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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

นิเทศศาสตรบัณฑติ

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา อ.บปุผา ไชยแสง

อาจารยผ์ูส้อน 1. อ.นูรดีา จะปะกยีา
2. อ.บปุผา ไชยแสง

5. ภาคการศกึษา / ชนัปีทเีรยีน

2 / 2560

6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมาก่อน (pre-requisite) (ถา้ม)ี

ไมม่ี

7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (co-requisites) (ถา้ม)ี

ไมม่ี

8. สถานทเีรยีน

computer
Text Box
และหลักสูตรอื่น ๆ



กลุ่ม หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

1 ออกแบบนวัตกรรมทศันศลิป์

2 วทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์และสอืดจิทิลั

3 นิตศิาสตร์

4 [18-201] จันทร ์13:00 - 16:00 อ.นูรดีา จะปะกยีา นิตศิาสตร์

5 เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ

6 การจัดการธุรกจิทอ่งเทยีว

7 การเงนิการธนาคาร

8 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

9 วทิยาศาสตรส์งิแวดลอ้ม

10 [18-201] องัคาร 9:00 - 12:00 อ.บปุผา ไชยแสง นิเทศศาสตร์

11 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

12 อ.นูรดีา จะปะกยีา รัฐประศาสนศาสตร์

14 [18-201] จันทร ์9:00 - 12:00 อ.บปุผา ไชยแสง คณติศาสตร์

15 ภาษาองักฤษและเทคโนโลยกีารศกึษา

16 สาธารณสุขศาสตร์

17 การออกแบบศลิปกรรม

18 ธุรกจิระหวา่งประเทศ

19 [18-201] องัคาร 13:00 - 16:00 อ.นูรดีา จะปะกยีา การจัดการ

20 เทคโนโลยสีารสนเทศ

21 การตลาด

22 การจัดการ

23 การศกึษาปฐมวัย

24 [18-201] พฤหสั 9:00 - 12:00 อ.นูรดีา จะปะกยีา สังคมศกึษา

25 ภาษาองักฤษ

26 ภาษาไทย

27 การศกึษาปฐมวัย

28 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

9. วนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ

วันทจัีดทํา/ปรับปรงุรายละเอยีดรายวชิา : 20 พ.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

3. จํานวนชวัโมงตอ่สปัดาหท์อีาจารยใ์หค้ําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบุคคล

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

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงั
คบัของสถาบนั และสงัคม

บรรยาย พรอ้มยกตัวอยา่ง เกยีวกบั คุณธรรม จรยิธรรม การสังเกตพฤตกิรรม ทศันคต ิต่อเพอืนตลอดจนสังคม
โดยรวม - ประเมนิจากการส่งงานและการนําเสนอ - ปร
ะเมนิจากความตรงต่อเวลา ในการส่งงานและประสทิธิ
ภาพ งานทไีดรั้บมอบหมาย

2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน
ตรงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน แ
ละสูง้าน

พัฒนาผูเ้รยีนใหม้วีนัิย ตรงต่อเวลา เสยีสละ ซอืสัตยส์ุ
จรติ มคีวามรับผดิชอบต่อตนเอง วชิาชพีและสังคม ป
ฏบิัตติามกฎระเบยีบและขอ้บังคับต่าง ๆ ขององคก์รแล
ะสังคม กําหนดใหม้วีัฒนธรรมองคก์ร เพอืเป็นการปลูก
ฝังใหนั้กศกึษามรีะเบยีบวนัิย โดยเนน้การเขา้ชนัเรยีนใ
หต้รงเวลา การแต่งกายทเีป็นไปตามระเบยีบของมหาวิ
ทยาลัย

1) ประเมนิจากการตรงเวลาของนักศกึษาในการเขา้ชั
นเรยีน การส่งงานทไีดรั้บมอบหมาย และการรว่มกจิกร
รม 2) ประเมนิจากความซอืสัตยโ์ดยไมท่จุรติในการสอ
บ

3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบั
ฟงัความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพใน
คุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย์

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

ประเมนิจากการมวีนัิยและความพรอ้มเพรยีงของนักศกึ
ษาในการเขา้รว่มกจิกรรมในรายวชิา

4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึ
กสาธารณะ

พัฒนาผูเ้รยีนใหแ้สดงออกถงึสํานึกสาธารณะ เชน่ มกีิ
จกรรมในรายวชิาทใีหผู้เ้รยีนรว่มทําจติอาสา

แบบสังเกตพฤตกิรรม

5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกใ
นการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม และ
ภูมปัิญญาทอ้งถนิ

จัดกจิกรรมการเรยีนรู ้ใหนั้กศกึษาสามารถเขา้ถงึแหล่ง
สารสนเทศทหีลากหลาย ในทอ้งถนิได ้

ประเมนิจากการมสี่วนรว่มในการอภปิราย แสดงความคิ
ดเห็นในชนัเรยีน

 

2. ดา้นความรู ้



ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเ
ขา้ถงึแหลง่การเรยีนรู ้

ใชก้ารเรยีนการสอนในหลากหลายรปูแบบ โดยเนน้หลั
กการทางทฤษฎ ีและประยกุตท์างปฏบิัตใินสภาพแวด
ลอ้มจรงิ โดยทนัต่อการเปลยีนแปลง นอกจากนี จัดให ้
มกีารเรยีนรูจ้ากกรณีศกึษาต่าง ๆ การคน้ควา้จากแหล่ง
เรยีนรูท้เีกยีวขอ้ง

ประเมนิจากผลสัมฤทธทิางการเรยีนและการปฏบิัตขิอ
งนักศกึษา ในดา้นต่าง ๆ คอื (1) แบบฝึกหดั (2) การส
อบปลายภาคเรยีน (3) ประเมนิจากรายงานทนัีกศกึษา
จัดทํา (4) ประเมนิจากการนําเสนอรายงานในชนัเรยีน

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณา
การความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้

จัดการเรยีนรูแ้บบเนน้ประสบการณ์ ใหผู้เ้รยีนมทีกัษะใ
นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทเีกยีวขอ้ง เชน่ การพั
ฒนารปูแบบการนําเสนอชนิงานในรายวชิา

1. แบบฝึกหดั 2. การนําเสนอรายงานหนา้ชนัเรยีน

3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัก
ารและทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวดวิ
ชาศกึษาทวัไป

การสอนแบบรว่มมอื เพอืใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มและพรอ้ม
พัฒนาตน

ประเมนิจากการมสี่วนรว่มในการอภปิราย แสดงความคิ
ดเห็นในชนัเรยีน

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณ
ญาณ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ 
เชงิบูรณาการ ในชวีติประจําวนัไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ

ใชว้ธิสีอนแบบการฝึกปฏบิัต ิสามารถสบืคน้ วเิคราะห ์
ประมวลและประเมนิสารสนเทศเพอืใชแ้กปั้ญหาอยา่ง
สรา้งสรรค์

ประเมนิตามสภาพจรงิจากผลงาน และการปฏบิัตขิอง
นักศกึษา เชน่ ประเมนิจากการนําเสนอรายงานในชนัเ
รยีน ประเมนิจากการมสี่วนรว่มในการอภปิราย แสดงค
วามคดิเห็นในชนัเรยีน เป็นตน้

2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโย
ชน์ต่อตนเองและสังคมได ้

ใชว้ธิกีารทหีลากหลาย โดยเนน้ผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง 
การมอบหมายชนิงานเพอืพัฒนาความคดิรเิรมิสรา้งสร
รค ์ในการออกแบบเนือหา และวธิกีารนําเสนอ

แบบบันทกึคะแนนจากการนําเสนอผลงาน

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐา
นะผูนํ้าและสมาชกิกลุม่

กลยทุธก์ารสอน ประเมนิจากพฤตกิรรมและการแสดงออกของนักศกึษา 
ในการนําเสนอรายงานกลุ่มในชนัเรยีน และสังเกตจาก
พฤตกิรรมทแีสดงออกในการรว่มกจิกรรมต่าง ๆ และคว
ามครบถว้นชดัเจนตรงประเด็นของขอ้มลู

2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีอง
ตนเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัค
ม

ใชก้ารสอนทมีกีารกําหนดกจิกรรมใหม้กีารทํางานเป็นก
ลุ่ม การทํางานทตีอ้งประสานงานกบัผูอ้นื โดยมคีวาม
คาดหวังในผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะความสัมพันธร์ะหว่
างตัวบคุคล และความสามารถในการรับผดิชอบ ดังนี (
1) มคีวามรับผดิชอบต่องานทไีดรั้บมอบหมาย

ประเมนิจากพฤตกิรรมและการแสดงออกของนักศกึษา 
ในการนําเสนอรายงานกลุ่มในชนัเรยีน และสังเกตจาก
พฤตกิรรมทแีสดงออกในการรว่มกจิกรรมต่าง ๆ และคว
ามครบถว้นชดัเจนตรงประเด็นของขอ้มลู

3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพ
หวุัฒนธรรม

ใชก้ารสอนทมีกีารกําหนดกจิกรรมใหม้กีารทํางานเป็นก
ลุ่ม การทํางานทตีอ้งประสานงานกบัผูอ้นื โดยมคีวาม
คาดหวังในผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะความสัมพันธร์ะหว่
างตัวบคุคล และความสามารถในการรับผดิชอบ ดังนี (
1) มมีนุษยสัมพันธท์ดีกีบัผูร้ว่มงานในองคก์รและกบับุ
คคลทวัไป (2) สามารถสอืสารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

ประเมนิจากพฤตกิรรมและการแสดงออกของนักศกึษา 
ในการนําเสนอรายงานกลุ่มในชนัเรยีน และสังเกตจาก
พฤตกิรรมทแีสดงออกในการรว่มกจิกรรมต่าง ๆ และคว
ามครบถว้นชดัเจนตรงประเด็นของขอ้มลู

 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้า
ษาเพอืการสอืสาร

จัดกจิกรรมการเรยีนรูใ้นรายวชิา ใหนั้กศกึษาไดว้เิคราะ
หข์อ้มลูข่าวสาร เลอืกใชส้อืในการนําเสนอในรปูแบบต่
างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนใชภ้าษาไทย
และภาษาต่างประเทศในการสอืสารไดอ้ยา่งถกูตอ้ง เ
หมาะสมกบัโอกาส

ประเมนิจากใบงานหรอืการทดสอบยอ่ย

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิต่อ
สอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม

จัดกจิกรรมการเรยีนรูใ้นรายวชิาใหนั้กศกึษาไดฝึ้กปฏบิั
ตกิารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในหลากหลายสถานกา

ประเมนิจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชท้ฤษฎ ีการเลอื
กใชเ้ครอืงมอืทางเทคโนโลยสีารสนเทศ



รณ์

3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิครา
ะหต์ัวเลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่ง
เหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและกา
รตัดสนิใจในชวีติประจําวัน

ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนใชค้วามรูพ้นืฐานทางคณติศาสตรแ์ล
ะสถติใินการประมวลผล การแปลความหมาย และการวิ
เคราะหข์อ้มลู

ประเมนิจากความสามารถในการอธบิายถงึขอ้จํากดั เห
ตุผลในการเลอืกใชเ้ครอืงมอืต่าง ๆ การอภปิราย กรณี
ศกึษาต่าง ๆ ทมีกีารนําเสนอต่อชนัเรยีน

4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ท
คโนโลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพื
อการแสวงหาความรู ้

จัดกจิกรรมการเรยีนรูใ้นรายวชิาใหนั้กศกึษาไดฝึ้กปฏบิั
ตกิารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในหลากหลายสถานกา
รณ์

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 เกี
ยวกบัสารสนเทศ - สารสนเทศกบัการเรยีนรู ้
ตลอดชวีติ : ความหมาย ประเภทและความสํา
คัญ ของสารสนเทศ - ลักษณะของสารสนเท
ศทดี ี- คุณลักษณะของสังคม สารสนเทศ - ผ
ลกระทบของเทคโนโลย ีสารสนเทศ - การกา้
วสู่สังคมสารสนเทศ - บทบาทสังคมสารสนเ
ทศ

3 - ทดสอบกอ่นเรยีน - ผูส้อนแ
นะนํารายวชิา - ผูส้อนอธบิาย
ความรูเ้บอืงตน้ เกยีวกบัสารส
นเทศ - ผูส้อนและผูเ้รยีนรว่ม
กนั อภปิรายสารสนเทศกบักา
ร เรยีนรูต้ลอดชวีติความหมา
ย ของสารสนเทศจาก ประส
บการณ์ในชวีติ ประจําวัน - ผูเ้
รยีนรว่มกนัอภปิราย เกยีวกบั
ความสําคัญของ สารสนเทศ

- เอกสารประกอบ การสอนวชิา
สารสนเทศเพอืการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ - แบบฟอรม์ Pre-test - Vi
deo - PowerPoin

1. อ.นูรดีา จะปะกยีา
2. อ.บปุผา ไชยแสง

2 บทท ี1 ความรูเ้บอืงตน้ เกยีวกบัสารสนเทศ (
ต่อ) - การรูแ้ละมาตรฐานการรู ้สารสนเทศ - บ
รกิารสารสนเทศ - ประเภทของบรกิาร สารสน
เทศ

3 - ผูส้อนอธบิายความรูเ้กยีวกั
บ การรูแ้ละมาตรฐานการรู ้สา
รสนเทศ การบรกิาร สารสนเ
ทศและประเภทของ บรกิารส
ารสนเทศ - ผูส้อนและผูเ้รยีน
รว่มกนั สรปุสาระสําคัญทไีดเ้
รยีนรู ้

- เอกสารประกอบ การสอนวชิา
สารสนเทศเพอืการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ -PowerPoin

1. อ.นูรดีา จะปะกยีา
2. อ.บปุผา ไชยแสง

3 บทท ี2 แหล่งสารสนเทศ - ความหมาย ประเ
ภท บทบาท และความสําคัญของแหล่ง สารส
นเทศ - แหล่งสารสนเทศทเีป็นบคุคล - แหล่
งสารสนเทศทเีป็นสถาบัน - แหล่งสารสนเทศ
ทเีป็น สอืมวลชน - แหล่งสารสนเทศอนิเทอร์
เน็ต

3 ผูส้อนอธบิายความหมายของ
แหล่งสารสนเทศ - ผูส้อนแล
ะผูเ้รยีนรว่มกนั อภปิรายประเ
ภทของแหล่ง สารสนเทศโด
ยดูตัวอยา่ง ประกอบ - ใหผู้เ้รี
ยนศกึษาสํารวจแหล่ง สารสน
เทศทงัในและนอก สถาบันกา
รศกึษา

- เอกสารประกอบ การสอนวชิา
สารสนเทศเพอืการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ - PowerPoint - หอ้งสมดุ 
- Website

1. อ.นูรดีา จะปะกยีา
2. อ.บปุผา ไชยแสง

4 บทท ี3 ทรัพยากรสารสนเทศ - ความหมายแ
ละความสําคัญ ของทรัพยากรสารสนเทศ - ป
ระเภททรัพยากรสารสนเทศ

3 - ผูส้อนและผูเ้รยีนรว่มกนั อภิ
ปรายถงึประเภทของ ทรัพยา
กรสารสนเทศ - ผูเ้รยีนศกึษา
คน้ควา้ดว้ยตนเอง

- เอกสารประกอบ การสอนวชิา
สารสนเทศเพอืการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ -PowerPoin

1. อ.นูรดีา จะปะกยีา
2. อ.บปุผา ไชยแสง

5 บทท ี4 หนังสอือา้งองิ - ความหมายของหนัง
สอือา้งองิ - ลักษณะของหนังสอือา้งองิ - การเ
ลอืกใชห้นังสอือา้งองิ - วธิใีชห้นังสอือา้งองิ - 
ประเภทของหนังสอือา้งองิ

3 - ผูส้อนอธบิายเกยีวกบั ความ
หมาย ลักษณะ การ เลอืกใช ้
วธิใีชห้นังสอืและ ประเภทขอ
งหนังสอือา้งองิ - ผูส้อนและ
ผูเ้รยีนชว่ยกนัสรปุ เกยีวกบัห
นังสอือา้งองิ - ผูเ้รยีนศกึษาค ้
นควา้ดว้ยตนเอง

- เอกสารประกอบ การสอนวชิา
สารสนเทศเพอืการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ -PowerPoin

1. อ.นูรดีา จะปะกยีา
2. อ.บปุผา ไชยแสง

6 บทท ี5 การจัดเกบ็ทรัพยากร สารสนเทศ - ปร
ะโยชน์ของการจัดหมวดหมู ่หนังสอื - การจัด
หมวดหมูห่นังสอืระบบ ทศนิยมของดวิอ ีระบบ
รัฐสภาอเมรกินั

3 - ผูส้อนและผูเ้รยีนรว่มกนั อภิ
ปรายถงึการจัดเกบ็ - ผูส้อนแ
ละผูเ้รยีนสรปุ สาระสําคัญทไี
ดเ้รยีนรู ้ทรัพยากรสารสนเท

- เอกสารประกอบ การสอนวชิา
สารสนเทศเพอืการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ -PowerPoin

1. อ.นูรดีา จะปะกยีา
2. อ.บปุผา ไชยแสง



ศ - ผูเ้รยีนศกึษาระบบการจัด
เกบ็ ทรัพยากรสารสนเทศขอ
ง แหล่งสารสนเทศทงัในและ
นอกสถาบันการศกึษาา

7 บทท ี5 (ต่อ) - การกําหนดสัญลักษณ์แทนเล
ขหมู ่- การเรยีงหนังสอืบนชนั - การจัดเกบ็แล
ะเรยีงทรัพยากร สารสนเทศอนืๆ - การจัดเกบ็
และเรยีงวัสดุ ไมต่พีมิพ์

3 - ผูเ้รยีนศกึษาระบบการจัดเก็
บ ทรัพยากรสารสนเทศของ 
แหล่งสารสนเทศทงัในและ น
อกสถาบันการศกึษา

- เอกสารประกอบ การสอนวชิา
สารสนเทศเพอืการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ -PowerPoin

1. อ.นูรดีา จะปะกยีา
2. อ.บปุผา ไชยแสง

8 บทท ี6 การสบืคน้สารสนเทศ - ความหมายข
องการสบืคน้ สารสนเทศ - วัตถปุระสงคข์องก
ารสบืคน้ สารสนเทศ - เครอืงมอืชว่ยคน้สารส
นเทศ - ประเภทของเครอืงมอืชว่ยคน้ สารสน
เทศ

3 - ผูส้อนอธบิายเกยีวกบัเครอืง
มอื ชว่ยคน้สารสนเทศ

- เอกสารประกอบ การสอนวชิา
สารสนเทศเพอืการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ -PowerPoin

1. อ.นูรดีา จะปะกยีา
2. อ.บปุผา ไชยแสง

9 บทท ี6 (ต่อ) - การคน้หาทรัพยากร สารสนเท
ศโดยใช ้WebOPAC - การสบืคน้เว็บโอแพค
- การสบืคน้จากทางเลอืกทวัไป - การสบืคน้ขั
นสูง

3 - ผูส้อนอธบิายความหมายขอ
ง การคน้หาทรัพยากรสารสน
เทศ โดยใช ้WebOPAC - ผู ้
สอนและผูเ้รยีนรว่มกนั แลกเ
ปลยีนความคดิเห็น - ผูเ้รยีน
ศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง - ม
อบหมายงานคน้ควา้และ นําเ
สนอ

- เอกสารประกอบ การสอนวชิา
สารสนเทศเพอืการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ -PowerPoin

1. อ.นูรดีา จะปะกยีา
2. อ.บปุผา ไชยแสง

10 สอบกลางภาค

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

3 - ผูส้อนอธบิายความหมายแล
ะ ประเภทของฐานขอ้มลู - ผู ้
สอนอธบิายและสาธติวธิกีาร 
สบืคน้ใหผู้เ้รยีนเขา้ใจและ ส
ามารถสบืคน้ได ้

- เอกสารประกอบ การสอนวชิา
สารสนเทศเพอืการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ - PowerPoint - หอ้งสมดุ 
- Website

1. อ.นูรดีา จะปะกยีา
2. อ.บปุผา ไชยแสง

12 บทท ี7 (ต่อ) - ฐานขอ้มลูออนไลน์ของ มหาวิ
ทยาลัยราชภัฏยะลา - การใชบ้รกิารฐานขอ้มลู
ของ มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา

3 - ผูส้อนและผูเ้รยีนรว่มกนั อภิ
ปรายเกยีวกบัฐานขอ้มลู ทใีห ้
บรกิารของสํานักฯวทิยบรกิาร 
มหาวทิยาลัย -ผูเ้รยีนศกึษาค ้
นควา้ดว้ยตนเอง - ผูเ้รยีนฝึก
ปฏบิัตกิารสบืคน้ดว้ยระบบคอ
มพวิเตอร์

- เอกสารประกอบ การสอนวชิา
สารสนเทศเพอืการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ - PowerPoint - หอ้งสมดุ 
- Website

1. อ.นูรดีา จะปะกยีา
2. อ.บปุผา ไชยแสง

13 บทท ี8 จรยิธรรมการใช ้สารสนเทศ - ความห
มาย และความสําคัญ ของจรยิธรรม - จรยิธรร
มในการใชส้ารสนเทศ - ผลกระทบของการใช ้
เทคโนโลยสีารสนเทศ - การใชจ้รยิธรรมและ
กฎหมาย เพอืแกปั้ญหาสังคมทเีกดิจาก เทคโ
นโลยสีารสนเทศ - ความหมายและประเภทข
อง ทรัพยส์นิทางปัญญา - วธิกีารหลกีเลยีงกา
รละเมดิ ทรัพยส์นิทางปัญญา

3 - ผูส้อนอธบิายความหมาย แ
ละ ความสําคัญของจรยิธรรม 
จรยิธรรมในการใชส้ารสนเทศ
- ผูเ้รยีนวเิคราะหผ์ลกระทบ ข
องการใชเ้ทคโนโลย ีสารสนเ
ทศ - ผูส้อนและผูเ้รยีนรว่มกนั
อภปิรายถงึจรยิธรรมในการใช ้
สารสนเทศ

- เอกสารประกอบ การสอนวชิา
สารสนเทศเพอืการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ -PowerPoint
- ตัวอยา่งกรณีศกึษาจรยิธรรมก
ารใชส้ารสนเทศ

1. อ.นูรดีา จะปะกยีา
2. อ.บปุผา ไชยแสง

14 บทท ี9 การเขยีนรายงาน ทางวชิาการ - ควา
มหมายของการเขยีน รายงานทางวชิาการและ
ประเภทผลงานทางวชิาการ - ความแตกต่างร
ะหวา่งรายงาน ภาคนิพนธ ์วทิยานิพนธ ์และ ร
ายงานการวจัิย

3 ผูส้อนและผูเ้รยีนรว่มกนั อภปิ
รายความหมาย ประเภท ของ
ผลงานทางวชิาการ -ผูส้อนอ
ธบิายขันตอนการเขยีน รายง
านทางวชิาการทถีกูตอ้ง - ผูส้
อนมอบหมายใหผู้เ้รยีนคดิ หวั
ขอ้การทํางานรายงาน

- เอกสารประกอบ การสอนวชิา
สารสนเทศเพอืการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ -PowerPoin

1. อ.นูรดีา จะปะกยีา
2. อ.บปุผา ไชยแสง

15 บทท ี10 การอา้งถงึและการ เขยีนบรรณานุกร
ม ตามมาตรฐาน APA - ความหมายรปูแบบแล
ะวธิขีองการอา้งถงึ - การลงรายการบรรณานุก
รมตามกฎ APA Style - การเรยีงรายการบรรณ
านุกรม

3 - ผูส้อนอธบิายเกยีวกบัรปูแบ
บ วธิขีองการอา้งถงึ การลง ร
ายการบรรณานุกรมตาม กฎ A
PA Style และการเรยีง รายก
ารบรรณานุกรม - ผูส้อนและผู ้
เรยีนชว่ยกนัสรปุ การลงรายก
ารบรรณานุกรม ตามกฎ APA 
Style - ผูเ้รยีนทําแบบฝึกหดั 
- เฉลยแบบฝึกหดัใหผู้เ้รยีนแ

- เอกสารประกอบ การสอนวชิา
สารสนเทศเพอืการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ -PowerPoin

1. อ.นูรดีา จะปะกยีา
2. อ.บปุผา ไชยแสง



กไ้ข ส่วนทผีดิ

16 นําเสนอรายงานการศกึษาคน้ควา้ 3 ผูเ้รยีนนําเสนอและอภปิรายซั
กถาม
- ผูส้อนทบทวนความรูค้วามเ
ขา้ใจเพอืเตรยีมสอบ

- เอกสารประกอบ การสอนวชิา
สารสนเทศเพอืการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ -PowerPoin

1. อ.นูรดีา จะปะกยีา
2. อ.บปุผา ไชยแสง

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
สาธารณะ
5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกใน
การอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม และภูมปัิ
ญญาทอ้งถนิ

- การเขา้ชนัเรยีน - จติพสิัย - พฤตกิรรมในการปฏบิัตกิจิกรรม ตลอดภาคกา
รศกึษา

10

2 ดา้นความรู ้

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

- สอบกลางภาค - สอบปลายภาค - แบบฝึกหดัและกจิกรรม - ทด
สอบยอ่ย - งานทไีดรั้บมอบหมาย

ตลอดภาคกา
รศกึษา

30

3 ดา้นทกัษะทางปัญญา

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

- สอบกลางภาค - สอบปลายภาค - แบบฝึกหดัและกจิกรรม - ทด
สอบยอ่ย - งานทไีดรั้บมอบหมาย

สอบกลางภา
ค 10 , ปลาย
ภาค 17-18 , 
แบบฝึกหดั ท
ดสอบ และกจิ
กรรม ตลอดภ
าคการศกึษา

20

4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและค
วามรบัผดิชอบ

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

- การเขา้ชนัเรยีน - จติพสิัย - พฤตกิรรมในการปฏบิัตกิจิกรรม ตลอดภาคกา
รศกึษา

20

5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสา
ร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้าษ
าเพอืการสอืสาร
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิต่อสื
อสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม

- แบบฝึกหดัและกจิกรรม - ทดสอบยอ่ย - งานทไีดรั้บมอบหมาย ตลอดภาคกา
รศกึษา

20



3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะ
หต์ัวเลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเห
มาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและการตัด
สนิใจในชวีติประจําวัน
4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโ
นโลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืกา
รแสวงหาความรู ้

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: ภาควชิาสารสนเทศและบรรณารักษศาสตร ์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 ฐติภิูมเิดชา. (2550). การสบืคน้สารนิเทศ. หอ้งสมดุและสารนิเทศเพอืการศกึษาคน้ควา้, 77-
150. น ้าํทพิย ์วภิาวนิ. (2547). การใชห้อ้งสมดุยคุใหม.่พมิพค์รังท ี2. กรงุเทพฯ: ศูนยห์นังสอืจุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลัย. ………………... (2545).
หอ้งสมดุอเิล็กทรอนิกส.์ กรงุเทพฯ: สํานักหอสมดุ มหาวทิยาลัยศรปีทมุ. ………………... (2543). หอ้งสมดุดจิติอล. กรงุเทพฯ: ดวงกมลสมยั.
ภาควชิาบรรณารักษศาสตร ์คณะอกัษรศาสตร.์ (2555). การคน้ควา้และการเขยีนรายงาน. พมิพค์รังท ี11 (แกไ้ขปรับปรงุ). กรงุเทพฯ:
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย. 
พมิพรํ์าไพ เปรมสมทิธ.์ " โปรแกรมคน้หา (Search Engine): การสบืคน้และการประเมนิ ," วารสารบรรณารักษศาสตร ์. 22(2) : 1-14 ; กรกฎาคม, 2545. 
รุง่ฤด ีอภวิัฒนศร. (2550). หอ้งสมดุและสารนิเทศเพอืการศกึษาคน้ควา้. กรงุเทพฯ: ทรปิเพลิเอ็ดดูเคชนั. วัลลภ สวัสดวิัลลภ และคณะ. (2544).
สารนิเทศเพอืการศกึษาคน้ควา้. พมิพค์รังท ี4. นครปฐม: สถาบันราชภัฏ นครปฐม. วภิา ศุภจารรัีกษ์. (2542). สารสนเทศกบัการจัดเกบ็และสบืคน้.
นครศรธีรรมราช: สถาบันราชภัฏ นครศรธีรรมราช. สมพร พทุธาพทิกัษ์ผล . “การคน้คนืเอกสารอเิล็กทรอนิกสใ์นระบบ World Wide Web:
ขอ้คดิและบทบาทของบรรณารักษ์และนักวชิาชพีสารนิเทศ ,” วารสารบรรณารักษศาสตร.์ 18(2) : 13-25 ; กรกฎาคม, 2541. สุโขทยัธรรมาธริาช,
มหาวทิยาลัยสาขาศลิปศาสตร.์ (2546). สารนิเทศศาสตรเ์บอืงตน้. นนทบรุ:ี มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช. สุมน ถนอมเกยีรต.ิ (2540).
การใชห้อ้งสมดุและแหล่งสารนิเทศ. กรงุเทพฯ: สํานักหอสมดุ มหาวทิยาลัยศรปีทมุ. อมุาวด ีสงิหศวิานนท.์ (2545). รวมสุดยอด Search engine.
กรงุเทพฯ: ซเีอ็ดยเูคชนั. อําไพพรรณ ทพัเป็นไทย. (2553). สารสนเทศและการศกึษาคน้ควา้. พมิพค์รังท ี3. กรงุเทพฯ: โอเดยีนสโตร.์

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

การทวนสอบในระดับรายวชิา
(1) แต่งตังคณะกรรมการสาขาวชิา เพอืตรวจสอบรายละเอยีดของรายวชิา รายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(2) สุ่มนักศกึษาในแต่ละรายวชิาไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 25 ของผูเ้รยีนในรายวชิานัน
จัดกจิกรรมทวนสอบตามเกณฑม์าตรฐานคุณวฒุริะดับอดุมศกึษาแหง่ชาติ
การทวนสอบในระดับหลักสูตร
(1) แต่งตังคณะกรรมการสาขาวชิา และผูท้รงคุณวฒุภิายนอกทเีกยีวขอ้ง
(2) ประชมุแลกเปลยีนเรยีนรู ้ตรวจสอบผลการเรยีนรูต้ามเกณฑม์าตรฐานคุณวฒุริะดับ
อดุมศกึษาแหง่ชาต ิและรายงานผล
(3) สถานศกึษาทรัีบนักศกึษาไปปฏบิัตกิารสอนในสาขาวชิาเฉพาะดา้นหรอืวชิาเอก มกีารประเมนินักศกึษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู ้
และกลยทุธป์ระเมนิผลการเรยีนรู ้

4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาสาํเร็จการศกึษา

1) ภาวะการมงีานทําของบัณฑติ ประเมนิจากบัณฑติแต่ละรุน่ทจีบการศกึษา ในดา้นของระยะ
เวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู ้ความสามารถของบัณฑติในการประกอบอาชพี
2) การสํารวจขอ้มลูจากผูป้ระกอบการ โดยการขอเขา้สัมภาษณ์หรอืการส่งแบบสอบถาม
เพอืประเมนิความพงึพอใจในบัณฑติทจีบการศกึษาและเขา้ทํางานในสถานประกอบการนันๆ ทกุปี
3) การประเมนิจากบัณฑติทไีปประกอบอาชพี ในแงข่องความพรอ้ม ความรูจ้ากสาขาวชิาทเีรยีน และความรูด้า้นอนืๆ
ทกํีาหนดในหลักสูตรทเีกยีวเนืองกบัการประกอบอาชพีของบัณฑติ รวมทงัเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คดิเห็นในการปรับปรงุหลักสูตรใหด้ยีงิขนึดว้ย

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

มรีะบบการทบทวนประสทิธผิลของรายวชิา โดยพจิารณาจากผลการประเมนิการสอนโดยนักศกึษา
อาจารยผ์ูส้อนรับผดิชอบในการทบทวนเนือหาทสีอนและกลยทุธก์ารสอนทใีช ้
และนําเสนอแนวทางในการปรับปรงุและพัฒนาในรายงานผลการดําเนินการและสรปุวางแผนพัฒนาปรับปรงุสําหรับใชใ้นปีการศกึษาถดัไป

หมวดอนืๆ

ไมม่ี
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