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ojk 
 

รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 

รหัสวิชา DIC1102 รายวชิา การก ากับดูแลข้อมลูและการจัดการข้อมลูแบบเปดิ 

สาขาวชิา การจัดการนวตักรรมดิจทิัลและคอนเทนท์ คณะ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสนุันทา 

ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวชิา   

รหัสวิชา   DIC1102 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย การก ากับดูแลข้อมูลและการจัดการขอ้มูลแบบเปิด 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Data Governance and Open Data Management 

 
๒. จ านวนหน่วยกติ  3(2-2-5)   
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑ หลักสูตร       สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดจิิทัลและคอนเทนท์  
๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเฉพาะ (แกน) 
 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
๔.๑ อาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐัภัทร แกว้รัตนภัทร์ 
๔.๒ อาจารย์ผูส้อน  อาจารย ์ดร.ธนากร อยุพานิชย์ 
 
๕.  สถานที่ติดต่อ  ห้องประชุม อาคารคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 
 
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรยีน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๑ / ช้ันปีที่ ๑ 
๖.๒ จ านวนผู้เรยีนที่รับได ้ ประมาณ  ๒๐ คน  

 
๗. รายวิชาท่ีต้องเรียนมากอ่น(Pre-requisite)  (ถา้มี)    

ไม่ม ี
๘. รายวิชาท่ีต้องเรยีนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถา้มี)  

ไม่ม ี
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๙. สถานที่เรียน   ห้อง ๓๕๑๑ 
๑๐.วันท่ีจัดท าหรอืปรับปรุง วันที ่๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  ๑.๑ เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจแนวคิดการก ากับดูแลข้อมูล 
  ๑.๒ เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจการจัดหมู่ข้อมูล 
  ๑.๓ เพื่อให้นักศกึษามีความเข้าใจการใช้เมทาดาทาเพื่อจัดท าบัญชีขอ้มูล 
  ๑.๔ เพื่อให้นักศกึษามีความเข้าใจการตรวจสอบกระบวนการก ากับดูแลข้อมูล 
   
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ไม่ม ี 
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนนิการ 
 

๑. ค าอธบิายรายวิชา 
    แนวคิดการก ากับดูแลข้อมูล ประเภทของโครงสร้างขอ้มูลประกอบด้วยแบบมีโครงสรา้ง กึ่งโครงสร้าง

และไร้โครงสร้าง การนิยามข้อมูล การจัดหมู่ขอ้มูล การใชเ้มทาดาทาเพื่อจัดท าบัญชขี้อมูล การจัดการวงชีวิตของ
ข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลตามแนวคิดขอ้มูลเชื่อมโยงแบบ 5 ดาว ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว การตรวจสอบ
กระบวนการก ากับดูแลข้อมูล 

    Data governance concepts; Type of  data consist of structured data, semi-structured data and 
unstructured data;  definition; Data catagory, Metadata for data cataloing; Data life cycle management; 
Distributing open data according to the 5-stars link open data principles; Data security and privacy; Data 
monitoring process review. 
    
๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใชต้่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกึงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๓๐ - ๓๐ ๗๕ 

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 ๔ ช่ัวโมง / สัปดาห์ ต่อ ๑ หมูเ่รียน 
 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพกัอาจารย์ผู้สอน  ห้องพัก ๓๕๒๑ อาคาร ๓๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ทีท่ างาน / มือถือ  หมายเลข ๐๘๙ ๗๐๑๕๑๖๑ 
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 ๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) thanakorn.ui@ssru.ac.th, lapommae@yahoo.com 
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line)         
 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) http://www.teacher.ssru.ac.th/thanakorn_ui/  
 

หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 
๑.คุณธรรม  จรยิธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
 
 (๑) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ตระหนักในคุณคา่และคุณธรรม จรยิธรรม เสียสละ และ

ซื่อสัตย์สุจริต 

 (๒) มีวินยั ตรงต่อเวลา และ มีความรับผดิชอบตอ่ตนเอง วชิาชีพและสังคม 

 (๓) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทมีและแกไ้ขข้อขดัแย้ง 

 (๔) เคารพกฎระเบยีบ ข้อบงัคับ สิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผูอ้ื่น  

 (๕) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใชส้ารสนเทศต่อบุคคล/องคก์รและสังคม 

๑.๒   วิธกีารสอน 

ใช้ Online courseware และ Activity-based learning โดยการสอนจะใช้การบรรยายเชิงปฏิบัติการ 
๑.๓    วิธกีารประเมินผล 

(๑) นักศึกษาเข้าเรียนไม่ต่ ากวา่ ๘๐% ของช่ัวโมงเรียนตลอดภาคการศึกษา 

(๒) ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 

(๓) มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้น ามาท ารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

(๔) ประเมินผลการวิเคราะห์จากการท ากจิกรรม 

(๕) การประเมินผลจากความรว่มมือภายในทีม 
๒. ความรู้ 

๒.๑   ความรู้ท่ีต้องพัฒนา 
  (๑) มีความรูใ้นสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็น

ระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณโ์ลก 

  (๒) มีความรูท้ี่เกดิจากการบูรณาการความรู้ในศาสตรต์่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 (๓) มีความรูใ้นกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองคค์วามรู้ในงานอาชีพ 

๒.๒   วิธกีารสอน 
ใช้ Online courseware และ Activity-based learning โดยการสอนจะใช้การบรรยายเชิงปฏิบัติการ 

๒.๓    วิธกีารประเมนิผล 
(๑) สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยขอ้สอบที่เน้นการวดัด้านความเข้าใจมากกว่าทอ่งจ า   

     การวเิคราะห์และการประยุกต์ใช ้ 

  (๒) ประเมินผลจากรายงาน 

  (๓) วิเคราะห์กรณีศึกษา 
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๓.ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาท่ีตอ้งพัฒนา 
 (๑) คดิอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 

   (๒) สามารถสืบคน้ ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสรา้งสรรค ์ 

 (๓) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการสามารถประยุกต์ความรู้

และทักษะกับการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

๓.๒   วิธกีารสอน 
ใช้ Online courseware และ Activity-based learning โดยการสอนจะใช้การบรรยายเชิงปฏิบัติการ 

๓.๓    วิธกีารประเมินผล 
(๑) สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยขอ้สอบที่เน้นการวดัด้านความเข้าใจมากกว่าทอ่งจ า   

            การวเิคราะห์และการประยุกต์ใช ้ 

  (๒) ประเมินผลจากรายงานและผลคะแนนจากการเลน่เกม 

  (๓) วิเคราะห์กรณีศึกษา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบท่ีต้องพัฒนา 
 (๑) สามารถปฏิบัติและรับผดิชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้ อย่าง 

     เหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแกไ้ขปัญหากลุ่ม 

 (๒) สามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 

๔.๒   วิธกีารสอน 
ใช้ Online courseware และ Activity-based learning โดยการสอนจะใช้การบรรยายเชิงปฏิบัติการ 

๔.๓   วิธีการประเมินผล 
 (๑) ประเมนิจากโครงงาน การน าเสนอโครงงาน และพฤตกิรรมการท างานกลุม่ 

 (๒) การประเมินโครงงานและรายงานจากผู้ที่ท างานรว่มกบัผู้เรยีน โดยมีแบบฟอร์ม 

๕. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 (๑) พัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการการฟัง พูด อ่าน และเขียนโดยการท ารายงานและการน าเสนองานใน

ช้ันเรยีน  

 (๒) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร และการน าเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 (๓) สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปล ความหมาย และการ

วิเคราะห์ข้อมูล 
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๕.๒   วิธกีารสอน 
ใช้ Online courseware และ Activity-based learning โดยการสอนจะใช้การบรรยายเชิงปฏิบัติการ 

๕.๓    วิธกีารประเมินผล 
(๑) การจัดท ารายงานและน าเสนอด้วยสื่อ 

      (๒) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธิีการอภิปรายในห้องเรียน 

 

หมายเหตุ 

สัญลักษณ ์ หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวน้วา่ง หมายถงึ ไมไ่ด้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยูใ่นแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑ ปฐมนิเทศแนะน ารายวชิา และการเรียน

ออนไลน์ของสถาบันพัฒนาบุคลากร

ภาครัฐด้านดิจทัิล  

ทฤษฎี ๒ - ให้ผู้เรียนทราบถึงสาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนการสอน การวัด

ประเมินผล 

- เอกสารประกอบการสอน 

- ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ 

อาจารย์ ดร.ธนากร  

อุยพานชิย์ 

ปฏบัิต ิ๒ - แนะน าการใชง้านระบบและเรียน

ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 

https://tdga.dga.or.th/ 

เข้าเรียนหลักสูตร Introduction to Data 

Governance Framework and Open Data 

๒ แนวคิดการก ากับดูแลข้อมูล ทฤษฎี ๒ - เอกสารประกอบการสอน 

- ร่วมกันอภปิราย 

อาจารย์ ดร.ธนากร  

อุยพานชิย์ 

ปฏบัิต ิ๒ เรียนออนไลนผ์่านเว็บไซต์ 

https://tdga.dga.or.th/ 

เข้าเรียนหลักสูตร การสร้างความเข้าใจ

กรอบธรรมาภบิาลข้อมูล (Data 

Governance Framework Awareness) 
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คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๓ ประเภทของโครงสร้างข้อมูล ทฤษฎี ๒ - เอกสารประกอบการสอน 

- ร่วมกันอภปิราย 

อาจารย์ ดร.ธนากร 

อุยพานชิย์ 

ปฏบัิต ิ๒ ฝึกแบ่งประเภทข้อมูล อาจารย์ ดร.ธนากร  

อุยพานชิย์ 

๔ การนยิามขอ้มูล ทฤษฎี ๒ - เอกสารประกอบการสอน 

- ร่วมกันอภปิราย 

อาจารย์ ดร.ธนากร 

อุยพานชิย์ 

ปฏบัิต ิ๒ ฝึกนยิามข้อมูล อาจารย์ ดร.ธนากร 

อุยพานชิย์ 

๕ การจัดหมูข่้อมูล ทฤษฎี ๒ - เอกสารประกอบการสอน 

- ร่วมกันอภปิราย 

อาจารย์ ดร.ธนากร  

อุยพานชิย์ 

ปฏบัิต ิ๒ ฝึกการจัดหมูข่้อมูล อาจารย์ ดร.ธนากร  

อุยพานชิย์ 

๖ การจัดหมูข่้อมูล ทฤษฎี ๒ - เอกสารประกอบการสอน 

- ร่วมกันอภปิราย 

อาจารย์ ดร.ธนากร  

อุยพานชิย์ 

ปฏบัิต ิ๒ ฝึกการจัดหมูข่้อมูล อาจารย์ ดร.ธนากร  

อุยพานชิย์ 

๗ การใช้เมทาดาทาเพื่อจัดท าบัญชีขอ้มูล ทฤษฎี ๒ - เอกสารประกอบการสอน 

- ร่วมกันอภปิราย 

อาจารย์ ดร.ธนากร  

อุยพานชิย์ 

ปฏบัิต ิ๒ ฝึกลงรายการเมทาดาทาเพื่อจดัท าบัญชี

ข้อมูล 

อาจารย์ ดร.ธนากร  

อุยพานชิย์ 

๘ สอบกลางภาค ๓   

๙ การใช้เมทาดาทาเพื่อจัดท าบัญชีขอ้มูล ทฤษฎี ๒ - เอกสารประกอบการสอน 

- ร่วมกันอภปิราย 

อาจารย์ ดร.ธนากร  

อุยพานชิย์ 

ปฏบัิต ิ๒ ฝึกลงรายการเมทาดาทาเพื่อจดัท าบัญชี

ข้อมูล 

อาจารย์ ดร.ธนากร  

อุยพานชิย์ 

๑๐ การใช้เมทาดาทาเพื่อจัดท าบัญชีขอ้มูล ทฤษฎี ๒ - เอกสารประกอบการสอน 

- ร่วมกันอภปิราย 

อาจารย์ ดร.ธนากร  

อุยพานชิย์ 

ปฏบัิต ิ๒ ฝึกลงรายการเมทาดาทาเพื่อจดัท าบัญชี

ข้อมูล 

อาจารย์ ดร.ธนากร  

อุยพานชิย์ 

๑๑ การจัดการวงชีวิตของขอ้มูล ทฤษฎี ๒ - เอกสารประกอบการสอน 

- ร่วมกันอภปิราย 

อาจารย์ ดร.ธนากร  

อุยพานชิย์ 
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กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

ปฏบัิต ิ๒ ฝึกการจัดการเอกสาร อาจารย์ ดร.ธนากร  

อุยพานชิย์ 

๑๒ การจัดการวงชีวิตของขอ้มูล ทฤษฎี ๒ - เอกสารประกอบการสอน 

- ร่วมกันอภปิราย 

อาจารย์ ดร.ธนากร  

อุยพานชิย์ 

ปฏบัิต ิ๒ ฝึกการจัดการเอกสาร อาจารย์ ดร.ธนากร  

อุยพานชิย์ 

๑๓ การเปิดเผยขอ้มูล ทฤษฎี ๒ - เอกสารประกอบการสอน 

- ร่วมกันอภปิราย 

อาจารย์ ดร.ธนากร  

อุยพานชิย์ 

ปฏบัิต ิ๒ เรียนออนไลนผ์่านเว็บไซต์ 

https://tdga.dga.or.th/ 

เข้าเรียนหลักสูตร แนวทางและแนว

ปฏบัิตกิารเปิดเผยขอ้มูลภาครัฐ (Open 

Government Data Guideline) 

อาจารย์ ดร.ธนากร  

อุยพานชิย์ 

๑๔ ความปลอดภัยและความเป็นสว่นตัว ทฤษฎี ๒ - เอกสารประกอบการสอน 

- ร่วมกันอภปิราย 

อาจารย์ ดร.ธนากร  

อุยพานชิย์ 

ปฏบัิต ิ๒ เรียนออนไลนผ์่านเว็บไซต์ 

https://tdga.dga.or.th/ 

เข้าเรียนหลักสูตร กฎหมายคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลส าหรับผู้ปฏบัิตงิานภาครัฐ 

(PDPA for Government Officer) 

อาจารย์ ดร.ธนากร  

อุยพานชิย์ 

๑๕ การตรวจสอบกระบวนการก ากับดูแล

ข้อมูล 

ทฤษฎี ๒ - เอกสารประกอบการสอน 

- ร่วมกันอภปิราย 

อาจารย์ ดร.ธนากร  

อุยพานชิย์ 

ปฏบัิต ิ๒ เรียนออนไลนผ์่านเว็บไซต์ 

https://tdga.dga.or.th/ 

เข้าเรียนหลักสูตร ธรรมาภบิาลข้อมูล

ส าหรับผู้บริหารองคก์รรัฐ (Data 

Governance Mindset for the Executive) 

อาจารย์ ดร.ธนากร  

อุยพานชิย์ 

๑๖ การน าเสนอโครงงาน (Term Project) ๔ - แฟม้สะสมผลงาน Packet Tracer 

- การน าเสนอผลงานของนกัศกึษาโดยมี

การสง่รูปเล่มรายงานและน าเสนอหนา้ชัน้

เรียน 

อาจารย์ ดร.ธนากร  

อุยพานชิย์ 

๑๗ สอบปลายภาค ๓   



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๘ 
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๑๘ ทวนสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียนรู้ ๔ - ประเมินด้วยวธิีการสังเกตุการเข้า

ประเมินตามวันเวลาที่นดัหมาย 

- ประเมินด้วยวธิีการสัมภาษณ์  

- ประเมินด้วยแบบทดสอบ จ านวน ๔๐ 

ข้อ 

- ประเมินด้วยแบบทดสอบเชิง

ปฏิบัติการ จ านวน ๑๐ ข้อ 

อาจารย์ผู้ทวนสอบ : 

อาจารย์ ดร.ธนากร  

อุยพานชิย์ 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อยอ่ยแตล่ะหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวชิา 

(Curriculum Mapping) ตามท่ีก าหนดในรายละเอยีดของหลักสูตรสัปดาห์ท่ีประเมินและสัดสว่นของการประเมิน) 

 

ผลการเรียนรู ้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู ้ สัปดาห์ที่ประเมนิ 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล  

๑.๑(๑) 

๒.๑(๑) 

๒.๑(๓) 

๓.๑(๓) 

๕.๑(๓) 

ทดสอบทักษะทางด้านการปฏบัิติ ๕ ๖ ๗ ๑๐ ๑๕ ๓๐ 

๑.๑(๑) 

๒.๑(๑) 

๒.๑(๓) 

๓.๑(๓) 

ทดสอบความรู้ กลางภาค  ๘ ๒๐ 

๑.๑(๑) 

๒.๑(๑) 

๒.๑(๓) 

๓.๑(๓) 

ทดสอบความรู้ ปลายภาค ๑๗ ๒๐ 

๑.๑(๑) 

๒.๑(๒) 

๓.๑(๓) 

๔.๑(๑) 

๔.๑(๒) 

ทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ดว้ยการใช้โครงงาน

และการน าเสนอ 

๑๖ ๒๐ 
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๕.๑(๓) 

๑.๑(๑) 

๔.๑(๑) 

๔.๑(๒) 

การมสี่วนร่วมในชัน้เรียน ๒-๑๕ ๑๐ 

 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ต าราและเอกสารหลัก 
๒. ต าราหรือหนังสือที่ควรอ่านเพิ่มเติม 

            
๓. สื่อการเรียนการสอนอื่นๆ 

 

๔. แหล่งข้อมูลอินเตอร์เน็ต 

๑) https://tdga.dga.or.th/ 

๒) https://data.go.th/ 

๕. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 ไม่ม ี
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หมวดที๗่ การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของรายวิชา 

 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสทิธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

  ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ได้แก่ วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์ ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงอาจารย์และแนวทางการเรียนการสอนแบบ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  ประเมินความพึงพอใจในการเรียนการสอนได้ที่เว็บไซต์ http://reg.ssru.ac.th 
 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

  ประเมินโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและผลการเรียนของนักศึกษา 
 
๓. การปรับปรุงการสอน 

  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจาก
ผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา และรายงานที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเมื่อสอนจบภาคเรยีน 
 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้

จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการ

ออกผลการเรยีนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในรายวิชา เช่น การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ การสังเกต การ

สอบปฏิบัติ  

 
๕. การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

 สาขามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา การ

รายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผดิชอบในการทบทวนเนือ้หาที่

สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานรายวิชา เสนอต่อที่ประชุมอาจารย์

ประจ าหลักสูตรพจิารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงพร้อมน าเสนอวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  

เพื่อใช้ในการสอนคร้ังต่อไป 

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



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี   โท  เอก 

 

หนา้ | ๑๑ 

วิชา ISC3102 การส่ือสารและเครือข่ายสารสนเทศ กลุ่มวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

 
 
 
 

                         รายวิชา 
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ิเค
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เช
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ทค

โน
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ยีส
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สน
เท
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1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
DIC1102  การก ากับดูแลข้อมูลและการจัดการข้อมูลแบบเปิด                 

 

 

** ความรับผิดชอบในแต่ละดา้นสามารถเพิ่มลดจ านวนได้ตามความรับผิดชอบ 


