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รายวิชา สารสนเทศทางมนุษยศาสตร์  และสังคมศาสตร์ 
  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
คณะ/ภาควิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์
 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

รหัสวิชา (ช่ือวิชาภาษาไทย)   1632508  (สารสนเทศทางมนุษยศาสตร์  และสงัคมศาสตร์ ) 
(ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ)           Information in Humanities and Social Science 

2. จํานวนหนว่ยกิต 
  3   หน่วยกิต  3 (3-0-6)    
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 3.1  หลักสูตร  ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์
 3.2  ประเภทของรายวิชา  
  หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาแกน 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
  4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  รศ.ชัยเลิศ   ปริสุทธิกุล    ประธานหลักสูตร 
 4.2  อาจารย์ผู้สอน   อาจารย์ไพโรจน์   แก้วเขียว 
5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1/ช้ันปีท่ี  1 
6.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้าม)ี 
 - 
7.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)  (ถ้ามี) 
 - 
8. สถานท่ีเรียน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
9.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 วันท่ี    3   เดือน  มิถุนายน พ.ศ.  2556 
 

หมวดท่ี 2  จดุมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
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  1)  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถรู้และอธิบายความหมาย  ความสําคัญ ประวัติและวิวัฒนาการและ
ขอบเขตของวิชามนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ได้ 
 2)  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถบอกวรรณกรรม/สารสนเทศท่ีสาํคัญในสาขาวิชามนุษยศาสตร์  
และสังคมศาสตร์ได้ 
       3)  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถบอกแหลง่ผลิต  รวบรวม และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทาง
มนุษยศาสตร์ท้ังแหลง่บุคคล   สถาบัน และแหล่งสารสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
   4) เพ่ือให้ผู้เรียนมีทัศนคติ มีคุณธรรม จริยธรรมต่องานบริการสารสนเทศ และให้มีจิตใจใฝ่
บริการ (Service mind) 
        5)  ให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้  การนําเสนอและให้บริการสารสนเทศมนุษยศาสตร์  และ
สังคมศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     เพ่ือให้เน้ือหารายวิชามีความเหมาะสม ทันสมัย กับเสถานการณ์ปัจจุบัน สอดคล้องกับ
หลักสูตรและลักษณะเน้ือหารายวิชา 
 

หมวดท่ี 3  ลักษณะและการดําเนินการ 
1.  คําอธิบายรายวิชา 
 ความหมาย ความสําคัญของวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  ขอบเขต ประเภท และ
ทรัพยากรสารสนเทศทีส่ําคัญ ในสาขาวิชามนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์  แหล่งผลิต  แหล่งเผยแพร่และ
บริการสารสนเทศทางมนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ 

2.  จํานวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 32 ช่ัวโมง 
ต่อภาคการศึกษา   
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนกัศึกษา
เฉพาะราย   

ไม่มีการฝึกปฏบัิติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง   
5  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์   

 
3.  จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น    
รายบุคคล 
     -  อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์   
 

หมวดที ่4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
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 1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  
  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความซ่ือสัตย์ โดยมี
คุณธรรมจริยธรรม ดังน้ี 
   (1) ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมท่ีสําคัญต่อการดํารงตนและการ
ปฏิบัติงาน 
   (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซ่ือสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม  
   (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความ
เป็นมนุษย์ 
   (4) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อ่ืนท้ังทางกาย วาจา และใจ  
   (5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
 1.2  วิธีการสอน  
  -  บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศ     
   -  อภิปรายกลุม่ 
  -  กําหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้องจากประสบการณ์ หรือกรณีท่ีปรากฏเป็นขา่ว
เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศท่ีไม่ถูกต้อง 
 1.3  วิธีการประเมินผล 
  -  พฤติกรรมการเข้าเรียน และสง่งานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
  -  มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นํามาทํารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
  -  ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาจากข่าว 
  -  ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย 
2.  ความรู ้
   2.1  ความรู้ท่ีต้องได้รับ  
      มีความรู้และความเข้าในหลักการ ความหมาย ความสําคัญ  ขอบเขต ประเภท  
การประเมินค่าสารสนเทศ  แหลง่ให้บริการ การจัดเก็บ เผยแพร่สารสนเทศที่มีชื่อเสียง และสําคัญในสาขา
มนุษยศาสตร์  และสังคมศาสตร์  
 2.2  วิธีการสอน 
  บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน  การศึกษานอกสถานที่  
การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นคว้าหาหนังสอื บทความ ฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง โดยนํามา
สรุปและนําเสนอ การศึกษาโดยใช้กรณีปัญหา และเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 2.3  วิธีการประเมินผล 
  -  ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี 
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  -  นําเสนอสรปุการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  และจาการศึกษาดูงาน 
3.  ทักษะทางปัญญา 
 3.1  ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 
  พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพ่ือการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้และให้บริการสารสนเทศสําคัญในสาขามนุษยศาสตร์  และ
สังคมศาสตร์ โดยสามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์  และสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมท่ีเหมาะสมในการ
แก้ปัญหาได้ 
 3.2  วิธีการสอน 
  -  อภิปรายกลุม่ 
  -  การสะท้อนแนวคิดจากการนําเสนอรายงาน 
 3.3  วิธีการประเมินผล 
  ทดสอบย่อย/สอบกลางภาคและปลาย 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
    พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน    พัฒนาความเป็นผู้นําและผู้ตาม
ในการทํางานเป็นทีม  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วน
ตามกําหนดเวลา  โดยเน้นให้มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสงัคมอย่าง
ต่อเน่ือง  
 4.2  วิธีการสอน 
  -  มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล   
  -  การนําเสนอรายงานและการจัดนิทรรศการของกลุ่มต่างๆ  
 4.3  วิธีการประเมินผล 
  -  ประเมินตนเอง และเพ่ือน ด้วยแบบฟอร์มท่ีกําหนด 
  -  รายงานที่นําเสนอ  พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา       
     -  พัฒนาสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
กับโอกาส และวาระ  ให้สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและนําเสนอข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  5.2  วิธีการสอน       



-5- 
 

 

  -  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทํา
รายงาน โดยเน้นการนําตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งท่ีมาข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ 
  -  นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เช่น นําเสนอด้วยเว็บไซท์ หรือสื่อสังคม
ออนไลน์   
 5.3  วิธีการประเมินผล 
  -  การจัดทํารายงาน และนําเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
  -  การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการนําเสนอ 
 

หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 
 

      
สัปดาห์

ท่ี 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  ส่ือท่ีใช้ 
(ถ้ามี) 

ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 
ผู้สอน 

1 แนะนํารายวิชา วิธีการเรียน  
และเกณฑ์การให้คะแนน  
เกร่ินนําเกี่ยวกับความรู้และเร่ืองราว
เกี่ยวกับวิวัฒนาการของศาสตร์ความรู้ใน
สาขาต่างๆ  

3 -  แนะนําเอกสาร หนังสือและ เว็บไซต์ 
   ท่ีใช้ประกอบการสอน 
-  อภิปรายและซักถามความรู้ท่ัว ๆไป 
-  ทดสอบความรู้ก่อนเรียน 
  ส่ือการเรียนรู้ 
1. หนังสือ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
2. เพาเวอร์พ้อยท์ 
3. อินเทอร์เน็ต 

อ.ไพโรจน์ 
แก้วเขียว 
 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  ส่ือท่ีใช้ 
(ถ้ามี) 

ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 
ผู้สอน 
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2-3  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับวิชา 
 มนุษยศาสตร์โดยทั่วไป 
-  ความหมายและขอบเขต 
   และความสําคัญมนุษยศาสตร์ 
-  การแบ่งสาขาของมนุษยศาสตร์ 
-  ความเป็นมาของมนุษยศาสตร์ในไทย   
- วรรณกรรมสําคัญทางด้าน 
   มนุษยศาสตร์ 
-  ทรัพยากรสารสนเทศท่ัวไป 
   ทางมนุษยศาสตร์ 
-  แหล่งผลิตและบริการทรัพยากร 
   สารสนเทศทางมนุษยศาสตร์ 
 
     
     

6 -  บรรยายประกอบส่ือการสอน 
- แบ่งกลุ่มอภิปรายเกี่ยวกับแหล่ง 
  ทรัพยากรสารสนเทศทางมนุษยศาสตร์ 
   ตามความเข้าใจ  
- นําเสนอผลการอภิปราย   
- แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาจัดทําบรรณานุกรม 
  สาระสังเขปของส่ือส่ิงพิมพ์   
  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซท์เก่ียวกับ 
  สารสนเทศทางมนุษยศาสตร์   
  สังคมศาสตร์ พร้อมจัดนิทรรศการ 
  ในวันรายงาน 
- ทดสอบท้ายบทเรียน 
ส่ือการเรียนรู้ 
1. อินเทอร์เน็ต 
2. เพาเวอร์พ้อยท์ 
3. แบบทดสอบท้ายบทเรียน 

อ.ไพโรจน์ 
แก้วเขียว 
 

4-5 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับวิชา 
สังคมศาสตร์โดยทั่วไป 
 - ความหมายขอบเขต และ 
   ความสําคัญของสังคมศาสตร์ 
-  การแบ่งสาขาของสังคมศาสตร์ 
-  วรรณกรรมสําคัญทางสังคมศาสตร์ 
-  ทรัพยากรสารสนเทศท่ัวไป 
   ทางสังคมศาสตร์ 
-  แหล่งผลิตและบริการทรัพยากร 
   สารสนเทศทางสังคมศาสตร์ 

6 -  บรรยายบรรยายสรุปร่วมกับผู้เรียน 
-  อภิปราย-ซักถาม 
-  ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองจาก 
   แหล่งข้อมูลภายนอก 
 - ทดสอบท้ายบทเรียน 
ส่ือการเรียนรู้ 
1. เพาเวอร์พ้อยท์ 
2. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ /อินเทอร์เน็ต 
3. แบบทดสอบท้ายบทเรียน 
 

อ.ไพโรจน์ 
แก้วเขียว 

6  สารสนเทศทางด้านปรัชญา ศาสนา 
  -  ความหมาย ขอบเขตและ ความสําคัญ 
       ของปรัชญา  และศาสนา   
 -   ประเภทสารสนเทศทางปรัชญา   
       และ ศาสนา  
 -   แหล่งผลิต เผยแพร่และบริการ 
     สารสนเทศปรัชญา  และ ศาสนา  

3 -  นําเสนอผลงานกลุ่ม ปรัชญา ศาสนา     
-  อภิปราย-ซักถาม 
-  บรรยายสรุปร่วมกับผู้เรียน 
- ทดสอบท้ายบทเรียน 
-  ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองจาก 
   แหล่งข้อมูลภายนอก 
ส่ือการเรียนรู้ 
1. เพาเวอร์พ้อยท์ 
2. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ /อินเทอร์เน็ต 
3. แบบทดสอบท้ายบทเรียน 
4.  นิทรรศการ 

อ.ไพโรจน์ 
แก้วเขียว 
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  ส่ือท่ีใช ้
(ถ้ามี) 

ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 
ผู้สอน 

7 สารสนเทศทางด้านศิลปะและดนตร ี
-  ความหมาย ขอบเขตและ ความสําคัญ 
    ของดนตรี  ภาษา และวรรณคดี 
-  ประเภทสารสนเทศทางดนตรี 
   ภาษา และวรรณคดี 
-  แหล่งผลิต เผยแพร่และบริการ 
   สารสนเทศดนตรี ภาษาและวรรณคดี 

3 -  นําเสนอผลงานกลุ่มศิลปะดนตรี 
 -  อภิปราย-ซักถาม 
-  บรรยายสรุปร่วมกับผู้เรียน 
-  ทดสอบท้ายบทเรียน 
-  ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง 
   จากแหล่งข้อมูลภายนอก 
ส่ือการเรียนรู้ 
1. เพาเวอร์พ้อยท์ 
2. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ /อินเทอร์เน็ต 
3. แบบทดสอบท้ายบทเรียน 
4. นิทรรศการ 

อ.ไพโรจน์ 
แก้วเขียว 

8 สารสนเทศทางด้านภาษาและวรรณคด ี 
- ความหมาย ขอบเขตและ ความสําคัญ 
   ของ ภาษา และวรรณคดี 
- ประเภทสารสนเทศทางดนตรี 
  ภาษา และวรรณคดี 
- แหล่งผลิต เผยแพร่และบริการ 
  สารสนเทศดนตรี ภาษาและวรรณคดี 
 

3 -  นําเสนอผลงานกลุ่ม ภาษาและวรรณคดี 
-  อภิปราย-ซักถาม 
-  บรรยายสรุปร่วมกับผู้เรียน 
- ทดสอบท้ายบทเรียน 
-  ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองจาก 
   แหล่งข้อมูลภายนอก  
ส่ือการเรียนรู้ 
1. เพาเวอร์พ้อยท์ 
2. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ /อินเทอร์เน็ต 
3. แบบทดสอบท้ายบทเรียน 
4.  นิทรรศการ 

อ.ไพโรจน์ 
แก้วเขียว 

9 สอบกลางภาค 
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10 สารสนเทศทางรัฐศาสตร์ และ 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
- ความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของ  
  รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ 
- ประเภททรัพยากรสารสนเทศทางรัฐศาสตร์  
   และรัฐประศาสนศาสตร์  
- แหล่งผลิต  เผยแพร่ และบริการ 
   สารสนเทศทางรัฐศาสตร์ และ 
   รัฐประศาสนศาสตร์   
 
 

3 -  นําเสนอผลงานกลุ่มสารสนเทศทาง 
   รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
 - อภิปราย-ซักถาม 
-  บรรยายสรุปร่วมกับผู้เรียน 
-  แบบทดสอบท้ายบทเรียน 
-  ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองจาก 
   แหล่งข้อมูลภายนอก/อินเทอร์เน็ต 
ส่ือการเรียนรู้ 
1. เพาเวอร์พ้อยท์ 
2. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ /อินเทอร์เน็ต 
3. แบบทดสอบท้ายบทเรียน 
4.  นิทรรศการ 
 

อ.ไพโรจน์ 
แก้วเขียว 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  ส่ือท่ีใช ้
(ถ้ามี) 

ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 
ผู้สอน 

11 สารสนเทศทางด้านเศรษฐศาสตร ์
และบริหารธุรกิจ 
-  ความหมาย ความสําคัญและขอบเขต 
   ของเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ  
-  ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 
   ทางเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ 
-  แหล่งผลิต เผยแพร่และบริการสารสนเทศ 
     เศรษฐศาสตร์  และบริหารธุรกิจ 

3 -  นําเสนอผลงานกลุ่มสารสนเทศ  
   ทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
   และบริหารธุรกิจ 
-  อภิปราย-ซักถาม 
-  บรรยายสรุปร่วมกับผู้เรียน 
-  ทดสอบท้ายบทเรียน 
-  ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองจาก 
   แหล่งข้อมูลภายนอก 
ส่ือการเรียนรู้ 
1. เพาเวอร์พ้อยท์ 
2. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ /อินเทอร์เน็ต 
3. แบบทดสอบท้ายบทเรียน 
4. นิทรรศการ 

อ.ไพโรจน์ 
แก้วเขียว 
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12 สารสนเทศทางด้าน มานุษยวิทยา  
และภูมิศาสตร์   
-  ความหมาย ขอบเขตและ ความสําคัญ 
    ของสารสนเทศมานุษยวิทยา และ 
    ภูมิศาสตร์  
- ประเภทสารสนเทศทางมานุษยวิทยา และ 
   ภูมิศาสตร์  
- แหล่งผลิต เผยแพร่และบริการ 
  สารสนเทศมานุษยวิทยา และภูมิศาสตร์ 
  

3 -  นําเสนอผลงานกลุ่ม มานุษยวิทยา 
   และภูมิศาสตร์  
-  อภิปราย-ซักถาม 
-  บรรยายสรุปร่วมกับผู้เรียน 
-  ทดสอบท้ายบทเรียน 
-  ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองจาก 
   แหล่งข้อมูลภายนอก 
ส่ือการเรียนรู้ 
1. เพาเวอร์พ้อยท์ 
2. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ /อินเทอร์เน็ต 
3. แบบทดสอบท้ายบทเรียน 
4. นิทรรศการ 

อ.ไพโรจน์ 
แก้วเขียว 

13 สารสนเทศทางด้านประวัติศาสตร ์
และโบราณคดี 
-  ความหมาย ขอบเขตและ ความสําคัญ 
    ของสารสนเทศประวัติศาสตร์ 
   และโบราณคดี 
-  ประเภทสารสนเทศทางประวัติศาสตร์ 
   และโบราณคดี 
-  แหล่งผลิต เผยแพร่และบริการ 
    สารสนเทศประวัติศาสตร์ 
   และโบราณคดี 
 

3 -  นําเสนอผลงานกลุ่มประวัติศาสตร์ 
   และโบราณคดี 
-  อภิปราย-ซักถาม 
-  บรรยายสรุปร่วมกับผู้เรียน 
- ทดสอบท้ายบทเรียน 
-  ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองจาก 
   แหล่งข้อมูลภายนอก 
ส่ือการเรียนรู้ 
1. เพาเวอร์พ้อยท์ 
2. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ /อินเทอร์เน็ต 
3. แบบทดสอบท้ายบทเรียน 
4.  นิทรรศการ 
 
 

อ.ไพโรจน์ 
แก้วเขียว 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียดน จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  ส่ือท่ีใช้ 
(ถ้ามี) 

ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 

ผู้สอน 

14 ศึกษาดูงานแหล่งสารสนเทศทางด้าน 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3 - วิทยากรประจําแหล่งเรียนรู้ 
- นิทรรศการ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือโสตทัศน์ 
   ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
- สรุปและนําเสนอในสัปดาห์ต่อไป 
 

อ.ไพโรจน์ 
แก้วเขียว 
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15 สารสนเทศทางด้านการศึกษา  
 และจิตวิทยา   
-  ความหมาย ขอบเขตและ  
   ความสําคัญของสารสนเทศ 
   การศึกษา  และจิตวิทยา   
-  ประเภทสารสนเทศทางการศึกษา และ 
     จิตวิทยา  
-  แหล่งผลิต เผยแพร่และบริการ 
   สารสนเทศการศึกษา และ  จิตวิทยา 

3 -  นําเสนอผลงานกลุ่ม การศึกษา  
   และจิตวิทยา  
-  อภิปราย-ซักถาม 
-  บรรยายสรุปร่วมกับผู้เรียน 
-  รายงานผลการศึกษาดูงาน 
-  ทดสอบท้ายบทเรียน 
-  ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองจาก 
   แหล่งข้อมูลภายนอก 
ส่ือการเรียนรู้ 
1. เพาเวอร์พ้อยท์ 
2. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ /อินเทอร์เน็ต 
3. แบบทดสอบท้ายบทเรียน 
4.  นิทรรศการ 

อ.ไพโรจน์ 
แก้วเขียว 

16 สารสนเทศทางด้าน นิเทศศาสตร ์
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
- ความหมาย ขอบเขตและ  
  ความสําคัญของนิเทศศาสตร์   
 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ  
 ศาสตร์ 
- ประเภทสารสนเทศทางนิเทศศาสตร์   
 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ  
 ศาสตร์ 
-  แหล่งผลิต เผยแพร่และบริการ 
  สารสนเทศนิเทศศาสตร์   
  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ  
  ศาสตร์ 
 

3 -  นําเสนอผลงานกลุ่ม นิเทศศาสตร์   
   บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ  
   ศาสตร์  
-  อภิปราย-ซักถาม 
-  บรรยายสรุปร่วมกับผู้เรียน 
- ทดสอบท้ายบทเรียน 
-  ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองจาก 
   แหล่งข้อมูลภายนอก 
ส่ือการเรียนรู้ 
1. เพาเวอร์พ้อยท์ 
2. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ /อินเทอร์เน็ต 
3. แบบทดสอบท้ายบทเรียน 
4.  นิทรรศการ 

อ.ไพโรจน์ 
แก้วเขียว 

17-18 
สอบปลายภาค 

 
 

 
 
 
 
 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

การประเมิน งานท่ีจะใช้ประเมินผลผู้เรียน สัปดาห์ สัดส่วนของ 
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ท่ีกําหนด การประเมินผล 
(1) ทดสอบย่อย 3 ,5, 6, 7, 9, 10, 

11,12,13,,15,16 
10 % 

  -  สอบกลางภาค 9 20 % 
 -  สอบปลายภาค 17-18 30 % 

(2) 
 

การเข้าช้ันเรียน 
การมีส่วนร่วมอภิปราย  
แสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน 

 
ตลอดภาคการศึกษา 

10 % 

(4) วิเคราะห์กรณีศึกษาและการนําเสนอ ตลอดภาคการศึกษา 10 % 
(5) การทํางานกลุม่และผลงาน/รายงาน ตลอดภาคการศึกษา 20 % 

 
หมวดท่ี 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  เอกสารและตําราหลัก 
 เอกสารประกอบการสอน เรื่อง แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  รวบรวมโดยผู้สอน 
2.  เอกสารและข้อมูลสําคัญ 
 - 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

หนังสือ/ส่ือประกอบการเรียน 
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หมวดท่ี 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี  ได้จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษา
ได้ดังนี้ 
 -  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 -  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 -  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังน้ี 
 -  การสังเกตพฤติกรรม  การอภิปรายโต้ตอบ   การตอบคําถามในช้ันเรียนของนักศึกษา  
 -  ผลการทดสอบย่อย 
 -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3.  การปรับปรุงการสอน  
 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน  โดยนําผลที่ได้จากการสังเกต
พฤติกรรม ผลคะแนนการทดสอบของนักศึกษา มาวิเคราะห์  สังเคราะห์ เพ่ือหาข้อสรุปและแนวทางท่ีดี 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคร้ังต่อไป 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจาก
การเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา   
5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง
การสอน และรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังน้ี 
 -  ปรับปรุงเนือ้หารายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิในข้อ 4 

--------------- 
 


