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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
รหัสวิชา DCM๑๑๐๕ รายวิชา เมทาดาทาส าหรับการจดัการดจิิทัลคอนเทนท์ 

แขนงวิชาการจัดการดจิิทัลคอนเทนท์ สาขาวชิาเมทาเดทาส าหรับการจัดการดจิิทัลและคอนเทนท์  

คณะ/วิทยาลัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสนุันทา 

ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 

 
๑.  รหัสและชื่อรายวชิา    

รหัสวิชา   DCM๑๑๐๕ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย เมทาดาทาส าหรับการจัดการดิจทิัลคอนเทนท์ 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Meta-Data for Digital Contents Management 

 
๒.  จ านวนหน่วยกติ        ๓ หน่วยกติ ๓(๒-๒-๕)       
        
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑  หลักสูตร       สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดจิิทัล 

และคอนเทนท ์
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาบังคับ      
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน     
      ๔.๑  อาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวิชา     อาจารย ์ดร. ธนากร อุยพานชิย์ 

วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม)  
วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
น.บ. (นิตศิาสตร)์ 

      ๔.๒ อาจารย์ผูส้อน   อาจารย์ทศันันท ์ชูโตศร ี
     ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร)์ 
     ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตรแ์ละสารนิเทศศาสตร)์ 
 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

  Page | ๒  

รหัสวิชา DCM๑๑๐๕ รายวิชา เมทาดาทาส าหรับการจัดการดจิิทัลคอนเทนท์ แขนงวิชาการจัดการดิจทัิลคอนเทนท์ สาขาวิชาการจัดการ

นวัตกรรมดจิทัิลและคอนเทนท์ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

   

 
๕.  สถานที่ติดต่อ   คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

E – Mail : thatsanan.ch@ssru.ac.th 
 
๖.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๒/๒๕๖๔ ช้ันปีที่ ๑ 
๖.๒ จ านวนผู้เรยีนที่รับได ้ ประมาณ ๗ คน  
 

๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถา้มี)     ไม่ม ี
        
๘.  รายวิชาที่ต้องเรยีนพรอ้มกัน (Co-requisites) (ถา้มี)   ไม่ม ี    
                       
๙.  สถานที่เรียน    คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
๑๐.วันที่จัดท าหรือปรับปรุง   วันที่ ๑ เดือน พฤศจายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
     รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด    

 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

 

๑.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 ๑.๑ เพื่อให้ผูเ้รียนอธิบายความหมาย หน้าที่ ของเมทาเดทาในยุคดิจิทัล  

 ๑.๒ เพื่อให้ผูเ้รียนเข้าใจประเภทของเมทาเดทา  

 ๑.๓  เพื่อให้ผูเ้รียนเข้าใจหลักการ เค้ารา่งเมทาดาทา 

 ๑.๔ เพื่อให้ผูเ้รียนเรียนรู้แนวคิดและกระบวนการในการพัฒนาเมทาเดทา   

 ๑.๕ เพื่อให้ผูเ้รียนวิธีการใช้เครื่องมือในที่ใชใ้นการจัดการเมทาเดทา 

 ๑.๖ เพื่อให้ผูเ้รียนเรียนรู้มาตรฐานที่ใชใ้นการจัดท าเมทาเดทาและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 

  

๒.   วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
เพื่อปรับปรุงเนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าในปัจจุบัน  

ซึ่งนักศึกษาจะได้รับความรูท้ี่ทันสมัยอยู่เสมอ และน าไปประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคตได้มากที่สุด 
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หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธบิายรายวิชา 
เมทาเดทาในยุคดิจิทัล ความหมาย หน้าที่ ประเภทของเมทาเดทา เค้าร่างเมทาดาทา แนวคิดและกระบวนการใน

การพัฒนาเมทาเดทา เครื่องมือในที่ใช้ในการจัดการเมทาเดทา มาตรฐานที่ใช้ในการจัดท าเมทาเดทาและเทคโนโลยีที่
เก่ียวข้อง 
 
 Metadata in the digital age; meaning; Function and type of metadata; Outline of metadata; Concepts and 

processes in the development of metadata; Tools used to manage Metadata; Standards used in the preparation of 

metadata and related technology 

 

๒. จ านวนชั่วโมงที่ใชต้่อภาคการศึกษา ๓(๓-๐-๖)  
บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

บรรยาย ๓๐ ช่ัวโมงตอ่  

ภาคการศึกษา 

 

สอนเสรมิตามความ

ต้องการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

ฝึกปฏิบัติงาน ๓๐ ชั่วโมงต่อภาค 
การศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง ๗๕ 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 ประกาศเวลาวา่งของอาจารยผ์ู้สอนหน้าห้องพักอาจารย์ อาคารคณะวิทยศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เพื่อใหน้ักศึกษาขอ
เขา้รับค าปรกึษาและแนะน าทางวิชาการจากอาจารย์ผูส้อน 
 อาจารย์จดัเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรอื รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์ (เฉพาะรายที่
ต้องการ) โดยนักศึกษาสามารถนัดหมาย ผา่นช่องทางต่อไปนี้ 
 ๓.๑ ปรกึษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผูส้อน  คณะวิทยศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 ๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ท างาน / มือถอื  หมายเลข ๐๙ ๑๙๙๔ ๑๙๐๙  
 ๓.๓ ปรกึษาผ่านจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail)  thatsanan.ch@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน ์(Facebook/Twitter/Line)  ID Line: chotikachu 
 ๓.๕ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) https://elsci.ssru.ac.th/thatsanan_ch 
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หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายวิชา 

๑. คุณธรรม 

จริยธรรม 
  ๒. ความรู ้

๓. ทักษะ

ทางปัญญา 

๔. ทักษ

ความสัมพั

นธ์ระหวา่ง

บุคคล 

และความ

รับผดิชอบ 

๕. ทักษะการ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ 

รหัสวชิา DCM๑๑๐๕   

เมทาดาทาส าหรับการจัดการ

ดิจิทัลคอนเทนท์  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ ์ หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวน้วา่ง หมายถงึ ไมไ่ด้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยูใ่นแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping)\ 

 

๑. คุณธรรม  จรยิธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
    (๑)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ตระหนักในคุณคา่และคุณธรรม จรยิธรรม เสียสละ และ

ซื่อสัตย์สุจริต  

  (๒)  มีวนิัย ตรงต่อเวลา และ มีความรับผดิชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 

   (๓)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้ง 

  (๔)  เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับ สิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น  

 (๕)  สามารถวเิคราะห์ผลกระทบจากการใช้สารสนเทศต่อบุคคล/องคก์รและสังคม 

 
๑.๒   วิธีการสอน 

 (๑)  บรรยายพรอ้มยกตัวอยา่งกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจรยิธรรม และจรยิธรรมทางวิชาชีพ 

(๒)  ท าขอ้ตกลงเก่ียวกับการเขา้ห้องเรียนและข้อปฏิบตัิในหอ้งเรียน การเคารพกฎกติกาที่ก าหนดรว่มกนั  
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การตรงต่อเวลา การแตง่กายให้ถูกต้องตามขอ้ก าหนดของมหาวิทยาลยั การอ้างอิงผลงานผู้อื่นในงานที่ท า การส่งงานต่างๆ

ที่มอบหมายให้ตรงเวลา 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ัน เรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่

มอบหมาย และการร่วมกจิกรรม 

 (๒)  พฤติกรรมการเข้าเรียน การแสดงความคดิเห็นในช้ันเรยีน การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่

ให้และตรงเวลา คุณภาพของงานที่ท าส่ง 

 
๒. ความรู ้

๒.๑   ความรู้ท่ีต้องพัฒนา 
  (๑)  มีความรูใ้นสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็น

สากล และทันสมัยต่อสถานการณโ์ลก 

  (๒)  มีความรูท้ี่เกดิจากการบูรณาการความรูใ้นศาสตรต์่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   (๓)  มีความรูใ้นกระบวนการ และเทคนิคการวจิัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองคค์วามรูใ้นงานอาชีพ 

 

๒.๒   วิธีการสอน 
(๑) บรรยาย การมอบหมายให้ค้นควา้หาบทความ ข้อมูลทีเ่ก่ียวข้อง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ 

(๒) การท างานเดีย่วและกลุ่ม 

(๔) ฝึกปฏบิัติในห้องเรียน  

(๓) ท าแบบทดสอบ 

๒.๓    วิธีการประเมนิผล 
(๑)  ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี 

(๒)  น าเสนอสรุปการศึกษาคน้ควา้ข้อมลูที่เกี่ยวข้อง 

(๓)  ผลการปฏบิตัิงาน 

(๔)  แบบทดสอบ 

 
๓. ทักษะทางปัญญา 

๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ตอ้งพัฒนา 
 (๑)  คดิอย่างมีวจิารณญาณและเป็นระบบ 

 (๒)  สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

    (๓)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 

โดยประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแกไ้ขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
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๓.๒   วิธีการสอน 
(๑)  การมอบหมายให้คิด วางแผน กจิกรรมการส่งเสรมิการจัดการเอกสาร เช่น การสบืคน้ การรวบรวม ฯ 

 (๒)  การมอบหมายให้นักศึกษาท ารายงานและน าเสนอ โดยการปฏิบัติและสืบค้นขอ้มลู 

(๓)  อภิปรายกลุม่ 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ให้คะแนนจากการวางแผน และรูปแบบกจิกรรมที่น าเสนอ 

(๒)  สอบกลางภาค และสอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบทีม่ีการวิเคราะห์แนวคดิ การแกไ้ขปัญหา  

(๓) การแสดงความคดิเห็นในช้ันเรยีน 

(๔)  ให้คะแนนจากการรายงานและการน าเสนอ การอภิปรายเดีย่ว/กลุ่ม 

 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ ความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 
  (๑)  สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่าง

เหมาะสม รวมทั้งมีส่วนรว่มในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม 

 (๒)  สามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมยัอย่างต่อเนือ่ง และตรงตามมาตรฐานสากล 
๔.๒   วิธีการสอน 
(๑)  การมอบหมายใหน้ักศึกษาท างานกลุ่มเพือ่วางแผนดา้นงานเอกสาร การจัดการ การจัดเก็บ การใชเ้อกสาร

เพื่อการสื่อสาร 

(๒)  มอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุม่ 

 ๔.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  การน าเสนอและอภิปรายเดี่ยว/กลุ่มรว่มกัน 

  (๒)  ผลงานทีน่ าเสนอ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
   (๑)  สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน และเขียนได้โดยใช้ภาษาไทยและ/หรอืภาษาอังกฤษ 

   (๒)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร และการน าเสนอข้อมูลได้  

 (๓)  สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปล ความหมาย และ

การวเิคราะห์ขอ้มูล 
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๕.๒   วิธีการสอน 
(๑)  กระตุ้นให้นักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร และการน าเสนอข้อมูลได้  

(๒) ให้นักศกึษาฝึกปฏบิัตกิารใชเ้ทคโนโลยทีีเ่ก่ียวขอ้งกับรายวชิา 

(๓) มอบหมายงานหรอืกิจกรรม 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  การจัดท ารายงาน และน าเสนอด้วยวาจา ทั้งแบบเดีย่วและแบบกลุ่มด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(๒)  จากการสอบวัดความรูใ้นระห่วางภาคเรยีน 

(๓)  ผลงานและการน าเสนอผลงาน 

 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

 

๑. แผนการสอน  

สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑  -๓ ๑. ปฐมนิเทศ วางแผน 

การเรียน การสอน 

๒. บทที่ ๑ ความรูเ้บื้องต้นเกีย่วกับการ

จัดระบบสารสนเทศ (ความรูพ้ืน้ฐาน

เก่ียวกับการจัดระบบสารสนเทศ) 

๑.๑ ความหมายของการจดัการ

ระบบสารสนเทศ 

๑.๒ ความส าคัญของการจดัการ

ระบบสารสนเทศ 

๑.๒.๑ การท ารายการสารสนเทศ 

๑.๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์

และการเข้ารหัสสารสนเทศ 

๑.๓ วิธีการควบคุมและเข้าถงึ

สารสนเทศดิจทิลัของสถาบันบรกิาร

สารสนเทศ 

ทฤษฎี ๖ ๑.ปฐมนิเทศและแนะน า 

แผนการเรยีนการสอน  

๒. อาจารย์น าเข้าสู่เนือ้หาวิชาด้วย

การบรรยาย PowerPoint  

๓. ทดสอบความรูก้อ่นเข้าสู่

บทเรียน 

อ. ทัศนันท ์ชูโตศร ี

 ปฏิบัติ ๖ ฝึกปฏิบัติ ท าแบบทดสอบ   
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สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑.๔ การควบคุมรายการสารสนเทศ

เพื่อให้บริการในระบบดิจทิัล 

๑.๕ มาตรฐานสากลส าหรับการ

ควบคุมรายการ (การท ารายการและ

มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง) 

๔-๕ บทที่ ๒ ความหมาย ความส าคัญ 

บทบาท แนวคิด และหลักการของเมทา

ดาทา 

ทฤษฎี ๔ ๑. บรรยาย 

๒. เอกสารประกอบการสอนเรยีน  

อ. ทัศนันท ์ชูโตศร ี

ปฏิบัติ ๔ อภิปรายกลุม่ และการแสดงความ

คดิเห็นในช้ันเรยีน 

 

 

๕-๗ บทที่ ๓ การจัดท าเมทาดาทา และ 

การประยุกต์ใชเ้มทาดาทาเพือ่ 

ให้บริการในระบบดิจทิ ั

ทฤษฎี ๖ ๑. บรรยาย 

๒. เอกสารประกอบการสอนเรยีน  

อ. ทัศนันท ์ชูโตศร ี

ปฏิบัติ ๖ อภิปรายกลุม่ และการแสดงความ

คดิเห็นในช้ันเรยีน 

๘ สอบกลางภาค  สอบกลางภาค  

๙-๑๑ บทที่ ๔ เค้ารา่งเมทาดาทาส าหรับการ

จัดระบบสารสนเทศดิจทิัล 

ทฤษฎี ๖ ๑. บรรยาย 
๒. เอกสารประกอบการสอนเรียน 

อ. ทัศนันท ์ชูโตศร ี

ปฏิบัติ ๖ อภิปรายกลุ่ม และการแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 

๑๒-๑๕ บทที่ ๕ มาตรฐานทีใ่ช้ในการจัดท าเมทา

เดทาและเทคโนโลยีที่เก่ียวขอ้ง 

ทฤษฎี ๖ ๑. บรรยาย 

๒. เอกสารประกอบการสอนเรยีน 

อ. ทัศนันท ์ชูโตศร ี

ปฏิบัติ ๖ อภิปรายกลุม่ และการแสดงความ

คดิเห็นในช้ันเรยีน 

๑๖ น าเสนอผลงาน ทฤษฎี ๒ ๑. บรรยาย 

๒. เอกสารประกอบการสอนเรยีน 

อ. ทัศนันท ์ชูโตศร ี

ปฏิบัติ ๒ อภิปรายกลุม่ และการแสดงความ  
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สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

คดิเห็นในช้ันเรยีน 

๑๗ สอบปลายภาค  สอบปลายภาค  

หมายถึง: สอนออนไลน์ จ านวน ๗ สัปดาห ์

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

ผลการเรียนรู ้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 

สัดส่วน 

ของการประเมินผล  

๑.๑(๔) 

๑.๑(๕) 

การเข้าเรยีน ตรงต่อเวลา  

มีส่วนรว่มในช้ันเรยีน 

ทุกสัปดาห ์ ๑๐ 

๒.๑(๑) 

๒.๑(๒) 

๒.๑(๓) 

การสอบกลางภาค ๘ ๒๕ 

๒.๑(๑) 

๒.๑(๒) 

๒.๑(๓) 

การสอบปลายภาค ๑๗ ๒๕ 

๓.๑(๒) 

๓.๑(๓) 

๔.๑(๑) 

๕.๑(๑) 

๕.๑(๒) 

๕.๑(๓) 

วัดความรูใ้นระหว่างภาคเรยีน ผลงานจากรายงาน

หรอืงานที่ได้รับมอบหมาย การน าเสนอ และการ

อภิปรายเดี่ยว/กลุ่ม 

๑-๗,๙-๑๖ ๔๐ 
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๓. แผนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ 

๓.๑ การทวนสอบมาตารฐานผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร 
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๓.๒ การทวนสอบมาตารฐานผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา 

ผลการเรียนรู ้ วีธีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู ้
สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 
เกณฑ์การประเมนิ 

๒.๑(๑) 

๒.๑(๒) 

๒.๑(๓) 

การสอบกลางภาค 

การสอบปลายภาค 

๘,๑๘  

 
 
 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  ต าราและเอกสารหลัก 
๑) Thaimooc.  (๒๕๖๓).  เมทาดาทาส าหรับการจัดระบบสารสนเทศดิจิทัล.  สืบค้นเมื่อ ๒๗ พฤศจิกายน 

๒๕๖๔, จาก https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:WU+WU012+2020/about 

 

๒.  เอกสารและข้อมูลส าคญั 
๑)  ทัศนนัท์ ชูโตศรี. (๒๕๖๔).  เว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอนของอาจารย์ทัศนันท์ ชูโตศรี.  

(PowerPoint). สืบค้นเมือ่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔, จาก https://elsci.ssru.ac.th/thatsanan_ch 

 

๓.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
๑)  สภุาพร ชัยธัมมะปกรณ ์และ ประดิษฐา ศิรพิันธ.์ (๒๕๔๙). แนวทางการสร้างทรัพยากรสารสนเทศดิจทิัล : 

ดับลนิคอร์เมทาดาทา. ปทมุธาน ี: ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ. 

 

   

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาโดยนักศึกษา นักศึกษาสามารถเข้าไปประเมินการสอนของอาจารย์

ผู้สอนผ่านระบบงานทะเบียนและประมวลผลของทางมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา หลักจากจบการเรยีนการสอนในทุก

รายวิชา โดยผลการประเมินในภาพรวมต้องไม่ต่ ากวา่ ๓.๕๑  

นอกจากอาจารย์ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถแสดงความคดิเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการสอน

ของอาจารย์ผู้สอนได้โดยตรง กับทางอาจารย์ผู้สอนเอง หรือผ่านทางหัวหน้าสาขาวิชา ในหลายช่องทาง เช่น ด้วยตนเอง 

หรอืช่องทางการสื่อสารออนไลน์ต่างๆ เช่น Line / Facebook เป็นต้น 
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๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน  

กลยุทธ์การประเมินการสอน ทางสาขาวิชาได้มีการด าเนินการ เช่น ประเมินการสอนจากผู้สังเกตการณ์หรือทีม

ผู้สอน และประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น 

 

๓.  การปรับปรุงการสอน 

 วิธีการปรับปรุงการสอนทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรไ์ด้มีการส่งเสรมิใหม้ีการวิจัยในช้ันเรยีน รว่มถงึจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน ให้กับอาจารย์ผู้สอน  

 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

      การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาเมทาดาทาส าหรับการจัดการดิจิทัลคอนเทนท์ เนื่องจาก

วิชานี้ผู้เรียนต้องศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผู้สอนจึงใช้วิธีการทวนสอบ ด้วยวิธี สอบกลางภาคและปลายภาค

หลังจากที่ได้มีจัดการเรียนการสอน  

๕.  การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรงุประสิทธผิลของรายวิชา 

    จากผลการประเมินในข้อ ๑ และ ๒ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้น าผลที่ได้มาประชุมวางแผนและหาข้อสรุปในการปรับปรุงการ

สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกดิคุณภาพมากขึน้ โดยจะมีการปรับปรุงรายวิชาทุก ๕ ปี  

*********************** 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล และ

ความรับผิดชอบ

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ความรับผิดชอบหลัก                                                          ความรับผิดชอบรอง 

วิชาชีพเลือก ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ 

 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ 

 

๑ ๒ ๓ 

 

รหัสวชิา DCM๑๑๐๕   

ชื่อรายวิชา  

เมทาดาทาส าหรับการจัดการดจิิทัลคอนเทนท์ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ความรับผดิชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจ านวนไดต้ามความรับผิดชอบ   


