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ojk 
 

รายละเอียดของรายวชิา(Course Specification) 

รหัสวิชา ISC๒๑๐๔ รายวิชา การพัฒนาเว็บแอพ็พลเิคช่ัน 

สาขาวิชา การจัดการนวัตกรรมดจิทิัลและคอนเทนท์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๒ ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา   

รหัสวชิา   ISC๒๑๐๔ 
ช่ือรายวิชาภาษาไทย การพัฒนาเว็บแอ็พพลเิคชั่น 
ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ Web Application Development 

 
๒. จำนวนหน่วยกิต  ๓(๒-๒-๕)   
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑ หลักสูตร      ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  
๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาชีพบังคับ 
 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน    
๔.๑ อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ธนากร อุยพานิชย์ 
๔.๒ อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์พงศกร กิ่งสุวรรณกุล 
 
๕.  สถานที่ติดต่อ  ห้องพัก ๓๕๓๕ อาคาร ๓๕ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 
 
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๒/๒๕๖๔ ช้ันปีที่ ๒ 
๖.๒ จำนวนผู้เรียนที่รบัได้  ๒๑ คน  

 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)  (ถ้ามี)   ไม่มี 
 
๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถ้ามี) ไม่มี 
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๙. สถานที่เรียน   ห้อง ๓๕๓๕ 
๑๐.วันที่จัดทำหรือปรับปรุง วันที ่๑ เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รายละเอยีดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับเครอืข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ โครงสร้างและการ 
ออกแบบ ภาษาโปรแกรมเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ ระบบการจัดการเนือ้หา การพัฒนาและนำเสนอเพ่ืองาน 
บรกิารสารสนเทศ แนวโน้มและทิศทางของการออกแบบและพัฒนาเว็บและโมบายแอ็พพลเิคชั่น 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 ไม่ม ี
 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
 

๑. คำอธิบายรายวิชา 
  ประวัตคิวามเป็นมาของเว็บ ความหมายและความสำคัญของเว็บ ภาษาเอชทีเอ็มแอล 

สไตล์ชีต ภาษาโปรแกรมฝั่งแม่ข่าย ภาษาโปรแกรมฝั่งลูกข่าย ส่วนต่อประสานผูใ้ช้ การรับส่งขอ้มูลระหว่างเว็บเพจ  

เว็บแอ็พพลเิคชั่นกับฐานข้อมูล 

 The History of Web. The Meaning and Importance of Web. Hyper-Text Markup Language: HTML; 

Cascades Style Sheet: CSS; Server-Side Programming Language; Client-Side Programming Languages; User 

Interface on Web; The Transferring between web pages; Web application with a Database. 

    
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

บรรยาย ๔๕ ช่ัวโมง 

ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของ

นักศึกษาเฉพาะราย 

ฝึกปฏิบัติ ๑๒ ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศกึษา 

การศึกษาดว้ยตนเอง ๖ 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

 
๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 ๔ ช่ัวโมง / สัปดาห์ ต่อ ๑ หมู่เรียน 
 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผู้สอน  ห้องพัก ๓๕๑๑ อาคาร ๓๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพทท์ี่ทำงาน / มอืถือ  หมายเลข ๐๘๑-๙๑๔-๔๑๑๙ 
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 ๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนกิส์ (E-Mail) pongsakorn.ki@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line)  ID Line: toeshevit 
 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) http://www.elfhs.ssru.ac.th/pongsakorn_ki/ 
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หมวดท่ี ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๑.คุณธรรม  จริยธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 (๑) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชีพ ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสยีสละ และ

ซื่อสัตย์สุจริต 

 (๒) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชีพ ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสยีสละ และ

ซื่อสัตย์สุจริต 

 (๓) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไข 

     ขอ้ขัดแยง้และลำดับความสำคัญ 

 (๔) เคารพกฎระเบียบ ขอ้บังคับ สทิธแิละรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี

ของความ 

                เป็นมนุษย์ 

  (๕) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้สารสนเทศต่อบุคคลองค์กรและสังคม 

๑.๒   วิธีการสอน 
ใช้ Project-based learning โดยแบ่งกลุ่มและจัดทีมพัฒนาเว็บและโมบายแอ็พพลเิคช่ัน 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) นักศึกษาเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า ๘๐% ของช่ัวโมงเรียนตลอดภาคการศึกษา 

(๒) ส่งงานที่ไดร้ับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 

(๓) มีการอ้างอิงเอกสารที่ไดน้ำมาทำรายงาน อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 

(๔) ประเมินผลการวิเคราะห์โครงงาน 

(๕) การประเมินโครงงานและรายงานจากผู้ที่ทำงานร่วมกับผู้เรียน โดยมีแบบฟอรม์ 
๒. ความรู ้

๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
  (๑) มีความรู้ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และการบริหารจัดการ ทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัตอิย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 

  (๒) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

 (๓) มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนคิการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ 

 

๒.๒   วิธีการสอน 
บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน  การวิเคราะห์กรณีศกึษา และใช้ 

Project-  
based learning และ Case-based learning โดยแบ่งกลุ่มพัฒนาเว็บและโมบายแอ็พพลเิคช่ัน 

๒.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบทีเ่นน้การวัดดา้นความเขา้ใจมากกว่าท่องจำ   
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     การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้  

  (๒) ประเมินผลจากรายงานหรือโครงงานที่มอบหมาย 

  (๓) วิเคราะห์กรณีศกึษา 

 

๓.ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  (๑) คิดอย่างมีวจิารณญาณและเป็นระบบ 

   (๒) สามารถสบืค้น ตคีวาม และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  

 (๓) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการสามารถประยุกต์ความรู้

และ 

     ทักษะกับการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

๓.๒   วิธีการสอน 
บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน  การวิเคราะห์กรณีศกึษา และใช้ 

Project-  
based learning และ Case-based learning โดยแบ่งกลุ่มลงพืน้ที่และจัดทีมพัฒนาพัฒนาเว็บและโมบาย
แอ็พพลเิคช่ัน 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนน้ข้อสอบที่มกีารวิเคราะห์และออกแบบระบบงานเพื่อวัดความเขา้ใจ

และความสามารถในการประยุกต์   และการทำโครงงานของนักศึกษา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 (๑) พัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 

  (๒) พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม 

 (๓) พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา 

๔.๒   วิธีการสอน 
บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน  การวิเคราะห์กรณีศกึษา และใช้ 

Project-  
based learning และ Case-based learning โดยแบ่งกลุ่มลงพืน้ที่และจัดทีมพัฒนาพัฒนาเว็บและโมบาย

แอ็พพลเิคช่ัน 

๔ .๓    วิธีการประเมินผล  

(๑) ประเมินจากโครงงาน การนำเสนอโครงงาน และพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 

(๒) การประเมินโครงงานและรายงานจากผู้ที่ทำงานร่วมกับผู้เรียน โดยมีแบบฟอรม์ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
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 (๑) พัฒนาทักษะการสื่อสารดา้นการการฟัง พูด อ่าน และเขียนโดยการทำรายงานและการนำเสนองานใน

ช้ันเรียน  (๒) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร และการนำเสนอข้อมูลได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ   

   (๓) สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปล ความหมาย และการ

วิเคราะห์ 

                ขอ้มูล 

๕.๒   วิธีการสอน 
บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน  การวิเคราะห์กรณีศกึษา และใช้ 

Project-  
based learning และ Case-based learning โดยแบ่งกลุ่มลงพืน้ที่และจัดทีมพัฒนาพัฒนาเว็บและโมบาย
แอ็พพลเิคช่ัน 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) การจัดทำรายงานและนำเสนอดว้ยสื่อ 

      (๒) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธิกีารอภิปรายในห้องเรียน 

หมายเหต ุ
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  

เวน้ว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

 

สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑ แนะนำรายวิชา การเรียน และ 

การทดลองใช้งานซอฟท์แวร์ 

๒ - บรรยายและอภิปราย อ.พงศกร กิ่งสุวรรณกุล 

๒ - ฝึกปฏิบัติ  

๒ ความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี

เว็บและโมบาย 

๒ - บรรยายและอภิปราย อ.พงศกร กิ่งสุวรรณกุล 

๒ - ฝึกปฏิบัติ  

๓ HTML5 ๒ - บรรยายและอภิปราย อ.พงศกร กิ่งสุวรรณกุล 

๒ - ฝึกปฏิบัติ  

๔ CSS ๒ - บรรยายและอภิปราย อ.พงศกร กิ่งสุวรรณกุล 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๗ 

วิชา ISC๒๑๐๔ การพัฒนาเว็บแอ็พพลิเคชั่น สาขาวิชา การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๒ - ฝึกปฏิบัติ  

๕ JAVA SCRIPT ๒ - บรรยายและอภิปราย อ.พงศกร กิ่งสุวรรณกุล 

๒ - ฝึกปฏิบัติ  

๖ การใช้งาน JQUERY MOBILE 

เบื้องต้น 

๒ - บรรยายและอภิปราย อ.พงศกร กิ่งสุวรรณกุล 

๒ - ฝึกปฏิบัติ  

๗ การใช้งาน JQUERY MOBILE 

Framework 

๒ - บรรยายและอภิปราย อ.พงศกร กิ่งสุวรรณกุล 

๒ - ฝึกปฏิบัติ  

๘ สอบกลางภาค   อ.พงศกร กิ่งสุวรรณกุล 

๙ การใช้งาน Wordpress ๒ - บรรยายและอภิปราย อ.พงศกร กิ่งสวุรรณกุล 

๒ - ฝึกปฏิบัติ  

๑๐ การใช้งาน Wordpress ๒ - บรรยายและอภิปราย อ.พงศกร กิ่งสุวรรณกุล 

๒ - ฝึกปฏิบัติ  

๑๑ การใช้งาน Kodular ๒ - บรรยายและอภิปราย อ.พงศกร กิ่งสุวรรณกุล 

๒ - ฝึกปฏิบัติ  

๑๒ การใช้งาน Kodular ๒ - บรรยายและอภิปราย อ.พงศกร กิ่งสุวรรณกุล 

๒ - ฝึกปฏิบัติ  

    ๑๓ การใช้งาน Glide Application ๒ - บรรยายและอภิปราย อ.พงศกร กิ่งสุวรรณกุล 

๒ - ฝึกปฏิบัติ  

    ๑๔ การใช้งาน Glide Application ๒ - บรรยายและอภิปราย อ.พงศกร กิ่งสุวรรณกุล 

๒ - ฝึกปฏิบัติ  

    ๑๕ การใช้งาน Glide Application ๒ - บรรยายและอภิปราย อ.พงศกร กิ่งสุวรรณกุล 

๒ - ฝึกปฏิบัติ  

 ๑๖ นำเสนองาน/อภิปรายงานวิจัย   อ.พงศกร กิ่งสุวรรณกุล 

 ๑๗ สอบปลายภาค   อ.พงศกร กิ่งสุวรรณกุล 

 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรยีนรู้ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๘ 

วิชา ISC๒๑๐๔ การพัฒนาเว็บแอ็พพลิเคชั่น สาขาวิชา การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

( ระบุวธิกีารประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวชิา 

(Curriculum Mapping) ตามท่ีกำหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาห์ท่ีประเมินและสัดส่วนของการประเมิน) 

 

 

ผลการเรียนรู้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 

สัดส่วน 

ของการประเมินผล 

๑.๑-๑.๔ พฤติกรรมการเรียนรู้/การเข้าช้ันเรียน ๑-๑๗ ๑๐ 

๑.๕,๒.๑ ,๒.๒ 
,๕.๒ 

งานที่ไดรั้บมอบหมาย ๑-๗,๙-๑๕ ๑๐ 

๒.๑-๓.๓ สอบกลางภาค ๘ ๑๕ 

๑.๕,๔.๑-๕.๒ โครงงาน / ผลการประเมินจากผู้ทำงานร่วมกัน ๙-๑๖ ๔๐ 

๒.๑-๓.๓ สอบปลายภาค ๑๗ ๒๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๙ 

วิชา ISC๒๑๐๔ การพัฒนาเว็บแอ็พพลิเคชั่น สาขาวิชา การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

๓. แผนการตรวจสอบการประเมินผลการเรยีนรู้ 

การทวนสอบมาตารฐานผลสัมฤทธ์ิระดับหลักสูตร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

๑. ตำราและเอกสารหลัก 
๑) เอกสาร ตำรา เกี่ยวกับ JQUERY MOBILE 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๐ 

วิชา ISC๒๑๐๔ การพัฒนาเว็บแอ็พพลิเคชั่น สาขาวิชา การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

๒) เอกสาร ตำรา เกี่ยวกับ APP Inventor 

๓) เอกสาร ตำรา เกี่ยวกับ HTML,CSS 

๒. ตำราหรอืหนังสือที่ควรอ่านเพิ่มเติม 

ไม่มี 

๓. สื่อการเรยีนการสอนอ่ืนๆ 

๑)  วารสารสารทีเ่กี่ยวขอ้งกับเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์      

๔. แหล่งข้อมูลอินเตอร์เน็ต 

๑)  เครอืข่าย W3C http://www.w3schools.com 

๒) PongKing Youtube Channel 

๕. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
 ไม่มี 

หมวดท่ี๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

  ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ได้แก่ วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์ ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงอาจารย์และแนวทางการเรียนการสอนแบบ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

  ประเมินโดยคณะกรรมการประจำหลักสูตร โดยมีการแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินและผลการเรียนของนักศึกษา 
 
๓. การปรับปรุงการสอน 

  คณะกรรมการประจำหลักสูตรกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาน้ันทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจาก
ผลการประเมินประสิทธภิาพของรายวิชา และรายงานที่ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรเมื่อสอนจบภาคเรียน 
 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ้ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้

จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการ

ออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในรายวิชา เช่น การสอบขอ้เขยีน การสัมภาษณ์ การสังเกต การ

สอบปฏิบัติ 

 
 

http://www.w3schools.com/


มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๑ 

วิชา ISC๒๑๐๔ การพัฒนาเว็บแอ็พพลิเคชั่น สาขาวิชา การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 สาขามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา การ

รายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธผิลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่

สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานรายวิชา เสนอต่อที่ประชุมอาจารย์

ประจำหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงพร้อมนำเสนอคณะเพื่อใช้ในการสอนครั้งต่อไป 

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



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี   โท  เอก 

 

หนา้ | ๑๒ 

วิชา LII๓๑๐๑ ห้องสมุดดจิิทัล สาขาวชิา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพั

นธ์ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ

ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ความรับผิดชอบหลัก                                                         ความรับผิดชอบ

รอง 

หมวดวิชาชีพเลือก ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๓ 

วิชา ISC๒๑๐๔ การพัฒนาเว็บแอ็พพลิเคชั่น สาขาวิชา การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

รหัสวิชา LII๓๑๐๑ 

ชื่อรายวิชา หอ้งสมุดดิจิทัล  

 

                 

** ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจำนวนได้ตามความรับผิดชอบ 

 


