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รายละเอยีดของรายวชิา
 

ชอืสถาบนัอดุมศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ/ภาควชิา คณะวทิยาการจัดการ
 

หมวดท ี1 ขอ้มลูทวัไป

1. รหสัและชอืรายวชิา

2100114 สารสนเทศเพอืการเรยีนรูต้ลอดชวีติ
Information for Life Long Learning

2. จํานวนหน่วยกติ

2 (1-2-3)

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

บรหิารธุรกจิบัณฑติ สาขาวชิาการบัญชี

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา อ.บปุผา ไชยแสง

อาจารยผ์ูส้อน 1. อ.ชนิวัจน์ งามวรรณากร
2. อ.ชตุมิา คําแกว้
3. อ.บปุผา ไชยแสง
4. อ.นูรดีา จะปะกยีา

5. ภาคการศกึษา / ชนัปีทเีรยีน

1 / 2559

6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี

ไมม่ี

7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisites) (ถา้ม)ี

ไมม่ี

8. สถานทเีรยีน

กลุ่ม หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

1 [24-กานเฉ่า(ชนั 2)] องัคาร 9:00 - 12:00 อ.ชตุมิา คําแกว้ การศกึษาปฐมวัย

2 การศกึษาปฐมวัย

3 การสอนอสิลามศกึษา

4 [18-401] องัคาร 13:00 - 16:00 อ.ชตุมิา คําแกว้ ภาษามลายู

5 รัฐประศาสนศาสตร์

6 รัฐประศาสนศาสตร์

7 ฟิสกิส์

8 [18-401] พธุ 8:00 - 11:00 อ.ชนิวัจน์ งามวรรณากร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

9 การบัญชี

10 เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ

computer
Typewritten text
  และหลักสูตรอื่น ๆ



11 การจัดการธุรกจิทอ่งเทยีว

12 [18-501] ศุกร ์13:00 - 16:00 อ.บปุผา ไชยแสง การบัญชี

16 ภาษาองักฤษ

17 [18-401] พฤหสั 13:00 - 16:00 อ.บปุผา ไชยแสง ภาษาไทย

18 สังคมศกึษา

19 ภาษาไทย

20 [18-401] ศุกร ์9:00 - 12:00 อ.ชตุมิา คําแกว้ ภาษาจนี

21 ออกแบบนวัตกรรมทศันศลิป์

22 การตลาด

23 นิเทศศาสตร์

24 [18-501] พฤหสั 13:00 - 16:00 อ.ชนิวัจน์ งามวรรณากร นิตศิาสตร์

25 การจัดการ

26 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

27 อ.นูรดีา จะปะกยีา การพัฒนาชมุชน

28 อ.นูรดีา จะปะกยีา คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

29 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

30 การจัดการ

31 การบัญชี

32 รัฐประศาสนศาสตร์

36 ภาษาจนี

37 [18-501] จันทร ์9:00 - 12:00 อ.ชนิวัจน์ งามวรรณากร รัฐประศาสนศาสตร์

38 เคมี

39 ฟิสกิส์

41 การประถมศกึษา

42 พลศกึษาและสุขศกึษา

43 [20-804] ศุกร ์9:00 - 12:00 อ.บปุผา ไชยแสง ภาษาอาหรับ

44 สัตวศาสตร์

45 นิตศิาสตร์

46 นิตศิาสตร์

47 รัฐประศาสนศาสตร์

9. วนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ

วันทจัีดทํา/ปรับปรงุรายละเอยีดรายวชิา : 22 ก.ค. 59



หมวดท ี2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1. จุดมุง่หมายของรายวชิา

เพอืใหนั้กศกึษา
1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจความหมาย และเห็นคุณค่าของสารสนเทศ สามารถสบืคน้สารสนเทศในแหล่งสารสนเทศต่างๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
2. สามารถเลอืกและนําสารสนเทศไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม
เพอืใชใ้นการเขยีนรายงานการคน้ควา้ไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามหลักวชิาการและตามรปูแบบทเีป็นมาตรฐาน ตลอดจนส่งเสรมิใหม้นีิสัยในการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

เพอืใหนั้กศกึษาไดเ้รยีนรูเ้กยีวกบัความหมายและเห็นคุณค่าของสารสนเทศใหส้อดคลอ้งกบัสังคมสารสนเทศ
สามารถสบืคน้สารสนเทศในแหล่งสารสนเทศทงัภายในและภายนอกมหาวทิยาลัยไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
มวีธิกีารแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศเพอืการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง
และนําสารสนเทศทไีดไ้ปใชใ้นการเขยีนรายงานเชงิวชิาการใหเ้ป็นไปตามรปูแบบทเีป็นมาตรฐานเพอืเป็นการส่งเสรมิใหนั้กศกึษามนีิสัยในการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนนิการ

1. คําอธบิายรายวชิา

ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศเพอืการเรยีนรูต้ลอดชวีติ แหล่งสารสนเทศและการเขา้ถงึแหล่งสารสนเทศ
วธิกีารแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใชเ้พอืการศกึษา คน้ควา้ ดว้ยตนเอง วธิกีารนําเสนอผลการศกึษาคน้ควา้ตามรปูแบบและขันตอนทเีป็นมาตรฐาน

2. จํานวนชวัโมงทใีชต้อ่ภาคการศกึษา

ภาคทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดว้ยตนเอง กจิกรรมเพมิเตมิ

15 30 45 ไมม่ี

3. จํานวนชวัโมงตอ่สปัดาหท์อีาจารยใ์หค้ําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบุคคล

ใหคํ้าปรกึษาจํานวน 1 ชวัโมง/สัปดาห ์( สําหรับผูท้ตีอ้งการคําปรกึษาตามแต่ละกรณี ) วธิกีารสอืสารกบันักศกึษาดว้ยตนเองใช ้e-mail

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงั
คบัของสถาบนั และสงัคม

- บรรยาย พรอ้มยกตัวอยา่ง 
เกยีวกบั คุณธรรม จรยิธรรม

การสังเกตพฤตกิรรม ทศันคติ
ต่อเพอืนตลอดจนสังคมโดยรวม
- ประเมนิจากการส่งงานและการนําเสนอ
- ประเมนิจากความตรงต่อเวลา
ในการส่งงานและประสทิธภิาพ
งานทไีดรั้บมอบหมาย

2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน
ตรงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน แ
ละสูง้าน

- บรรยาย พรอ้มยกตัวอยา่ง 
เกยีวกบั คุณธรรม จรยิธรรม

การสังเกตพฤตกิรรม ทศันคติ
ต่อเพอืนตลอดจนสังคมโดยรวม
- ประเมนิจากการส่งงานและการนําเสนอ
- ประเมนิจากความตรงต่อเวลา
ในการส่งงานและประสทิธภิาพ
งานทไีดรั้บมอบหมาย

3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบั
ฟงัความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพใน
คุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย์

พัฒนาผูเ้รยีนใหรู้จั้กเคารพสทิธแิละรับฟังความคดิเห็
นของผูอ้นื รวมทงัเคารพในคุณค่าและศักดศิรขีองควา
มเป็นมนุษย ์ประพฤตตินเป็นแบบอยา่งทดีตี่อผูอ้นืทงั
ทางกาย วาจา และใจ ปฏบิัตติามกฎระเบยีบและขอ้บัง
คับต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม

ประเมนิจากการมวีนัิยและความพรอ้มเพรยีงของนักศกึ
ษาในการเขา้รว่มกจิกรรมในรายวชิา

4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึ
กสาธารณะ



5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกใ
นการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม และ
ภูมปัิญญาทอ้งถนิ

 

2. ดา้นความรู ้

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเ
ขา้ถงึแหลง่การเรยีนรู ้

- บรรยาย
- การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
- นําเสนอสงิทคีน้ควา้มาให ้
เพอืนๆ ในหอ้งฟัง

- ทดสอบทา้ยบท
- สังเกตความสามารถในการ
นําเสนอและเนือหาทคีน้ควา้

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณา
การความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้

- บรรยาย
- การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
- นําเสนอสงิทคีน้ควา้มาให ้
เพอืนๆ ในหอ้งฟัง

- ทดสอบทา้ยบท
- สังเกตความสามารถในการ
นําเสนอและเนือหาทคีน้ควา้

3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัก
ารและทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวดวิ
ชาศกึษาทวัไป

- บรรยาย
- การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
- นําเสนอสงิทคีน้ควา้มาให ้
เพอืนๆ ในหอ้งฟัง

- ทดสอบทา้ยบท
- สังเกตความสามารถในการ
นําเสนอและเนือหาทคีน้ควา้

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณ
ญาณ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ 
เชงิบูรณาการ ในชวีติประจําวนัไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ

- ใหนั้กศกึษาไดนํ้าเสนอ
และอภปิรายถงึการคน้ควา้
สารสนเทศดว้ยตนเอง

- สังเกตการนําเสนอและการอภปิราย

2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโย
ชน์ต่อตนเองและสังคมได ้

- เปิดใหนั้กศกึษาไดนํ้าเสนอ
และอภปิรายถงึการคน้ควา้
สารสนเทศดว้ยตนเอง

- สังเกตการนําเสนอและการอภปิราย
- สังเกตจากการใชว้ธิกีารแสวงหา
และการรวบรวมสารสนเทศ

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐา
นะผูนํ้าและสมาชกิกลุม่

- มอบหมายงานคน้ควา้
เป็นกลุ่ม
- มอบหมายงานนําเสนอ
เป็นกลุ่ม

- จัดใหป้ระเมนิตนเองและเพอืน
รว่มหอ้ง
- รายงานนําเสนอพฤตกิรรม
เป็นทมี

2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีอง
ตนเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัค
ม

- มอบหมายงานคน้ควา้
เป็นกลุ่ม
- มอบหมายงานนําเสนอ
เป็นกลุ่ม

- จัดใหป้ระเมนิตนเองและเพอืน
รว่มหอ้ง
- รายงานนําเสนอพฤตกิรรม
เป็นทมี

3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพ
หวุัฒนธรรม

 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้า
ษาเพอืการสอืสาร

- มอบหมายงานการคน้ควา้ 
ดว้ยตนเอง

- การมสี่วนรว่มในการอภปิราย
และวธิกีารอภปิราย

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิต่อ - นําเสนอโดยใชร้ปูแบบและ - การจัดทํารายงานและนําเสนอ



สอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม เทคโนโลยทีเีหมาะสม ดว้ยสอืเทคโนโลยี

3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิครา
ะหต์ัวเลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่ง
เหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและกา
รตัดสนิใจในชวีติประจําวัน

- นําเสนอโดยใชร้ปูแบบและ
เทคโนโลยทีเีหมาะสม

- การจัดทํารายงานและนําเสนอ
ดว้ยสอืเทคโนโลยี

4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ท
คโนโลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพื
อการแสวงหาความรู ้

จัดกจิกรรมการเรยีนรูใ้นรายวชิา ใหนั้กศกึษาไดว้เิคราะ
หข์อ้มลูข่าวสาร เลอืกใชส้อืในการนําเสนอในรปูแบบต่
างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมดกจิกรรมการเรยีนรูใ้นรายวชิาใ
หนั้กศกึษาไดฝึ้กปฏบิัตกิารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใ
นหลากหลายสถานการณ์

ประเมนิจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชท้ฤษฎ ีการเลอื
กใชเ้ครอืงมอืทางเทคโนโลยสีารสนเทศ

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล

1. แผนการสอน

สัปดาห์
ที

หวัขอ้/รายละเอยีด จํานวน
ชวัโมง

กจิกรรมการเรยีนการสอน สอืทใีช ้ ผูส้อน

1 แนะนํารายวชิา : ขอบข่ายรายวชิา จุดมุง่หมา
ย แผนการเรยีนการสอน แนวการเรยีนการสอ
น การวัดผลและการ ประเมนิผลและแหล่งศกึ
ษาคน้ควา้เพมิเตมิ
บทท ี1 ความรูเ้บอืงตน้
เกยีวกบัสารสนเทศ
- สารสนเทศกบัการเรยีนรู ้
ตลอดชวีติ : ความหมาย 
ประเภทและความสําคัญ
ของสารสนเทศ 
- ลักษณะของสารสนเทศทดี ี
- คุณลักษณะของสังคม
สารสนเทศ
- ผลกระทบของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- การกา้วสู่สังคมสารสนเทศ
- บทบาทสังคมสารสนเทศ

2 - ทดสอบกอ่นเรยีน
- ผูส้อนแนะนํารายวชิา
- ผูส้อนอธบิายความรูเ้บอืงต ้
น
เกยีวกบัสารสนเทศ
- ผูส้อนและผูเ้รยีนรว่มกนั
อภปิรายสารสนเทศกบัการ
เรยีนรูต้ลอดชวีติความหมาย
ของสารสนเทศจาก
ประสบการณ์ในชวีติ 
ประจําวัน
- ผูเ้รยีนรว่มกนัอภปิราย
เกยีวกบัความสําคัญของ
สารสนเทศ

- เอกสารประกอบ การสอนวชิา
สารสนเทศเพอืการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ
- แบบฟอรม์
Pre-test
- Video
- PowerPoint

1. อ.ชนิวัจน์ งามวรร
ณากร
2. อ.ชตุมิา คําแกว้
3. อ.บปุผา ไชยแสง
4. อ.นูรดีา จะปะกยีา

2 บทท ี1 ความรูเ้บอืงตน้
เกยีวกบัสารสนเทศ (ต่อ)
- การรูแ้ละมาตรฐานการรู ้
สารสนเทศ
- บรกิารสารสนเทศ
- ประเภทของบรกิาร
สารสนเทศ

3 - ผูส้อนอธบิายความรูเ้กยีวกั
บ
การรูแ้ละมาตรฐานการรู ้
สารสนเทศ การบรกิาร
สารสนเทศและประเภทของ
บรกิารสารสนเทศ 
- ผูส้อนและผูเ้รยีนรว่มกนั
สรปุสาระสําคัญทไีดเ้รยีนรู ้

- เอกสารประกอบ การสอนวชิา
สารสนเทศเพอืการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ
-PowerPoint

1. อ.ชนิวัจน์ งามวรร
ณากร
2. อ.ชตุมิา คําแกว้
3. อ.บปุผา ไชยแสง
4. อ.นูรดีา จะปะกยีา

3 บทท ี2 แหล่งสารสนเทศ 
- ความหมาย ประเภท บทบาท
และความสําคัญของแหล่ง
สารสนเทศ
- แหล่งสารสนเทศทเีป็นบคุคล
- แหล่งสารสนเทศทเีป็นสถาบัน
- แหล่งสารสนเทศทเีป็น
สอืมวลชน
- แหล่งสารสนเทศอนิเทอรเ์น็ต

2 - ผูส้อนอธบิายความหมายขอ
ง
แหล่งสารสนเทศ
- ผูส้อนและผูเ้รยีนรว่มกนั
อภปิรายประเภทของแหล่ง
สารสนเทศโดยดูตัวอยา่ง
ประกอบ
- ใหผู้เ้รยีนศกึษาสํารวจแหล่ง
สารสนเทศทงัในและนอก
สถาบันการศกึษา

- เอกสารประกอบ การสอนวชิา
สารสนเทศเพอืการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ
- PowerPoint
- หอ้งสมดุ
- Website

1. อ.ชนิวัจน์ งามวรร
ณากร
2. อ.ชตุมิา คําแกว้
3. อ.บปุผา ไชยแสง
4. อ.นูรดีา จะปะกยีา

4 บทท ี3 ทรัพยากรสารสนเทศ
- ความหมายและความสําคัญ
ของทรัพยากรสารสนเทศ 
- ประเภททรัพยากรสารสนเทศ

2 - ผูส้อนและผูเ้รยีนรว่มกนั
อภปิรายถงึประเภทของ
ทรัพยากรสารสนเทศ
- ผูเ้รยีนศกึษาคน้ควา้ดว้ยตน
เอง

- เอกสารประกอบ การสอนวชิา
สารสนเทศเพอืการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ
- PowerPoint

1. อ.ชนิวัจน์ งามวรร
ณากร
2. อ.ชตุมิา คําแกว้
3. อ.บปุผา ไชยแสง
4. อ.นูรดีา จะปะกยีา



5 บทท ี4 หนังสอือา้งองิ
- ความหมายของหนังสอือา้งองิ
- ลักษณะของหนังสอือา้งองิ
- การเลอืกใชห้นังสอือา้งองิ
- วธิใีชห้นังสอือา้งองิ
- ประเภทของหนังสอือา้งองิ

3 - ผูส้อนอธบิายเกยีวกบั
ความหมาย ลักษณะ การ
เลอืกใช ้วธิใีชห้นังสอืและ
ประเภทของหนังสอือา้งองิ
- ผูส้อนและผูเ้รยีนชว่ยกนัสรุ
ป
เกยีวกบัหนังสอือา้งองิ
- ผูเ้รยีนศกึษาคน้ควา้ดว้ยตน
เอง

- เอกสารประกอบ การสอนวชิา
สารสนเทศเพอืการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ
-PowerPoint

1. อ.ชนิวัจน์ งามวรร
ณากร
2. อ.ชตุมิา คําแกว้
3. อ.บปุผา ไชยแสง
4. อ.นูรดีา จะปะกยีา

6 บทท ี5 การจัดเกบ็ทรัพยากร
สารสนเทศ
- ประโยชน์ของการจัดหมวดหมู่
หนังสอื
- การจัดหมวดหมูห่นังสอืระบบ
ทศนิยมของดวิอ ีระบบรัฐสภาอเมรกินั (LC) ร
ะบบหอสมดุ
แพทยอ์เมรกินั (NLM)

3 - ผูส้อนและผูเ้รยีนรว่มกนั
อภปิรายถงึการจัดเกบ็
- ผูส้อนและผูเ้รยีนสรปุ
สาระสําคัญทไีดเ้รยีนรู ้

ทรัพยากรสารสนเทศ
- ผูเ้รยีนศกึษาระบบการจัดเก็
บ
ทรัพยากรสารสนเทศของ
แหล่งสารสนเทศทงัในและ
นอกสถาบันการศกึษา

- เอกสารประกอบ การสอนวชิา
สารสนเทศเพอืการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ
- PowerPoint

1. อ.ชนิวัจน์ งามวรร
ณากร
2. อ.ชตุมิา คําแกว้
3. อ.บปุผา ไชยแสง
4. อ.นูรดีา จะปะกยีา

7 บทท ี5 (ต่อ)
- การกําหนดสัญลักษณ์แทนเลขหมู่
- การเรยีงหนังสอืบนชนั
- การจัดเกบ็และเรยีงทรัพยากร
สารสนเทศอนืๆ
- การจัดเกบ็และเรยีงวัสดุ
ไมต่พีมิพ์

2 - ผูเ้รยีนศกึษาระบบการจัดเก็
บ
ทรัพยากรสารสนเทศของ
แหล่งสารสนเทศทงัในและ
นอกสถาบันการศกึษา

- เอกสารประกอบ การสอนวชิา
สารสนเทศเพอืการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ
- PowerPoint

1. อ.ชนิวัจน์ งามวรร
ณากร
2. อ.ชตุมิา คําแกว้
3. อ.บปุผา ไชยแสง
4. อ.นูรดีา จะปะกยีา

8 บทท ี6 การสบืคน้สารสนเทศ
- ความหมายของการสบืคน้
สารสนเทศ
- วัตถปุระสงคข์องการสบืคน้
สารสนเทศ
- เครอืงมอืชว่ยคน้สารสนเทศ
- ประเภทของเครอืงมอืชว่ยคน้
สารสนเทศ

2 - ผูส้อนอธบิายเกยีวกบัเครอืง
มอื
ชว่ยคน้สารสนเทศ

- เอกสารประกอบ การสอนวชิา
สารสนเทศเพอืการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ
- PowerPoint
- Website

1. อ.ชนิวัจน์ งามวรร
ณากร
2. อ.ชตุมิา คําแกว้
3. อ.บปุผา ไชยแสง
4. อ.นูรดีา จะปะกยีา

9 บทท ี6 (ต่อ)
- การคน้หาทรัพยากร
สารสนเทศโดยใช ้WebOPAC 
- การสบืคน้เว็บโอแพค
- การสบืคน้จากทางเลอืกทวัไป
- การสบืคน้ขันสูง

2 - ผูส้อนอธบิายความหมายขอ
ง
การคน้หาทรัพยากรสารสนเท
ศ
โดยใช ้WebOPAC 
- ผูส้อนและผูเ้รยีนรว่มกนั
แลกเปลยีนความคดิเห็น
- ผูเ้รยีนศกึษาคน้ควา้ดว้ยตน
เอง
- มอบหมายงานคน้ควา้และ
นําเสนอ

- เอกสารประกอบ การสอนวชิา
สารสนเทศเพอืการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ
- PowerPoint
- Website

1. อ.ชนิวัจน์ งามวรร
ณากร
2. อ.ชตุมิา คําแกว้
3. อ.บปุผา ไชยแสง
4. อ.นูรดีา จะปะกยีา

10 สอบกลางภาค

11 บทท ี7 ฐานขอ้มลู
- ความหมาย ความสําคัญ และ
ประเภทของฐานขอ้มลู
- ฐานขอ้มลูออนไลน์, E-book,
E-Journal, Journal Link

2 - ผูส้อนอธบิายความหมายแล
ะ
ประเภทของฐานขอ้มลู
- ผูส้อนอธบิายและสาธติวธิกี
าร
สบืคน้ใหผู้เ้รยีนเขา้ใจและ
สามารถสบืคน้ได ้

- เอกสารประกอบ การสอนวชิา
สารสนเทศเพอืการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ
- PowerPoint
- ฐานขอ้มลู
- Website

1. อ.ชนิวัจน์ งามวรร
ณากร
2. อ.ชตุมิา คําแกว้
3. อ.บปุผา ไชยแสง
4. อ.นูรดีา จะปะกยีา

12 บทท ี7 (ต่อ)
- ฐานขอ้มลูออนไลน์ของ
มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา 
- การใชบ้รกิารฐานขอ้มลูของ
มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา

2 - ผูส้อนและผูเ้รยีนรว่มกนั
อภปิรายเกยีวกบัฐานขอ้มลู
ทใีหบ้รกิารของสํานักฯวทิยบริ
การ มหาวทิยาลัย 
-ผูเ้รยีนศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเ
อง

- เอกสารประกอบ การสอนวชิา
สารสนเทศเพอืการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ
- PowerPoint
- ฐานขอ้มลู
- Website

1. อ.ชนิวัจน์ งามวรร
ณากร
2. อ.ชตุมิา คําแกว้
3. อ.บปุผา ไชยแสง
4. อ.นูรดีา จะปะกยีา



- ผูเ้รยีนฝึกปฏบิัตกิารสบืคน้ด ้
วยระบบคอมพวิเตอร์

13 บทท ี8 จรยิธรรมการใช ้
สารสนเทศ
- ความหมาย และความสําคัญ
ของจรยิธรรม
- จรยิธรรมในการใชส้ารสนเทศ
- ผลกระทบของการใช ้
เทคโนโลยสีารสนเทศ
- การใชจ้รยิธรรมและกฎหมาย
เพอืแกปั้ญหาสังคมทเีกดิจาก
เทคโนโลยสีารสนเทศ
- ความหมายและประเภทของ
ทรัพยส์นิทางปัญญา
- วธิกีารหลกีเลยีงการละเมดิ
ทรัพยส์นิทางปัญญา

3 - ผูส้อนอธบิายความหมาย แ
ละ
ความสําคัญของจรยิธรรม 
จรยิธรรมในการใชส้ารสนเทศ

- ผูเ้รยีนวเิคราะหผ์ลกระทบ
ของการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ผูส้อนและผูเ้รยีนรว่มกนั
อภปิรายถงึจรยิธรรมในการใช ้
สารสนเทศ

- เอกสารประกอบ การสอนวชิา
สารสนเทศเพอืการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ
- Vidio
- PowerPoint

1. อ.ชนิวัจน์ งามวรร
ณากร
2. อ.ชตุมิา คําแกว้
3. อ.บปุผา ไชยแสง
4. อ.นูรดีา จะปะกยีา

14 บทท ี9 การเขยีนรายงาน
ทางวชิาการ
- ความหมายของการเขยีน
รายงานทางวชิาการและ
ประเภทผลงานทางวชิาการ
- ความแตกต่างระหวา่งรายงาน
ภาคนิพนธ ์วทิยานิพนธ ์และ
รายงานการวจัิย

3 - ผูส้อนและผูเ้รยีนรว่มกนั
อภปิรายความหมาย ประเภท 
ของผลงานทางวชิาการ
-ผูส้อนอธบิายขันตอนการเขี
ยน
รายงานทางวชิาการทถีกูตอ้ง
- ผูส้อนมอบหมายใหผู้เ้รยีนคิ
ด
หวัขอ้การทํางานรายงาน

- เอกสารประกอบ การสอนวชิา
สารสนเทศเพอืการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ
- PowerPoint

1. อ.ชนิวัจน์ งามวรร
ณากร
2. อ.ชตุมิา คําแกว้
3. อ.บปุผา ไชยแสง
4. อ.นูรดีา จะปะกยีา

15 บทท ี10 การอา้งถงึและการ
เขยีนบรรณานุกรม
ตามมาตรฐาน APA
- ความหมายรปูแบบและวธิขีองการอา้งถงึ
- การลงรายการบรรณานุกรมตามกฎ APA Sty
le
- การเรยีงรายการบรรณานุกรม

2 - ผูส้อนอธบิายเกยีวกบัรปูแบ
บ 
วธิขีองการอา้งถงึ การลง
รายการบรรณานุกรมตาม
กฎ APA Style และการเรยีง
รายการบรรณานุกรม
- ผูส้อนและผูเ้รยีนชว่ยกนัสรุ
ป
การลงรายการบรรณานุกรม
ตามกฎ APA Style
- ผูเ้รยีนทําแบบฝึกหดั
- เฉลยแบบฝึกหดัใหผู้เ้รยีนแ
กไ้ข
ส่วนทผีดิ

- เอกสารประกอบ การสอนวชิา
สารสนเทศเพอืการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ
- PowerPoint
- แบบทดสอบ

1. อ.ชนิวัจน์ งามวรร
ณากร
2. อ.ชตุมิา คําแกว้
3. อ.บปุผา ไชยแสง
4. อ.นูรดีา จะปะกยีา

16 นําเสนอรายงานการศกึษาคน้ควา้ 3 - ผูเ้รยีนนําเสนอและอภปิราย
ซักถาม
- ผูส้อนทบทวนความรูค้วามเ
ขา้ใจเพอืเตรยีมสอบ

- เอกสารประกอบ การสอนวชิา
สารสนเทศเพอืการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ
- PowerPoint

1. อ.ชนิวัจน์ งามวรร
ณากร
2. อ.ชตุมิา คําแกว้
3. อ.บปุผา ไชยแสง
4. อ.นูรดีา จะปะกยีา

17, 18 สอบปลายภาค

2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรร
มที

ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิ สัปดาหป์ระเมิ
น

สัดส่วนของก
ารประเมนิผล

1 ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัค ั
บของสถาบนั และสงัคม
2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน ต
รงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน และสู ้
งาน
3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบัฟั
งความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพในคุ
ณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย์
4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึก

- การเขา้ชนัเรยีน
- การมสี่วนรว่มกจิกรรมในหอ้ง

ตลอดภาคกา
รศกึษา

10



สาธารณะ
5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกใน
การอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม และภูมปัิ
ญญาทอ้งถนิ

2 ดา้นความรู ้

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้
ถงึแหลง่การเรยีนรู ้
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณาก
ารความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้
3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัการ
และทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวดวชิา
ศกึษาทวัไป

- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค

10,17 40

3 ดา้นทกัษะทางปัญญา

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญ
าณ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชงิ
บูรณาการ ในชวีติประจําวนัไดอ้ยา่งมปีระสิ
ทธภิาพ
2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยชน์
ต่อตนเองและสังคมได ้

งานทมีอบหมายและแบบทดสอบยอ่ย 4,14 10

4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและค
วามรบัผดิชอบ

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐานะ
ผูนํ้าและสมาชกิกลุม่
2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีองต
นเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัคม
3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพหุ
วัฒนธรรม

- การบา้น/งานกลุ่ม
- รายงาน/นําเสนอรายงานเชงิ
วชิาการ

ตลอดภาคกา
รศกึษา

10

5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสา
ร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้าษ
าเพอืการสอืสาร
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิต่อสื
อสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม
3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะ
หต์ัวเลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเห
มาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและการตัด
สนิใจในชวีติประจําวัน
4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโ
นโลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืกา
รแสวงหาความรู ้

- การบา้น/งานกลุ่ม
- รายงาน/นําเสนอรายงานเชงิ
วชิาการ

ตลอดภาคกา
รศกึษา

10

หมวดท ี6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลกั

เอกสารหลักประกอบการสอน วชิา สารสนเทศเพอืการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
(รวบรวมโดย นูรดีา จะปะกยีา)

2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญั
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3. เอกสารและขอ้มลูแนะนํา

เว็บไซตเ์กยีวกบัเนือหาสารสนเทศเพอืการเรยีนรูต้ลอดชวีติและฐานขอ้มลูออนไลน์ต่างๆ

หมวดท ี7 การประเมนิและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวชิา

1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี กองบรกิารการศกึษาไดจั้ดทําแบบประเมนิการสอน โดยใหนั้กศกึษาทกุคนประเมนิประสทิธผิลของรายวชิา ซงึรวมถงึ
วธิกีารสอน สงิสนับสนุนการเรยีนการสอน ซงึมผีลกระทบต่อการเรยีนรู ้และผลการเรยีนรูท้ไีดรั้บและเสนอแนะเพอืการปรับปรงุรายวชิา ผา่นระบบออนไลน์

2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอน

การประเมนิการสอนโดยคณะกรรมการทแีต่งตังโดยคณะกรรมการหมวดวชิาศกึษาทวัไป

3. การปรบัปรงุการสอน

กําหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนทบทวนและปรับปรงุกลยทุธแ์ละวธิกีารสอนจากผลการประเมนิประสทิธผิลของรายวชิา แลว้จัดทํารายงานทกุภาคการศกึษา

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธขิองนกัศกึษาในรายวชิา



4.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนกัศกึษายงัไมส่าํเร็จการศกึษา

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู ้ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสัมฤทธใินรายหวัขอ้
ตามทคีาดหวังจากการเรยีนรูใ้นวชิา ไดจ้ากการสอบถามนักศกึษา หรอืการสุ่มตรวจผลงานของนักศกึษา หลังจากการออกผลการเรยีนรายวชิา
มกีารทวนสอบผลสัมฤทธโิดยรวมในวชิาดังนี

การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศกึษา โดยอาจารยอ์นื หรอืผูท้รงคุณวฒุ ิทไีมใ่ชอ่าจารยป์ระจําหลักสูตร

ตังคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนักศกึษา โดยตรวจขอ้สอบ ผลงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบ
และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม

4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาสาํเร็จการศกึษา

หลังจากนักศกึษาสําเร็จการศกึษา จะมกีารประเมนิคุณภาพของหลักสูตร โดยสอบถามความพรอ้มและความรูจ้ากสาขาทเีรยีน รวมทงัสาขาอนื
ๆ ทกํีาหนดในหลักสูตร ทเีกยีวเนืองกบัการประกอบอาชพีของบัณฑติ รวมทงัเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คดิเห็นในการปรับหลักสูตรใหด้ยีงิขนึดว้ย
นอกจากนันประเมนิจากตําแหน่งและความกา้วหนา้ในสายงานของบัณฑติ
และประเมนิจากความเห็นจากผูท้รงคุณวฒุภิายนอกทมีาประเมนิหลักสูตร หรอืเป็นอาจารยพ์เิศษ ต่อความพรอ้มของนักศกึษาในการเรยีน
และคุณสมบัตอินื ๆ ทเีกยีวขอ้งกบักระบวนการเรยีนรู ้และการพัฒนาองคค์วามรูข้องนักศกึษา

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

มรีะบบการทบทวนประสทิธผิลของรายวชิา โดยพจิารณาจากผลการประเมนิการสอนโดยนักศกึษา
อาจารยผ์ูส้อนรับผดิชอบในการทบทวนเนือหาทสีอนและกลยทุธก์ารสอนทใีช ้
และนําเสนอแนวทางในการปรับปรงุและพัฒนาในรายงานผลการดําเนินการและสรปุวางแผนพัฒนาปรับปรงุสําหรับใชใ้นปีการศกึษาถดัไป

หมวดอนืๆ
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