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รายละเอยีดของรายวชิา
 

ชอืสถาบนัอดุมศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ/ภาควชิา คณะครุศาสตร์
 

หมวดท ี1 ขอ้มลูทวัไป

1. รหสัและชอืรายวชิา

2100114 สารสนเทศเพอืการเรยีนรูต้ลอดชวีติ
Information for Life Long Learning

2. จํานวนหน่วยกติ

2 (1-2-3)

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

ครศุาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา อ.บปุผา ไชยแสง

อาจารยผ์ูส้อน 1. อ.จารณีุ การี
2. อ.ชตุมิา คําแกว้
3. อ.บปุผา ไชยแสง
4. อ.มฮูมัหมดั ป(ุอ.พเิศษ)
5. อ.นูรดีา จะปะกยีา

5. ภาคการศกึษา / ชนัปีทเีรยีน

1 / 2560

6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมาก่อน (pre-requisite) (ถา้ม)ี

ไมม่ี

7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (co-requisites) (ถา้ม)ี

ไมม่ี

8. สถานทเีรยีน

กลุ่ม หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

2 [18-501] องัคาร 13:00 - 16:00 อ.บปุผา ไชยแสง การศกึษาปฐมวัย

3 การศกึษาปฐมวัย

4 การสอนอสิลามศกึษา

5 [23-หอ้งประชมุมงักสี] องัคาร 9:00 - 12:00 อ.บปุผา ไชยแสง ภาษามลายู

6 รัฐประศาสนศาสตร์

7 รัฐประศาสนศาสตร์

8 ฟิสกิส์

9 [18-501] พธุ 8:00 - 11:00 อ.จารณีุ การี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

10 การบัญชี

11 การพัฒนาชมุชน

12 [23-หอ้งประชมุ นังกา] องัคาร 13:00 - 16:00 อ.จารณีุ การี นิตศิาสตร์

13 การบัญชี

18 วทิยาศาสตรส์งิแวดลอ้ม

19 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

20 เกษตรศาสตร์

21 การบัญชี

22 ชวีวทิยา

23 จุลชวีวทิยา

24 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

25 [24- ตงิเซยีง(ชนั 2)] จันทร ์9:00 - 12:00 อ.ชตุมิา คําแกว้ การบัญชี

26 คอมพวิเตอร์

27 อ.มฮูมัหมดั ป(ุอ.พเิศษ) การเงนิการธนาคาร(นานาชาต)ิ

computer
Text Box
และหลักสูตรอื่น ๆ



27 อ.มฮูมัหมดั ป(ุอ.พเิศษ) การเงนิการธนาคาร(นานาชาต)ิ

28 อ.มฮูมัหมดั ป(ุอ.พเิศษ) การเงนิการธนาคาร(นานาชาต)ิ

29 อ.มฮูมัหมดั ป(ุอ.พเิศษ) การเงนิการธนาคาร(นานาชาต)ิ

30 อ.มฮูมัหมดั ป(ุอ.พเิศษ) การเงนิการธนาคาร(นานาชาต)ิ

31 อ.มฮูมัหมดั ป(ุอ.พเิศษ) การเงนิการธนาคาร(นานาชาต)ิ

33 ภาษาจนี

34 ภาษาอาหรับ

35 สัตวศาสตร์

36 วทิยาศาสตรส์งิแวดลอ้ม

37 เคมี

38 รัฐประศาสนศาสตร์

41 [18-401] ศุกร ์13:00 - 16:00 อ.นูรดีา จะปะกยีา วทิยาศาสตรส์งิแวดลอ้ม

42 การจัดการ

43 ฟิสกิส์

44 พลศกึษาและสุขศกึษา

45 การประถมศกึษา

46 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

47 การบัญชี

48 อ.นูรดีา จะปะกยีา นิตศิาสตร์

49 นิตศิาสตร์

50 การพัฒนาชมุชน

51 การบัญชี

52 การจัดการ

53 การจัดการ

54 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

9. วนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ

วันทจัีดทํา/ปรับปรงุรายละเอยีดรายวชิา : 28 ม.ิย. 60

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 และ facebook

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา



1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัคบัของสถาบนั 
และสงัคม

บรรยาย พรอ้มยกตัวอยา่ง เกยีวกบั คุณธรรม จรยิธรรม การสังเกตพฤตกิรรม ทศันคต ิต่อเพอืนตลอดจนสังคมโดยรวม - ประเมนิจ
ากการส่งงานและการนําเสนอ - ประเมนิจากความตรงต่อเวลา ในการส่งงา
นและประสทิธภิาพ งานทไีดรั้บมอบหมาย

2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน ตรงตอ่เวลา ซื
อสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน และสูง้าน

พัฒนาผูเ้รยีนใหม้วีนัิย ตรงต่อเวลา เสยีสละ ซอืสัตยส์ุจรติ มคีวามรับผดิช
อบต่อตนเอง วชิาชพีและสังคม ปฏบิัตติามกฎระเบยีบและขอ้บังคับต่าง ๆ 
ขององคก์รและสังคม กําหนดใหม้วีัฒนธรรมองคก์ร เพอืเป็นการปลูกฝังให ้
นักศกึษามรีะเบยีบวนัิย โดยเนน้การเขา้ชนัเรยีนใหต้รงเวลา การแต่งกายที
เป็นไปตามระเบยีบของมหาวทิยาลัย

1) ประเมนิจากการตรงเวลาของนักศกึษาในการเขา้ชนัเรยีน การส่งงานทไี
ดรั้บมอบหมาย และการรว่มกจิกรรม 
2) ประเมนิจากความซอืสัตยโ์ดยไมท่จุรติในการสอบ

3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเห็น
ของผูอ้นื รวมทงัเคารพในคุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็
นมนุษย์

พัฒนาผูเ้รยีนใหรู้จั้กเคารพสทิธแิละรับฟังความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเค
ารพในคุณค่าและศักดศิรขีองความเป็นมนุษย ์ประพฤตตินเป็นแบบอยา่งที
ดตี่อผูอ้นืทงัทางกาย วาจา และใจ ปฏบิัตติามกฎระเบยีบและขอ้บังคับต่าง
ๆ ขององคก์รและสังคม

ประเมนิจากการมวีนัิยและความพรอ้มเพรยีงของนักศกึษาในการเขา้รว่มกจิ
กรรมในรายวชิา

4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณะ พัฒนาผูเ้รยีนใหแ้สดงออกถงึสํานึกสาธารณะ เชน่ มกีจิกรรมในรายวชิาทใี
หผู้เ้รยีนรว่มทําจติอาสา

แบบสังเกตพฤตกิรรม

5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกในการอนุรักษ์ศลิ
ปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม และภูมปัิญญาทอ้งถนิ

จัดกจิกรรมการเรยีนรู ้ใหนั้กศกึษาสามารถเขา้ถงึแหล่งสารสนเทศทหีลาก
หลาย ในทอ้งถนิได ้

แบบบันทกึคะแนน แบบทดสอบยอ่ย

 

2. ดา้นความรู ้

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถงึแหลง่การเ
รยีนรู ้

ใชก้ารเรยีนการสอนในหลากหลายรปูแบบ โดยเนน้หลักการทางทฤษฎ ีแล
ะประยกุตท์างปฏบิัตใินสภาพแวดลอ้มจรงิ โดยทนัต่อการเปลยีนแปลง นอ
กจากนี จัดใหม้กีารเรยีนรูจ้ากกรณีศกึษาต่าง ๆ การคน้ควา้จากแหล่งเรยีนรู ้
ทเีกยีวขอ้ง

ประเมนิจากผลสัมฤทธทิางการเรยีนและการปฏบิัตขิองนักศกึษา ในดา้นต่า
ง ๆ คอื 
(1) แบบฝึกหดั 
(2) การสอบปลายภาคเรยีน 
(3) ประเมนิจากรายงานทนัีกศกึษาจัดทํา 
(4) ประเมนิจากการนําเสนอรายงานในชนัเรยีน

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณาการความรู ้และก
ารประยกุตค์วามรู ้

จัดการเรยีนรูแ้บบเนน้ประสบการณ์ ใหผู้เ้รยีนมทีกัษะในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศทเีกยีวขอ้ง เชน่ การพัฒนารปูแบบการนําเสนอชนิงานในรายวิ
ชา

1. แบบฝึกหดั
2. การนําเสนอรายงานหนา้ชนัเรยีน

3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัการและทฤษฎทีสี
ําคญัในเนอืหาของหมวดวชิาศกึษาทวัไป

การสอนแบบรว่มมอื เพอืใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มและพรอ้มพัฒนาตน ประเมนิจากการมสี่วนรว่มในการอภปิราย แสดงความคดิเห็นในชนัเรยีน

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ คดิวเิคราะ
ห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชงิบูรณาการ ในชวีติประจําวนัไ
ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

ใชว้ธิสีอนแบบการฝึกปฏบิัต ิสามารถสบืคน้ วเิคราะห ์ประมวลและประเมนิ
สารสนเทศเพอืใชแ้กปั้ญหาอยา่งสรา้งสรรค์

ประเมนิตามสภาพจรงิจากผลงาน และการปฏบิัตขิองนักศกึษา เชน่ ประเมิ
นจากการนําเสนอรายงานในชนัเรยีน ประเมนิจากการมสี่วนรว่มในการอภปิ
ราย แสดงความคดิเห็นในชนัเรยีน เป็นตน้

2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคมได ้

ใชว้ธิกีารทหีลากหลาย โดยเนน้ผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง การมอบหมายชนิงา
นเพอืพัฒนาความคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์ในการออกแบบเนือหา และวธิกีารนํา
เสนอ

แบบบันทกึคะแนนจากการนําเสนอผลงาน

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐานะผูนํ้าและสมา
ชกิกลุม่

ใชก้ารสอนทมีกีารกําหนดกจิกรรมใหม้กีารทํางานเป็นกลุ่ม การทํางานทตีอ้
งประสานงานกบัผูอ้นื โดยมคีวามคาดหวังในผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะความ
สัมพันธร์ะหวา่งตัวบคุคล และความสามารถในการรับผดิชอบ ดังนี (1) มมี
นุษยสัมพันธท์ดีกีบัผูร้ว่มงานในองคก์รและกบับคุคลทวัไป (2) สามารถสอื
สารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

ประเมนิจากพฤตกิรรมและการแสดงออกของนักศกึษา ในการนําเสนอรายง
านกลุ่มในชนัเรยีน และสังเกตจากพฤตกิรรมทแีสดงออกในการรว่มกจิกรรม
ต่าง ๆ และความครบถว้นชดัเจนตรงประเด็นของขอ้มลู

2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีองตนเอง ทงัตอ่ต
นเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัคม

ใชก้ารสอนทมีกีารกําหนดกจิกรรมใหม้กีารทํางานเป็นกลุ่ม การทํางานทตีอ้
งประสานงานกบัผูอ้นื โดยมคีวามคาดหวังในผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะความ
สัมพันธร์ะหวา่งตัวบคุคล และความสามารถในการรับผดิชอบ ดังนี (1) มคี
วามรับผดิชอบต่องานทไีดรั้บมอบหมาย

ประเมนิจากพฤตกิรรมและการแสดงออกของนักศกึษา ในการนําเสนอรายง
านกลุ่มในชนัเรยีน และสังเกตจากพฤตกิรรมทแีสดงออกในการรว่มกจิกรรม
ต่าง ๆ และความครบถว้นชดัเจนตรงประเด็นของขอ้มลู

3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพหวุัฒนธรรม ใชก้ารสอนทมีกีารกําหนดกจิกรรมใหม้กีารทํางานเป็นกลุ่ม การทํางานทตีอ้
งประสานงานกบัผูอ้นื โดยมคีวามคาดหวังในผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะความ
สัมพันธร์ะหวา่งตัวบคุคล และความสามารถในการรับผดิชอบ ดังนี (1) มมี
นุษยสัมพันธท์ดีกีบัผูร้ว่มงานในองคก์รและกบับคุคลทวัไป (2) สามารถสอื
สารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

ประเมนิจากพฤตกิรรมและการแสดงออกของนักศกึษา ในการนําเสนอรายง
านกลุ่มในชนัเรยีน และสังเกตจากพฤตกิรรมทแีสดงออกในการรว่มกจิกรรม
ต่าง ๆ และความครบถว้นชดัเจนตรงประเด็นของขอ้มลู

 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้าษาเพอืการสอืสาร จัดกจิกรรมการเรยีนรูใ้นรายวชิา ใหนั้กศกึษาไดว้เิคราะหข์อ้มลูข่าวสาร เลื
อกใชส้อืในการนําเสนอในรปูแบบต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม ส่งเสรมิใหผู้เ้รยี
นใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสอืสารไดอ้ยา่งถกูตอ้ง เหมาะ
สมกบัโอกาส

ประเมนิจากใบงานหรอืการทดสอบยอ่ย



2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิต่อสอืสาร โดยใชเ้
ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม

จัดกจิกรรมการเรยีนรูใ้นรายวชิาใหนั้กศกึษาไดฝึ้กปฏบิัตกิารใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์

ประเมนิจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชท้ฤษฎ ีการเลอืกใชเ้ครอืงมอืทางเท
คโนโลยสีารสนเทศ

3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะหต์ัวเลข แปรผ
ล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้
ญหาและการตัดสนิใจในชวีติประจําวัน

ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนใชค้วามรูพ้นืฐานทางคณติศาสตรแ์ละสถติใินการประมว
ลผล การแปลความหมาย และการวเิคราะหข์อ้มลู

ประเมนิจากความสามารถในการอธบิายถงึขอ้จํากดั เหตุผลในการเลอืกใชเ้
ครอืงมอืต่าง ๆ การอภปิราย กรณีศกึษาต่าง ๆ ทมีกีารนําเสนอต่อชนัเรยีน

4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเ
ทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแสวงหาความรู ้

จัดกจิกรรมการเรยีนรูใ้นรายวชิาใหนั้กศกึษาไดฝึ้กปฏบิัตกิารใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์

ประเมนิจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชท้ฤษฎ ีการเลอืกใชเ้ครอืงมอืทางเท
คโนโลยสีารสนเทศ

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล

1. แผนการสอน

สัปดาหท์ี หวัขอ้/รายละเอยีด จํานวนชวัโ
มง

กจิกรรมการเรยีนการสอน สอืทใีช ้ ผูส้อน

1 แนะนํารายวชิา : ขอบข่ายรายวชิา จุดมุง่หมาย แผนการเรยีนกา
รสอน แนวการเรยีนการสอน การวัดผลและการ ประเมนิผลและ
แหล่งศกึษาคน้ควา้เพมิเตมิ บทท ี1 ความรูเ้บอืงตน้ เกยีวกบัสา
รสนเทศ - สารสนเทศกบัการเรยีนรู ้ตลอดชวีติ : ความหมาย ป
ระเภทและความสําคัญ ของสารสนเทศ - ลักษณะของสารสนเ
ทศทดี ี- คุณลักษณะของสังคม สารสนเทศ - ผลกระทบของเท
คโนโลย ีสารสนเทศ - การกา้วสู่สังคมสารสนเทศ - บทบาทสั
งคมสารสนเทศ

3 - ทดสอบกอ่นเรยีน - ผูส้อนแนะนํารายวิ
ชา - ผูส้อนอธบิายความรูเ้บอืงตน้ เกยีวกั
บสารสนเทศ - ผูส้อนและผูเ้รยีนรว่มกนั 
อภปิรายสารสนเทศกบัการ เรยีนรูต้ลอด
ชวีติความหมาย ของสารสนเทศจาก ประ
สบการณ์ในชวีติ ประจําวัน - ผูเ้รยีนรว่มกั
นอภปิราย เกยีวกบัความสําคัญของ สาร
สนเทศ

- เอกสารประกอบ การสอนวชิาสารสนเทศเ
พอืการเรยีนรูต้ลอดชวีติ - แบบฟอรม์ Pre-t
est - Video - PowerPoin

1. อ.จารณีุ การี
2. อ.ชตุมิา คําแกว้
3. อ.บปุผา ไชยแสง
4. อ.มฮูมัหมดั ป(ุอ.พเิศษ)
5. อ.นูรดีา จะปะกยีา

2 บทท ี1 ความรูเ้บอืงตน้ เกยีวกบัสารสนเทศ (ต่อ) - การรูแ้ละมา
ตรฐานการรู ้สารสนเทศ - บรกิารสารสนเทศ - ประเภทของบรกิ
าร สารสนเทศ

3 - ผูส้อนอธบิายความรูเ้กยีวกบั การรูแ้ละม
าตรฐานการรู ้สารสนเทศ การบรกิาร สาร
สนเทศและประเภทของ บรกิารสารสนเท
ศ - ผูส้อนและผูเ้รยีนรว่มกนั สรปุสาระสํา
คัญทไีดเ้รยีนรู ้

- เอกสารประกอบ การสอนวชิาสารสนเทศเ
พอืการเรยีนรูต้ลอดชวีติ -PowerPoin

1. อ.จารณีุ การี
2. อ.ชตุมิา คําแกว้
3. อ.บปุผา ไชยแสง
4. อ.มฮูมัหมดั ป(ุอ.พเิศษ)
5. อ.นูรดีา จะปะกยีา

3 บทท ี2 แหล่งสารสนเทศ - ความหมาย ประเภท บทบาท และค
วามสําคัญของแหล่ง สารสนเทศ - แหล่งสารสนเทศทเีป็นบคุ
คล - แหล่งสารสนเทศทเีป็นสถาบัน - แหล่งสารสนเทศทเีป็น 
สอืมวลชน - แหล่งสารสนเทศอนิเทอรเ์น็ต

3 - ผูส้อนอธบิายความหมายของ แหล่งสา
รสนเทศ - ผูส้อนและผูเ้รยีนรว่มกนั อภปิ
รายประเภทของแหล่ง สารสนเทศโดยดู
ตัวอยา่ง ประกอบ - ใหผู้เ้รยีนศกึษาสํารว
จแหล่ง สารสนเทศทงัในและนอก สถาบั
นการศกึษา

- เอกสารประกอบ การสอนวชิาสารสนเทศเ
พอืการเรยีนรูต้ลอดชวีติ - PowerPoint - ห ้
องสมดุ - Website

1. อ.จารณีุ การี
2. อ.ชตุมิา คําแกว้
3. อ.บปุผา ไชยแสง
4. อ.มฮูมัหมดั ป(ุอ.พเิศษ)
5. อ.นูรดีา จะปะกยีา

4 บทท ี3 ทรัพยากรสารสนเทศ - ความหมายและความสําคัญ ขอ
งทรัพยากรสารสนเทศ - ประเภททรัพยากรสารสนเทศ

3 - ผูส้อนและผูเ้รยีนรว่มกนั อภปิรายถงึประ
เภทของ ทรัพยากรสารสนเทศ - ผูเ้รยีน
ศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง

- เอกสารประกอบ การสอนวชิาสารสนเทศเ
พอืการเรยีนรูต้ลอดชวีติ - PowerPoint

1. อ.จารณีุ การี
2. อ.ชตุมิา คําแกว้
3. อ.บปุผา ไชยแสง
4. อ.มฮูมัหมดั ป(ุอ.พเิศษ)
5. อ.นูรดีา จะปะกยีา

5 บทท ี4 หนังสอือา้งองิ - ความหมายของหนังสอือา้งองิ - ลักษ
ณะของหนังสอือา้งองิ - การเลอืกใชห้นังสอือา้งองิ - วธิใีชห้นัง
สอือา้งองิ - ประเภทของหนังสอือา้งองิ

3 - ผูส้อนอธบิายเกยีวกบั ความหมาย ลักษ
ณะ การ เลอืกใช ้วธิใีชห้นังสอืและ ประเ
ภทของหนังสอือา้งองิ - ผูส้อนและผูเ้รยี
นชว่ยกนัสรปุ เกยีวกบัหนังสอือา้งองิ - ผูเ้
รยีนศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง

- เอกสารประกอบ การสอนวชิาสารสนเทศเ
พอืการเรยีนรูต้ลอดชวีติ -PowerPoint

1. อ.จารณีุ การี
2. อ.ชตุมิา คําแกว้
3. อ.บปุผา ไชยแสง
4. อ.มฮูมัหมดั ป(ุอ.พเิศษ)
5. อ.นูรดีา จะปะกยีา

6 บทท ี5 การจัดเกบ็ทรัพยากร สารสนเทศ - ประโยชน์ของการจั
ดหมวดหมู ่หนังสอื - การจัดหมวดหมูห่นังสอืระบบ ทศนิยมของ
ดวิอ ีระบบรัฐสภาอเมรกินั

3 - ผูส้อนและผูเ้รยีนรว่มกนั อภปิรายถงึการ
จัดเกบ็ - ผูส้อนและผูเ้รยีนสรปุ สาระสําคั
ญทไีดเ้รยีนรู ้ทรัพยากรสารสนเทศ - ผูเ้รี
ยนศกึษาระบบการจัดเกบ็ ทรัพยากรสาร
สนเทศของ แหล่งสารสนเทศทงัในและ 
นอกสถาบันการศกึษา

- เอกสารประกอบ การสอนวชิาสารสนเทศเ
พอืการเรยีนรูต้ลอดชวีติ -PowerPoint

1. อ.จารณีุ การี
2. อ.ชตุมิา คําแกว้
3. อ.บปุผา ไชยแสง
4. อ.มฮูมัหมดั ป(ุอ.พเิศษ)
5. อ.นูรดีา จะปะกยีา

7 บทท ี5 (ต่อ) - การกําหนดสัญลักษณ์แทนเลขหมู ่- การเรยีงห
นังสอืบนชนั - การจัดเกบ็และเรยีงทรัพยากร สารสนเทศอนืๆ - 
การจัดเกบ็และเรยีงวัสดุ ไมต่พีมิพ์

3 - ผูเ้รยีนศกึษาระบบการจัดเกบ็ ทรัพยากร
สารสนเทศของ แหล่งสารสนเทศทงัในแ
ละ นอกสถาบันการศกึษา

- เอกสารประกอบ การสอนวชิาสารสนเทศเ
พอืการเรยีนรูต้ลอดชวีติ -PowerPoint

1. อ.จารณีุ การี
2. อ.ชตุมิา คําแกว้
3. อ.บปุผา ไชยแสง
4. อ.มฮูมัหมดั ป(ุอ.พเิศษ)
5. อ.นูรดีา จะปะกยีา

8 บทท ี6 การสบืคน้สารสนเทศ - ความหมายของการสบืคน้ สาร
สนเทศ - วัตถปุระสงคข์องการสบืคน้ สารสนเทศ - เครอืงมอืช่
วยคน้สารสนเทศ - ประเภทของเครอืงมอืชว่ยคน้ สารสนเทศ

3 - ผูส้อนอธบิายเกยีวกบัเครอืงมอื ชว่ยคน้
สารสนเทศ

- เอกสารประกอบ การสอนวชิาสารสนเทศเ
พอืการเรยีนรูต้ลอดชวีติ -PowerPoint

1. อ.จารณีุ การี
2. อ.ชตุมิา คําแกว้
3. อ.บปุผา ไชยแสง
4. อ.มฮูมัหมดั ป(ุอ.พเิศษ)
5. อ.นูรดีา จะปะกยีา

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

3 - ผูส้อนอธบิายความหมายของ การคน้ห
าทรัพยากรสารสนเทศ โดยใช ้WebOP
AC - ผูส้อนและผูเ้รยีนรว่มกนั แลกเปลยี
นความคดิเห็น - ผูเ้รยีนศกึษาคน้ควา้ดว้
ยตนเอง - มอบหมายงานคน้ควา้และ นําเ
สนอ

- เอกสารประกอบ การสอนวชิาสารสนเทศเ
พอืการเรยีนรูต้ลอดชวีติ -PowerPoint

1. อ.จารณีุ การี
2. อ.ชตุมิา คําแกว้
3. อ.บปุผา ไชยแสง
4. อ.มฮูมัหมดั ป(ุอ.พเิศษ)
5. อ.นูรดีา จะปะกยีา

10 สอบกลางภาค

11 บทท ี7 ฐานขอ้มลู - ความหมาย ความสําคัญ และ ประเภทของ
ฐานขอ้มลู - ฐานขอ้มลูออนไลน์, E-book, E-Journal, Journa
l Link

3 - ผูส้อนอธบิายความหมายและ ประเภทข
องฐานขอ้มลู - ผูส้อนอธบิายและสาธติวิ
ธกีาร สบืคน้ใหผู้เ้รยีนเขา้ใจและ สามารถ
สบืคน้ได ้

เอกสารประกอบ การสอนวชิาสารสนเทศเพื
อการเรยีนรูต้ลอดชวีติ - PowerPoint - ฐาน
ขอ้มลู - Website

1. อ.จารณีุ การี
2. อ.ชตุมิา คําแกว้
3. อ.บปุผา ไชยแสง
4. อ.มฮูมัหมดั ป(ุอ.พเิศษ)
5. อ.นูรดีา จะปะกยีา



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

3 - ผูส้อนและผูเ้รยีนรว่มกนั อภปิรายเกยีวกั
บฐานขอ้มลู ทใีหบ้รกิารของสํานักฯวทิย
บรกิาร มหาวทิยาลัย -ผูเ้รยีนศกึษาคน้คว ้
าดว้ยตนเอง - ผูเ้รยีนฝึกปฏบิัตกิารสบืคน้
ดว้ยระบบคอมพวิเตอร์

เอกสารประกอบ การสอนวชิาสารสนเทศเพื
อการเรยีนรูต้ลอดชวีติ - PowerPoint - ฐาน
ขอ้มลู - Website

1. อ.จารณีุ การี
2. อ.ชตุมิา คําแกว้
3. อ.บปุผา ไชยแสง
4. อ.มฮูมัหมดั ป(ุอ.พเิศษ)
5. อ.นูรดีา จะปะกยีา

13 บทท ี8 จรยิธรรมการใช ้สารสนเทศ - ความหมาย และความสํา
คัญ ของจรยิธรรม - จรยิธรรมในการใชส้ารสนเทศ - ผลกระทบ
ของการใช ้เทคโนโลยสีารสนเทศ - การใชจ้รยิธรรมและกฎหม
าย เพอืแกปั้ญหาสังคมทเีกดิจาก เทคโนโลยสีารสนเทศ - ควา
มหมายและประเภทของ ทรัพยส์นิทางปัญญา - วธิกีารหลกีเลยี
งการละเมดิ ทรัพยส์นิทางปัญญา

3 - ผูส้อนอธบิายความหมาย และ ความสํา
คัญของจรยิธรรม จรยิธรรมในการใชส้าร
สนเทศ - ผูเ้รยีนวเิคราะหผ์ลกระทบ ของ
การใชเ้ทคโนโลย ีสารสนเทศ - ผูส้อนแ
ละผูเ้รยีนรว่มกนั อภปิรายถงึจรยิธรรมในก
ารใช ้สารสนเทศ

- เอกสารประกอบ การสอนวชิาสารสนเทศเ
พอืการเรยีนรูต้ลอดชวีติ -PowerPoint
- ตัวอยา่งกรณีศกึษาจรยิธรรมการใชส้ารสน
เทศ

1. อ.จารณีุ การี
2. อ.ชตุมิา คําแกว้
3. อ.บปุผา ไชยแสง
4. อ.มฮูมัหมดั ป(ุอ.พเิศษ)
5. อ.นูรดีา จะปะกยีา

14 บทท ี9 การเขยีนรายงาน ทางวชิาการ - ความหมายของการเขี
ยน รายงานทางวชิาการและ ประเภทผลงานทางวชิาการ - ควา
มแตกต่างระหวา่งรายงาน ภาคนิพนธ ์วทิยานิพนธ ์และ รายงา
นการวจัิย

3 - ผูส้อนและผูเ้รยีนรว่มกนั อภปิรายความ
หมาย ประเภท ของผลงานทางวชิาการ -
ผูส้อนอธบิายขันตอนการเขยีน รายงานท
างวชิาการทถีกูตอ้ง - ผูส้อนมอบหมายให ้
ผูเ้รยีนคดิ หวัขอ้การทํางานรายงาน

- เอกสารประกอบ การสอนวชิาสารสนเทศเ
พอืการเรยีนรูต้ลอดชวีติ -PowerPoint

1. อ.จารณีุ การี
2. อ.ชตุมิา คําแกว้
3. อ.บปุผา ไชยแสง
4. อ.มฮูมัหมดั ป(ุอ.พเิศษ)
5. อ.นูรดีา จะปะกยีา

15 บทท ี10 การอา้งถงึและการ เขยีนบรรณานุกรม ตามมาตรฐาน 
APA - ความหมายรปูแบบและวธิขีองการอา้งถงึ - การลงรายกา
รบรรณานุกรมตามกฎ APA Style - การเรยีงรายการบรรณานุกร
ม

3 - ผูส้อนอธบิายเกยีวกบัรปูแบบ วธิขีองกา
รอา้งถงึ การลง รายการบรรณานุกรมตาม 
กฎ APA Style และการเรยีง รายการบรร
ณานุกรม - ผูส้อนและผูเ้รยีนชว่ยกนัสรปุ 
การลงรายการบรรณานุกรม ตามกฎ APA
Style - ผูเ้รยีนทําแบบฝึกหดั - เฉลยแบบ
ฝึกหดัใหผู้เ้รยีนแกไ้ข ส่วนทผีดิ

- เอกสารประกอบ การสอนวชิาสารสนเทศเ
พอืการเรยีนรูต้ลอดชวีติ -PowerPoint

1. อ.จารณีุ การี
2. อ.ชตุมิา คําแกว้
3. อ.บปุผา ไชยแสง
4. อ.มฮูมัหมดั ป(ุอ.พเิศษ)
5. อ.นูรดีา จะปะกยีา

16 นําเสนอรายงานการศกึษาคน้ควา้ 3 - ผูเ้รยีนนําเสนอและอภปิรายซักถาม
- ผูส้อนทบทวนความรูค้วามเขา้ใจเพอืเต
รยีมสอบ

- เอกสารประกอบ การสอนวชิาสารสนเทศเ
พอืการเรยีนรูต้ลอดชวีติ -PowerPoint

1. อ.จารณีุ การี
2. อ.ชตุมิา คําแกว้
3. อ.บปุผา ไชยแสง
4. อ.มฮูมัหมดั ป(ุอ.พเิศษ)
5. อ.นูรดีา จะปะกยีา

17, 18 สอบปลายภาค

2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรรมที ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิ สัปดาหป์ระเมนิ สัดส่วนของการประ
เมนิผล

1 ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัคบัของสถาบนั แล
ะสงัคม
2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน ตรงตอ่เวลา ซอืส ั
ตยส์จุรติ ขยนั อดทน และสูง้าน
3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเห็นข
องผูอ้นื รวมทงัเคารพในคุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุ
ษย์
4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณะ
5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกในการอนุรักษ์ศลิปวั
ฒนธรรม สงิแวดลอ้ม และภูมปัิญญาทอ้งถนิ

- การเขา้ชนัเรยีน 
- จติพสิัย 
- พฤตกิรรมในการปฏบิัตกิจิกรรม

ตลอดภาคการศกึษ
า

5%

- การเขา้ชนัเรยีน 
- จติพสิัย 
- พฤตกิรรมในการปฏบิัตกิจิกรรม

ตลอดภาคการศกึษ
า

5%

2 ดา้นความรู ้

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถงึแหลง่การเรยี
นรู ้
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณาการความรู ้และการ
ประยกุตค์วามรู ้
3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัการและทฤษฎทีสีาํค ั
ญในเนอืหาของหมวดวชิาศกึษาทวัไป

- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 
- แบบฝึกหดัและกจิกรรม 
- ทดสอบยอ่ย - งานทไีดรั้บมอบหมาย

ตลอดภาคการศกึษ
า

30%

3 ดา้นทกัษะทางปัญญา

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ คดิวเิคราะห ์
คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชงิบูรณาการ ในชวีติประจําวนัไดอ้ย่
างมปีระสทิธภิาพ
2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยชน์ต่อตนเองและสัง
คมได ้

- สอบกลางภาค - สอบปลายภาค - แบบฝึกหดัและกจิกรรม - ทดสอบยอ่ย - งานทไีดรั้บม
อบหมาย

สอบกลางภาค 10 ,
ปลายภาค 17-18 , 
แบบฝึกหดั ทดสอบ
และกจิกรรม ตลอด
ภาคการศกึษา

20%

4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐานะผูนํ้าและสมาชกิ
กลุม่
2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีองตนเอง ทงัตอ่ตนเ
อง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัคม
3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพหวุัฒนธรรม

- การเขา้ชนัเรยีน - จติพสิัย - พฤตกิรรมในการปฏบิัตกิจิกรรม ตลอดภาคการศกึษ
า

20%

5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ท
คโนโลยสีารสนเทศ

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้าษาเพอืการสอืสาร
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิต่อสอืสาร โดยใชเ้ทค
โนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม
3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะหต์ัวเลข แปรผล แ
ละนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาแ
ละการตัดสนิใจในชวีติประจําวัน
4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแสวงหาความรู ้

- แบบฝึกหดัและกจิกรรม - ทดสอบยอ่ย - งานทไีดรั้บมอบหมาย ตลอดภาคการศกึษ
า

20



หมวดท ี6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลกั

เอกสารหลักประกอบการสอน วชิา สารสนเทศเพอืการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (รวบรวมโดย นูรดีา จะปะกยีา)

2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญั

กอบแกว้ โชตกิญุชร และคณะ. (2544). การเขยีนรายงานและการใชห้อ้งสมดุ. กรงุเทพฯ: แม็ค กอ่เกยีรต ิขวัญสกลุ. (2547). สารสนเทศเพอืการคน้ควา้. กรงุเทพฯ: ภาควชิาสารสนเทศและบรรณารักษศาสตร์
คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑติ. การใชห้อ้งสมดุและทกัษะการเรยีน. (2538). พมิพค์รังท ี3. ปัตตานี : โครงการผลติตํารา มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร.์
คณาจารยภ์าควชิาบรรณารักษศาสตร.์ (2543). สารนิเทศและการศกึษาคน้ควา้. กรงุเทพฯ: โอเดยีนสโตร.์ จอ้ย นันทวิัชรนิทร,์ ม.ล. (2550). แบบบรรณานุกรมและเชงิอรรถ. กรงุเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. จุมพล
วนิชกลุ. (2549). สารสนเทศเพอืการเรยีนรู.้ กรงุเทพฯ: สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลยไีทย-ญปีุ่ น. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย. ภาควชิาบรรณารักษศาสตร.์ คณะอกัษรศาสตร.์ (2550).
การคน้ควา้และการเขยีนรายงาน. พมิพค์รังท ี8. กรงุเทพฯ: โครงการเผยแพรผ่ลงานวชิาการจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย. ชญาภรณ์ กลุนิต.ิ (2553). สารสนเทศและการศกึษาคน้ควา้. พมิพค์รังท ี3. กรงุเทพฯ:
โอเดยีนสโตร.์ ชชัวาล วงษ์ประเสรฐิ. (2548). การจัดการสารสนเทศเบอืงตน้. กรงุเทพฯ: เอก๊ซเปอรเ์น็ท. ………………... (2547). บรกิารสารนิเทศ. กรงุเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร ์มหาวทิยาลัยรังสติ. ทฐิมิา
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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

ใหกํ้าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธกิารเรยีนรูข้องนักศกึษาเป็นส่วนหนึงของระบบประกนัคุณภาพภายในของสถาบันอดุมศกึษาทจีะตอ้งทําความเขา้ใจตรงกนัทงัสถาบัน
และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ ิซงึผูป้ระเมนิภายนอกจะตอ้งสามารถตรวจสอบได ้
การทวนสอบในระดับรายวชิาควรใหนั้กศกึษาประเมนิการเรยีนการสอนในระดับรายวชิามคีณะกรรมการพจิารณาความเหมาะสมของขอ้สอบใหเ้ป็นไปตามแผนการสอนมกีารประเมนิขอ้สอบโดยผูท้รงคุณวฒุภิายนอก

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโ้ดยมรีะบบประกนัคุณภาพภายในสถาบันการศกึษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ละรายงานผล

4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาสาํเร็จการศกึษา

การกําหนดกลวธิกีารทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา ควรเนน้การทําวจัิยสัมฤทธผิลของการประกอบอาชพีของบัณฑติ
ททํีาอยา่งต่อเนืองและนําผลวจัิยทไีดย้อ้นกลับมาปรับปรงุกระบวนการการเรยีนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทงัการประเมนิคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองคก์รระดับสากล
โดยการวจัิยอาจจะดําเนินการดังตัวอยา่งต่อไปนี
(1) ภาวะการมงีานทําของบัณฑติ ประเมนิจากบัณฑติแต่ละรุน่ทจีบการศกึษา ในดา้นของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู ้ความสามารถ ความมนัใจของบัณฑติในการประกอบอาชพี
(2) การตรวจสอบจากผูป้ระกอบการ โดยการขอเขา้สัมภาษณ์หรอืการส่งแบบสอบถาม เพอืประเมนิความพงึพอใจในบัณฑติทจีบการศกึษาและเขา้ทํางานในสถานประกอบการนัน ๆ ในคาบระยะเวลาต่าง
ๆ เชน่ ปีท ี1 ปีท ี5 เป็นตน้
(3) การประเมนิตําแหน่ง และ/หรอื ความกา้วหนา้ในสายงานของบัณฑติ
(4) การประเมนิจากสถานศกึษาอนื โดยการส่งแบบสอบถาม หรอืสอบถามเมอืมโีอกาสถงึระดับความพงึพอใจในดา้นความรู ้ความพรอ้ม และสมบัตดิา้นอนื ๆ
ของบัณฑติทจีบการศกึษาและเขา้ศกึษาต่อระดับทสีูงขนึในสถานศกึษานัน ๆ
(5) การประเมนิจากบัณฑติทไีปประกอบอาชพี ในแงข่องความพรอ้มและความรูจ้ากสาขาวชิาทเีรยีน รวมทงัสาขาอนื ๆ ทกํีาหนดในหลักสูตรทเีกยีวเนืองกบัการประกอบอาชพีของบัณฑติ
รวมทงัเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คดิเห็นในการปรับหลักสูตรใหด้ยีงิขนึดว้ย
(6) ความเห็นจากผูท้รงคุณวฒุภิายนอกทมีาประเมนิหลักสูตรหรอืเป็นอาจารยพ์เิศษต่อความพรอ้มของนักศกึษาในการเรยีน และสมบัตอินืๆ ทเีกยีวขอ้งกบักระบวนการเรยีนรู ้
และการพัฒนาองคค์วามรูข้องนักศกึษา
(7) ผลงานของนักศกึษาทวีัดเป็นรปูธรรมได ้

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

มรีะบบการทบทวนประสทิธผิลของรายวชิา โดยพจิารณาจากผลการประเมนิการสอนโดยนักศกึษา อาจารยผ์ูส้อนรับผดิชอบในการทบทวนเนือหาทสีอนและกลยทุธก์ารสอนทใีช ้
และนําเสนอแนวทางในการปรับปรงุและพัฒนาในรายงานผลการดําเนินการและสรปุวางแผนพัฒนาปรับปรงุสําหรับใชใ้นปีการศกึษาถดัไป

หมวดอนืๆ

ไมม่ี
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