
 
 

กจิกรรมประจ ำชุดวชิำ 13202 กำรส่ือสำรในงำนสำรสนเทศ 
ภำคกำรศึกษำที ่2/2565 
สำขำวชิำศิลปศำสตร์ 

ค ำน ำ 

 เน่ืองดว้ยมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช    มุ่งใหผู้เ้รียนและนกัศึกษาไดมี้ส่วนร่วมในกระบวน 
การศึกษาเล่าเรียนครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และหลงัจากเรียนเสร็จส้ินไปแลว้  โดยจดัระบบ 
การประเมินครบส่วนทั้งการประเมินก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และประเมินผลสุดทา้ย 
 การประเมินกิจกรรม  เป็นส่วนหน่ึงของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสุดทา้ย  จึงใหผู้เ้รียนและนกัศึกษา
ท ากิจกรรมภาคปฏิบติัตามท่ีก าหนดใหโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหผู้เ้รียนและนกัศึกษามีความสามารถ  ดงัน้ี 

1. สรุปหรือประมวลเน้ือหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเน้ือหากลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
2.   ประยกุตค์วามรู้จากเอกสารการสอนเพ่ือจดัท าโครงการพฒันางานอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีนกัศึกษาท า 

 3.  พฒันาระบบ โครงการ ช้ินงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีแสดงไวใ้นหน่วยใดหน่วยหน่ึง
ของเอกสารการสอน 
 4.   คิด วิเคราะห์ น าเสนอขอ้มูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค ์

นอกจากน้ีการท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายงัท าใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาเอกสารการสอนตั้งแต่ตน้ภาคการศึกษา 
และจากการวิจยัพบวา่นกัศึกษาท่ีท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกวา่  นกัศึกษาท่ีไม่ท ากิจกรรม 

คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 13202 การส่ือสารในงานสารสนเทศ    ขอใหน้กัศึกษาทุกท่านประสบ
ความส าเร็จในการศึกษาชุดวิชาน้ี  และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชนต่์อการด าเนินชีวิต  และการท างานสืบไป 
 

คณะกรรมการบริหาร 
ชุดวิชาการส่ือสารในงานสารสนเทศ   

            พฤศจิกายน  2565 
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 เกณฑก์ารใหค้ะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบท่ีตรงประเด็นค าถาม   การครอบคลุมประเด็น
หลกัท่ีถาม  ความถูกตอ้งของค าตอบ  ความชดัเจนของการน าเสนอ  ความละเอียดประณีตของช้ินงาน 

  มหำวทิยำลัยไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนต้องท ำกจิกรรม  นกัศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได ้ โดย
การประเมินปลายภาคส าหรับชุดวชิาน้ี  แบ่งออกเป็น  2  กรณี 
 
 กรณีท่ี  1  นกัศึกษาท ากิจกรรม  มหาวทิยาลยัจะแบ่งคะแนนออกเป็น  2  ส่วน  ส่วนแรกจาก
คะแนนสอบปลายภาคคิดร้อยละ  80  และส่วนท่ีสองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ  20  และคะแนนกิจกรรม
จะน าไปใชท้ั้งการประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม  นักศึกษำทีม่ิได้ส่งกจิกรรมในกำรสอบไล่จะส่งกจิกรรม
เพือ่เป็นคะแนนกจิกรรมในกำรสอบซ่อมไม่ได้ 
 
 กรณีท่ี  2  นกัศึกษาไม่ท ากิจกรรม  มหาวทิยาลยัจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่งเดียว 
                ในการประเมินผลปลายภาค  นกัศึกษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะตอ้งประเมินผลโดย
ใชข้อ้สอบฉบบัเดียวกนั  นกัศึกษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมมีคะแนนเตม็  80  คะแนน  ส่วนนกัศึกษากลุ่มท่ีไม่ท า
กิจกรรมจะมี คะแนนเตม็  100  คะแนน  ส าหรับนกัศึกษาท่ีท ากิจกรรมมหาวทิยาลยัจะพิจารณาใหน้กัศึกษา
ไดป้ระโยชน์สูงสุด  โดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของนกัศึกษาเพียงอยา่งเดียวมาเปรียบเทียบกบัการคิด
คะแนนสอบปลายภาครวมกบัคะแนนกิจกรรม แลว้น าคะแนนส่วนท่ีมากกวา่ไปใชใ้นการตดัสินผลการสอบ
ใหก้บันกัศึกษา  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 
 ตัวอย่ำงที ่ 1  นกัศึกษาไดค้ะแนนกิจกรรม  18  คะแนน  และท าขอ้สอบได ้ 70  ขอ้  
(คิดเป็น  70 x 0.66666  เท่ากบั  46.67  คะแนน)  นกัศึกษาจะไดค้ะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค 
18 + 46.67  เท่ากบั  64.67  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่งเดียว  นกัศึกษาจะได ้
70 x 0.83333  เท่ากบั  58.33  คะแนน  มหาวทิยาลยัจะเลือกใหน้กัศึกษาไดค้ะแนน  64.67  คะแนน 
 
 ตัวอย่ำงที ่ 2  นกัศึกษาไดค้ะแนนกิจกรรม  13  คะแนน  และท าขอ้สอบได ้ 92  ขอ้   
(คิดเป็น  92 x 0.66666  เท่ากบั  61.33  คะแนน)  นกัศึกษาจะไดค้ะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค 
13 + 61.33  เท่ากบั  74.33  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่งเดียว  นกัศึกษาจะได ้  
92 x 0.83333  เท่ากบั  76.67  คะแนน  มหาวทิยาลยัจะเลือกให้นกัศึกษาได ้ 76.67  คะแนน 
 
 
 

1. กำรประเมนิผล 
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ให้นักศึกษาด าเนินการดังนี้ 

1. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาได้ 2 ช่องทาง ดังนี้  
   1) ระบบออนไลน์ที่ https://eduapp.stou.ac.th/practice/ 
   2) ส่งทางไปรษณีย์ โดยนักศึกษาส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยโดย
ไม่ต้องลอกใหม่ และส าเนากิจกรรมที่ท าเสร็จแล้วไว้   1 ชดุ  ไว้เป็นหลักฐาน  

2. ก าหนดส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาภายในวันที่    15 มีนาคม-30 เมษายน  2566 
3.   ให้จัดท าหน้าปกกิจกรรมโดยให้ใช้ปกท่ีแนบมานี้ 
4.  ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมที่ท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ  ส านักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  โดยจ่าหน้าซองดังนี้ 

 
 
 
 
 

 
 

 
ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง  และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไป 

มหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐาน  ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น  นักศึกษาจะต้องจัดท าหน้าปกกิจกรรม  โดยใช้เอกสาร
ที่จัดไว้ในหน้า 5 ไม่ต้องจัดท าขึ้นใหม่ 
5.  นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง  โดย
โทรศัพท์ติดต่อส านักบริการการศึกษา หมายเลข 0-2504-7623,  0-2504-7626  และ0-2504-7628  หรือ 
โทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ  หมายเลข  0-2504-7788  โทรสาร 0-2503-3547  E-mail:  
ic.proffice@stou.ac.th  หรือ  www.stou.ac.th 

 

 
 
 
 

2.  การส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชา 

 
 

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 
ส านักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด 

จงัหวัดนนทบุรี  11120 
(กิจกรรมประจ าชุดวิชา 13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ   สาขาวิชาศิลปศาสตร์) 

mailto:ic.proffice@stou.ac.th
http://www.stou.ac.th/
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     ปกกจิกรรม 

 

           
กจิกรรมประจ ำชุดวชิำ 13202 กำรส่ือสำรในงำนสำรสนเทศ 

ภำคกำรศึกษำที ่2/2565 

  ช่ือนกัศึกษา…………………………………………………………… 
  รหสัประจ าตวันกัศึกษา.……………………………………………… 
  ท่ีอยู…่…………………………………………………………………. 
  …………………………………………………………………………. 

โทรศพัท ์ (ถา้มี) ……………………………………………… 
 

   ข้ำพเจ้ำได้ตรวจทำนกำรส่งเอกสำรกจิกรรมแล้ว ส่ิงทีส่่งมำในซอง มีดังนี้ 
             กิจกรรมภาคปฏิบติัประจ าชุดวชิาการส่ือสารในงานสารสนเทศ 
             (หนา้ท่ี …….. รวมปก)       จ านวน ….  หนา้ 
             ไปรษณียบตัรท่ีเขียนท่ีอยูแ่ละจ่าหนา้ถึงตนเอง   จ านวน   1  แผน่ 
   

       ขา้พเจา้ขอยอมรับการตดัสินผลคะแนนภาคปฏิบติัจากผูป้ระเมินเป็นท่ีสุด 

       ลงช่ือ………………………………… 
                (………………………….) 
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กิจกรรมภาคปฏิบัติ  
 

กิจกรรมประจ าชุดวิชา 13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ มีจ านวน 3 ข้อ ให้ท าทุกข้อ โดยให้

นักศึกษาเขียนค าตอบลงในกิจกรรมนี้ด้วยลายมือที่อ่านง่าย เป็นระเบียบเรียบร้อย และให้นักศึกษาใช้ปกท่ี

มหาวิทยาลัยส่งให้เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย 

 
ค าถาม 
1. จงอธิบายการสื่อสารในงานสารสนเทศ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 1.1 องค์ประกอบของการสื่อสารในงานสารสนเทศมีอะไรบ้างให้ระบุมาให้ครบถ้วน และอธิบายแต่ละ
องค์ประกอบโดยละเอียด  (5 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. เนื้อหา 
กิจกรรม 
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 1.2 ประเภทของการสื่อสารในงานสารสนเทศ จัดแบ่งประเภทอย่างไร ประกอบด้วยประเภทใดบ้าง 
จงอธิบายแต่ละประเภทโดยละเอียด (5 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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2. องค์การสารสนเทศที่นักศึกษาสังกัดมีหน้าที่สื่อสารสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข
ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID – 19  โดยนักศึกษาได้รับ
มอบหมายให้เป็นหัวหน้าหน่วยการสื่อสารสารสนเทศ นักศึกษาควรสื่อสารสารสนเทศอย่างไร จงอธิบายตาม
องค์ประกอบของการสื่อสารในงานสารสนเทศ (5 คะแนน)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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3. ให้นักศึกษาเลือกการสื่อสารเพียง 1 ข้อ (เลือกจากข้อ ก. – จ.) และน าการสื่อสารข้อที่นักศึกษาเลือก
อธิบายถึงการน ามาใช้ประโยชน์ในงานสารสนเทศ (5 คะแนน) 
 ก. การสื่อสารระหว่างบุคคลในงานสารสนเทศ 
 ข. การสื่อสารองค์การในงานสารสนเทศ 
 ค. การสื่อสารมวลชนในงานสารสนเทศ 
 ง. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในงานสารสนเทศ 
 จ. การสื่อสารเพ่ือการจัดการความรู้ในงานสารสนเทศ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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แบบประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรี 
 
ค าชี้แจง 

1. แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข้อมูลที่ได้จะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชา

และกิจกรรมการเรียนการสอน ค าตอบของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับและน ามาสรุปในภาพรวม 

จึงขอให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ 

2. โปรดท าเครื่องหมาย  √  ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับชุด

วิชาที่ศึกษา และเติมข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้ 

3. แบบประเมินแบ่งเป็น 4 ตอน  

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตอนที่ 3 ความเข้าใจในเนื้อหาของเอกสารการสอน 
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้จากการศึกษาชุดวิชา 

รหัสชุดวิชาท่ีประเมิน 13202 ชื่อชุดวิชา การสื่อสารในงานสารสนเทศ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ [    ]  ชาย  [    ]  หญิง 
2. อายุ [    ]  ต่ ากว่า 20 ปี [    ]  20-25 ปี  [    ]  26-30 ปี   [    ]  31-35 ปี 
 [    ]  36-40 ปี  [    ]  41-50 ปี  [    ]  51-55 ปี  [    ]  56 ปีขึ้นไป 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุดในปัจจุบัน 
 [    ] มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า [    ] อนุปริญญา   
 [    ] มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า [    ] ปริญญาตรี   
 [    ] อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................. .... 
4. อาชีพในปัจจุบัน 
 [    ] ข้าราชการ   [    ] ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ [    ] ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 

[    ] ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ [    ] ประกอบธุรกิจส่วนตัว [    ] ค้าขาย    
 [    ] เกษตรกร   [    ] แม่บ้าน   [    ] อยู่ระหว่างหางาน 

[    ] อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................................... ...... 
5. หลักสูตรและวิชาเอกท่ีศึกษา 
 [    ] หลักสูตร 2 ปี (สารสนเทศท่ัวไป)  [    ] หลักสูตร 4 ปี (สารสนเทศท่ัวไป) 
 [    ] หลักสูตร 2 ปี (สารสนเทศส านักงาน)  [    ] หลักสูตร 4 ปี (สารสนเทศส านักงาน) 
6. จ านวนครั้งที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ [    ] 1 ครั้ง     [    ] 2 ครั้ง    [    ] 3 ครั้ง    [    ] มากกว่า 3 ครั้ง 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

1. เอกสารการสอนมีเนื้อหาสาระชัดเจน อ่านเข้าใจได้ง่าย      
2. กิจกรรมท้ายเรื่องกระตุ้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา      
3. แบบประเมินผลตนเองก่อน-หลังเรียนช่วยให้เข้าใจเนื้อหา      
4. วิธีศึกษาของชุดวิชาช่วยใหเ้ข้าใจเนื้อหาวิชาที่ศึกษา      
5. การจัดล าดับเนื้อหาวิชาเอ้ือต่อการเรียนรู้      
6. ท าแบบประเมินตนเองและท ากิจกรรมท้ายเรื่องก่อนตรวจ
ค าตอบกับแนวตอบ 

     

7. ได้รับความรู้เพ่ิมข้ึนจากการศึกษาชุดวิชานี้      
8. สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้      
9. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับชุดวิชากับผู้อ่ืน      
10. ได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม      
11. สื่อประกอบการเรียนการสอนทันสมัย สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน      
12. ความพึงพอใจที่มีต่อชุดวิชานี้โดยภาพรวม      

 

ตอนที่ 3 ความเข้าใจในเนื้อหาของเอกสารการสอน 

เนื้อหาหน่วยการสอน เข้าใจ ไม่เข้าใจ 

หน่วยที่  1 การสื่อสารกับงานสารสนเทศ   
หน่วยที่  2 ทฤษฎีการสื่อสารกับการประยุกต์ในงานสารสนเทศ   
หน่วยที่  3 จิตวิทยาประยุกต์เพ่ือการสื่อสารในงานสารสนเทศ   
หน่วยที่  4 การวิเคราะห์ผู้รับสารในงานสารสนเทศ   
หน่วยที่  5 การวางแผนการสื่อสารในงานสารสนเทศ   
หน่วยที่  6 ภาษาเพ่ือการสื่อสารในงานสารสนเทศ   
หน่วยที่  7 การสร้างสารในงานสารสนเทศ   
หน่วยที่  8 การสื่อสารระหว่างบุคคลในงานสารสนเทศ   
หน่วยที่  9 การสื่อสารองค์การในงานสารสนเทศ   
หน่วยที่ 10 การสื่อสารมวลชนในงานสารสนเทศ   



 11 

เนื้อหาหน่วยการสอน เข้าใจ ไม่เข้าใจ 

หน่วยที่ 11 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในงานสารสนเทศ   
หน่วยที่ 12 เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารในงานสารสนเทศ   
หน่วยที่ 13 การสื่อสารเพ่ือการจัดการความรู้ในงานสารสนเทศ   
หน่วยที่ 14 การเผยแพร่สารสนเทศ   
หน่วยที่ 15 สภาพ ปัญหา กลยุทธ์ และทิศทางการพัฒนาการสื่อสารในงาน
สารสนเทศ 

  

จุดเด่นของการเรียนการสอนชุดวิชานี้ 

......................................................................................................... .......................................................... 

............................................................................................ ....................................................................... 

จุดที่ควรพัฒนา 

............................................................................................................................. ..................................... 

................................................................................................................................... ................................ 

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้จากการศึกษาชุดวิชา 
การศึกษาชุดวิชาการสื่อสารในงานสารสนเทศ ช่วยพัฒนาผลการเรียนรู้ในด้านต่อไปนี้ในระดับใด 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยท่ีสุด 
1 

คุณธรรมจริยธรรม      
ความรู้      
ทักษะทางปัญญา      
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

     

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมิน 

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินนี้และจัดส่งไปพร้อมกับกิจกรรมประจ าชุดวิชา 


