พฤติกรรมผู้บริโภค กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ราคา กลยุทธ์ช่องทางการจัด
จำหน่ายและกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด 
 Principle of digital marketing, consumers’ behavior, product strategies, price strategies, distributing 
strategies, promotion strategies 
 
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ตอ่ภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัต/ิงาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๓๒ ชั่วโมง ตามความต้องการของ

นักศึกษาเฉพาะ

รายบุคคลหรือเฉพาะ

กลุ่ม 

๓๒ ชั่วโมง             ๘๐ ชั่วโมง 
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๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 ๕ ชั่วโมง / สัปดาห ์โดยมีช่องทางดังนี้ 
 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผูส้อน  ห้อง พบนักศึกษา ชั้น  ๕ อาคาร ๒๖ คณะวิยาศสตร์ฯ 
 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ที่ทำงาน / มือถือ  หมายเลข ๐๙๒-๖๐๘-๘๐๒๖ 
 ๓.๓ ปรึกษาผา่นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) sumitra.nu@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรึกษาผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line) dr.Bi-Tong 
 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๑.คุณธรรม  จริยธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์ 
  (๒)  มีวินัยในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมและวิชาชีพ 
 (๓)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิศ์รีของความเป็นมนุษย์ 
 (๔)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑) บรรยาย สาธติ และยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
(๒) ผู้เรียนศึกษาจากเนื้อหาเอกสารคำสอน 
(๓) ผู้เรียนร่วมอภิปราย 
(๔) ผู้เรียนแบ่งกลุม่ร่วมกันวิเคราะห์ 
(๕) มอบหมายงานให้ค้นคว้าเพิ่มเติม 
(๖) อาจารย์และนักศึกษาร่วมทำโครงการบริการวิชาการหรือโครงการวิจัย 
 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) สังเกตการแสดงความคิดในวิเคราะห์และการร่วมอภิปราย 
(๒) ประเมินผลการเข้าชั้นเรียน 
(๓) ประเมินผลการส่งงาน 
 

๒. ความรู ้
๒.๑   ความรูท้ี่ต้องพัฒนา 
 (๑)  มีความรู้และความเข้าใจหลักการและทฤษฎีที่สำคญัในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา 

 (๒)  มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาที่ศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาในการทำงาน 

 (๓)  สามารถบูรณาการความรู้ในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการ
พัฒนาและประยุกต์ใช้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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๒.๒   วิธีการสอน 

(๑) บรรยาย สาธติ และยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
(๒) ผู้เรียนศึกษาจากเนื้อหาเอกสารคำสอน 
(๓) ผู้เรียนร่วมอภิปราย 
(๔) ผู้เรียนแบ่งกลุม่ร่วมกันวิเคราะห์ 
(๕) มอบหมายงานให้ค้นคว้าเพิ่มเติม 
(๖) อาจารย์และนักศึกษาร่วมทำโครงการบริการวิชาการหรือโครงการวิจัย 
 

๒.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) สังเกตการแสดงความคิดในวิเคราะห์และการร่วมอภิปราย 

(๒) ทดสอบกลางภาค ทดสอบปลายภาค 
(๓) ประเมินจากงาน 

 
๓.ทักษะทางปัญญา 

๓.๑   ทักษะทางปัญญาทีต่้องพัฒนา 
 (๑)  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ และมีเหตุผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร ์

 (๒)  นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 
๓.๒   วิธีการสอน 

(๑) บรรยาย สาธติ และยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
(๒) ผู้เรียนศึกษาจากเนื้อหาเอกสารคำสอน 
(๓) ผู้เรียนร่วมอภิปราย 
(๔) ผู้เรียนแบ่งกลุม่ร่วมกันวิเคราะห์ 
(๕) มอบหมายงานให้ค้นคว้าเพิ่มเติม 
(๖) อาจารย์และนักศึกษาร่วมทำโครงการบริการวิชาการหรือโครงการวิจัย 

 
๓.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) สังเกตการแสดงความคิดในวิเคราะห์และการร่วมอภิปราย 

(๒) ทดสอบกลางภาค ทดสอบปลายภาค 
(๓) ประเมินผลจากงาน 
 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้งพัฒนา 
 (๑)  มีมนุษย์สัมพันธ ์และมีภาวะผู้นำ โดยสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในบทบาทของผู้นำ และในบทบาท

ของสมาชิกกลุ่มที่ดี 
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 (๒)  มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่มรวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และองค์กร 

 (๓)  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัตนธรรมขององค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
 
 
๔.๒   วิธีการสอน 

(๑) บรรยายและยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
(๒) ผู้เรียนศึกษาจากเนื้อหาเอกสารคำสอน 
(๓) ผู้เรียนร่วมอภปิราย 
(๔) ผู้เรียนแบ่งกลุม่ร่วมกันวิเคราะห์ 
(๕) มอบหมายงานให้ค้นคว้าเพิ่มเติม 
(๖) อาจารย์และนักศึกษาร่วมทำโครงการบริการวิชาการหรือโครงการวิจัย 

 
๔.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 

(๒) สังเกตการแสดงความคิดในวิเคราะห์และการร่วมอภิปราย 

(๓) ประเมินผลจากงาน 

 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  สามารถประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์ประมวลผล การแก้ปัญหา และนำเสนอ

ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

 (๒)  มีทักษะในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งทกัษะการพูด ฟงั อ่าน และเขียน รวมทั้งการเลอืกใช้
รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

 (๓)  มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม  
 
๕.๒   วิธีการสอน 

(๑) บรรยายและยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
(๒) ผู้เรียนศึกษาจากเนื้อหาเอกสารคำสอน 
(๓) ผู้เรียนร่วมอภิปราย 
(๔) ผู้เรียนแบ่งกลุม่ร่วมกันวิเคราะห์ 
(๕) มอบหมายงานให้ค้นคว้าเพิ่มเติม 
(๖) อาจารย์และนักศึกษาร่วมทำโครงการบริการวิชาการหรือโครงการวิจัย 

 
๕.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) สังเกตการแสดงความคิดในวิเคราะห์และการร่วมอภิปราย 
(๒) ทดสอบกลางภาค ทดสอบปลายภาค 
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รายวิชา ITB2402 การตลาดดจิิทลั สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

           มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

(๓) ประเมินผลจากงาน 
 

 
 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑ - แนะนำเนื้อหาในรายวิชา 

- สำรวจพื้นฐานความรู้นักศกึษา 

- แนวคิดการตลาดเชิงดิจิทัล 

๔ 

 

- เอกสาร 

- Website 

- Power point 

- แผนบริหารการสอน/ มคอ.3 

- การบรรยาย/การอภิปราย/

การนำเสนองาน/มอบหมาย

งาน/การถามตอบ/การมีส่วน

ร่วมในชั้นเรียน 

รศ.ดร.สุมิตรา นวลมีศรี 

 

๒-๓ พฤติกรรมผู้บริโภค ๘ 

 

 

 

- เอกสาร 

- Website 

- Power point 

- การบรรยาย/การอภิปราย/

การนำเสนองาน/มอบหมาย

งาน/การถามตอบ/การมีส่วน

ร่วมในชั้นเรียน 

รศ.ดร.สุมิตรา นวลมีศรี 

 

๔-๕ การวางแผนการตลาดดิจทิัล ๘ 

 

 

- เอกสาร 

- Website 

- Power point 

- การบรรยาย/การอภิปราย/

การนำเสนองาน/มอบหมาย

งาน/การถามตอบ/การมีส่วน

ร่วมในชั้นเรียน 

 

รศ.ดร.สุมิตรา นวลมีศรี 

 

สัญลักษณ ์ หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก / สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผดิชอบรอง /  เว้นว่างหมายถงึไม่ได้รับผดิชอบ 

จะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 
 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๗ 
รายวิชา ITB2402 การตลาดดจิิทลั สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

           มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๖-๗ การพัฒนาโมเดลการตลาดดิจิทัล ๘ 

 

- เอกสาร 

- Website 

- Power point 

- การบรรยาย/การอภิปราย/

การนำเสนองาน/มอบหมาย

งาน/การถามตอบ/การมีส่วน

ร่วมในชั้นเรียน  

รศ.ดร.สุมิตรา นวลมีศร ี

 

๙ สอบกลางภาค - - - 

๘-๙ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ๘ 

 

- เอกสาร 

- Website 

- Power point 

- การบรรยาย/การอภิปราย/

การนำเสนองาน/มอบหมาย

งาน/การถามตอบ/การมีส่วน

ร่วมในชั้นเรียน 

รศ.ดร.สุมิตรา นวลมีศรี 

๑๐-๑๑ กลยุทธ์ราคา ๘ 

 

- เอกสาร 

- Website 

- Power point 

- การบรรยาย/การอภิปราย/

การนำเสนองาน/มอบหมาย

งาน/การถามตอบ/การมีส่วน

ร่วมในชั้นเรียน 

รศ.ดร.สุมิตรา นวลมีศรี 

 

๑๒-๑๓ กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย ๘ 

 

- เอกสาร 

- Website 

- Power point 

- การบรรยาย/การอภิปราย/

การนำเสนองาน/มอบหมาย

งาน/การถามตอบ/การมีส่วน

ร่วมในชั้นเรียน 

 

รศ.ดร.สุมิตรา นวลมีศรี 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๘ 
รายวิชา ITB2402 การตลาดดจิิทลั สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

           มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑๔-๑๕ กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด ๘ 

(Online/ 

Onsite) 

 

 

- เอกสาร 

- Website 

- Power point 

- การบรรยาย/การอภิปราย/

การนำเสนองาน/มอบหมาย

งาน/การถามตอบ/การมีส่วน

ร่วมในชั้นเรียน 

รศ.ดร.สุมิตรา นวลมีศรี 

 

๑๖ 
สอบปลายภาค - - - 

 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู ้
สัปดาห์ที่

ประเมิน 

สัดส่วน 

ของการประเมินผล  

๑ (๒) 

(๑) ความรับผิดชอบในการเข้าเรียน การตรงต่อเวลา 

การปฏิบัติตามระเบียนในชั้นเรียน 

(๒) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่งานของตนเองและงาน

กลุ่ม 

(๓)    การมีวินัยส่งงานครบตามกำหนดหัวข้อที่กำหนด

และตรงตามระยะเวลาที่กำหนด หรือมีการอ้างอิง

ข้อมูลที่นำมาใช้อย่างถูกต้อง 

๑-๑๗ ๑๐% 

๒(๑) 

(๑)    การทดสอบย่อยจากเนื้อหาในเอกสารคำสอน 

(๒)    การสอบปลายภาค 

(๓) ทักษะในการนำเสนองาน 

 (๔)    การร่วมแสดงความคิดเห็นและการร่วมอภิปราย 

๘ 

๑๗ 

๒-๑๖ 

๑-๑๖ 

๕% 

๑๕% 

๑๐% 

๕% 

๓(๓) 

(๑)    การทดสอบย่อยจากเนื้อหาในเอกสารคำสอน 

(๒)    การสอบปลายภาค 

(๓)    ทักษะในการนำเสนองานหรือการประเมินจากงาน 

(๔)    สังเกตการร่วมแสดงความคิดเห็นการร่วม

อภิปรายและการถามตอบระหว่างเรียน 

๘ 

๑๗ 

๒-๑๖ 

 

๑-๑๖ 

๕% 

๑๕% 

๑๐% 

 

๕% 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๙ 
รายวิชา ITB2402 การตลาดดจิิทลั สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

           มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

๔ (๔) 

 

(๑) สังเกตการความรับผิดชอบในการแสดงความคิด

และการร่วมอภิปราย 

(๒) สังเกตความรับผิดชอบในการสื่อสารผ่านทักษะการ

นำเสนองานหรือความรับผิดชอบในการร่วมงานกับ

ผู้อื่น 

๑-๑๖ 

 

๒-๑๖ 

๕% 

 

๕% 

๕(๔) (๑) สังเกตจากการนำเสนองาน 
(๒) ประเมินผลจากงาน  

๒-๑๖ 
๕% 

๕% 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตำราและเอกสารหลัก 
๑)  สุมิตรา นวลมีศรี. การตลาดบนอินเทอร์เน็ต. กรุงเทพฯ. ๒๕๖๓. 

 

๒.เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
๑) ธนพร จินโต. ปลุกกระแสครีเอทีฟบนเว็บไซต์.กรุงเทพฯ.สำนักพิมพ์เอสพีซีบุคส์. ๒๕๔๗. 

๒) พันธุ์จันทร์ ธนวัฒนเสถียร.ออกแบบสร้าง โปรโมท Web site Step by Step.กรุงเทพฯ. บริษัทซีเอสมีเดียจำกัด. 

๒๕๔๗. 

๓) ฟอร์จูน สิริศภุรัชต์, ออกแบบเว็บไซต์ให้ครบสูตร ด้วย DREAMWEAVER + PHOTOSHOP + FLASH, สำนักพิมพ์ 

วิสตี้ กรุ๊ป จำกัด, ๒๕๕๐. 

๔) http://www.w3school.com 

๕) http://teacher.ssru.ac.th/sumitra 

๖) E-mail ผู้สอน Sumitra.nu@ssru.ac.th 

        

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
๑) สุมิตรา นวลมีศรี (๒๕๕๙). โครงการบริการวิชารการอบรมสื่อเสมือนจริงเพื่อถ่ายทอดความรู้ชุดไทยพระราช

นิยม. งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๒) สุมิตรา นวลมีศรี (๒๕๕๙). การเผยแพร่องค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมด้วยสื่อเสมือนจริงผ่านเครือข่ายสังคม.  

งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๓) สุมิตรา นวลมีศรี (๒๕๕๙). การเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านวฒันธรรมศิลป์เครื่องแขวนดอกไม้ไทยด้วยระบบสื่อ

เสมือนจริง. งานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

(๑) การประเมินผลการสอนโดยนักศึกษา 
(๒) เปิดรับความคิดเห็นจากนักศึกษาตลอดภาคการศึกษา 

http://www.w3school.com/
http://teacher.ssru.ac.th/sumitra


มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๑๐ 
รายวิชา ITB2402 การตลาดดจิิทลั สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

           มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน       

(๑) การประเมินผลการสอนโดยนักศึกษา 
(๒) ประเมินจากงานที่นักศึกษาไดร้ับมอบหมาย 
(๓) ผลการสอบของนักศึกษา 

 
๓. การปรับปรุงการสอน       

(๑) ข้อเสนอแนะจากแบบประเมินการจัดการเรียนการสอนครั้งก่อนนำพัฒนาวิธีการสอน  

(๒) ข้อเสนอแนะที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้จากการสอบถามและข้อตกลงระหว่างผู้เรียนและผูส้อน และ

งานที่นักศึกษาได้รับมอบงาน เพื่อการปรับปรุงการสอนในครั้งต่อไป 

(๓) พิจารณาผลการเรียนและผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงการสอนในครั้งต่อไป 

 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยคณะกรรมการประจำคณะในการพิจารณาผลการศึกษาอิง

ตามระเบียบ 

 

๕. การดำเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

(๑) ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะแบบประเมินการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา และคณะกรรมการ
ประจำคณะในการพิจารณาผลการศึกษาเพื่อใช้ในการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

(๒) จัดทำ มคอ.5 ที่เสนอแนะปญัหาและแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 
 

*********************** 

 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตร ี  โท  เอก 

 

หน้า | ๑๑ 
รายวิชา ITB2402 การตลาดดจิิทลั สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

           มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความ สมัพันธ์

ระหวา่งบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์

เชงิตัวเลข การสือ่สาร

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ความรับผิดชอบหลัก                                                        ความรับผิดชอบรอง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

ITB2402 การตลาดดิจิทัล                

 

 

 


