
  
 

กจิกรรมประจ ำชุดวชิำ 13311 กำรพฒันำทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ภำคกำรศึกษำที ่2/2565 
สำขำวชิำศิลปศำสตร์ 

ค ำน ำ 

  เน่ืองดว้ยมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  มุ่งให้ผูเ้รียนและนกัศึกษาไดมี้ส่วนร่วมในกระบวน 
การศึกษาเล่าเรียนครบวงจร  ตั้งแต่ก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และหลงัจากเรียนเสร็จส้ินไปแลว้  โดยจดัระบบการ
ประเมินครบส่วนทั้งการประเมินก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และประเมินผลสุดทา้ย 
  การประเมินกิจกรรม เป็นส่วนหน่ึงของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสุดทา้ย จึงใหผู้เ้รียนและ
นกัศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบติัตามท่ีก าหนดให ้โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหผู้เ้รียนและนกัศึกษามีความสามารถ   
ดงัน้ี 

1. สรุปหรือประมวลเน้ือหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเน้ือหากลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
2. ประยกุตค์วามรู้จากเอกสารการสอนเพ่ือจดัท าโครงการพฒันางานอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ี  

นกัศึกษาท า 
3. พฒันาระบบ โครงการ ช้ินงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีแสดงไวใ้นหน่วยใด

หน่วยหน่ึงของเอกสารการสอน 
4. คิด  วิเคราะห์  น าเสนอขอ้มลูและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 
นอกจากน้ีการท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายงัท าใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาเอกสารการสอนตั้งแต่ตน้

ภาคการศึกษา และจากการวิจยัพบวา่นกัศึกษาท่ีท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผา่นในปลายภาคมากกวา่นกัศึกษาท่ี
ไม่ท ากิจกรรม 

คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 13311 การพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ ขอใหน้กัศึกษาทุกท่าน
ประสบความส าเร็จในการศึกษาชุดวิชาน้ี  และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชนต่์อการด าเนินชีวิต  และการท างาน
สืบไป 
 
                 คณะกรรมการบริหาร 
              ชุดวิชาการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 

              พฤศจิกายน 2565 
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 เกณฑก์ารใหค้ะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบท่ีตรงประเด็นค าถาม  การครอบคลุม
ประเด็นหลกัท่ีถาม  ความถูกตอ้งของค าตอบ  ความชดัเจนของการน าเสนอ  ความละเอียดประณีตของ   
ช้ินงาน 

มหำวทิยำลัยไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนต้องท ำกจิกรรม  นกัศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได ้ 
โดยการประเมินปลายภาคส าหรับชุดวชิาน้ี  แบ่งออกเป็น  2  กรณี 
 
 กรณีท่ี 1 นกัศึกษาท ากิจกรรม มหาวทิยาลยัจะแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจากคะแนน
สอบปลายภาคคิดร้อยละ  80  และส่วนท่ีสองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ  20  และคะแนนกิจกรรมจะน า 
ไปใชท้ั้งการประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม  นกัศึกษาท่ีมิไดส่้งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพื่อ
เป็นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได ้
 
 กรณีท่ี 2 นกัศึกษาไม่ท ากิจกรรม มหาวทิยาลยัจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่งเดียว 
   ในการประเมินผลปลายภาค นกัศึกษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะตอ้งประเมินผลโดยใช้
ขอ้สอบฉบบัเดียวกนั นกัศึกษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมมีคะแนนเตม็  80  คะแนน ส่วนนกัศึกษากลุ่มท่ีไม่ท ากิจกรรม
จะมีคะแนนเตม็  100  คะแนน ส าหรับนกัศึกษาท่ีท ากิจกรรมมหาวทิยาลยัจะพิจารณาใหน้กัศึกษาไดป้ระโยชน์
สูงสุด  โดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของนกัศึกษาเพียงอยา่งเดียวมาเปรียบเทียบกบัการคิดคะแนนสอบ
ปลายภาครวมกบัคะแนนกิจกรรม แลว้น าคะแนนส่วนท่ีมากกวา่ไปใชใ้นการตดัสินผลการสอบใหก้บันกัศึกษา  
ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 
 ตัวอย่ำงที ่ 1  นกัศึกษาไดค้ะแนนกิจกรรม  18  คะแนน  และท าขอ้สอบได ้ 70  ขอ้  
(คิดเป็น  70 x 0.66666  เท่ากบั  46.67  คะแนน)  นกัศึกษาจะไดค้ะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบ 
ปลายภาค 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)  นกัศึกษาจะไดค้ะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบ 
ปลายภาค 13 + 61.33  เท่ากบั  74.33  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่งเดียว   
นกัศึกษาจะได ้92 x 0.83333  เท่ากบั  76.67  คะแนน  มหาวทิยาลยัจะเลือกใหน้กัศึกษาได ้ 76.67  คะแนน 
 

1. การประเมินผล 
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ให้นักศึกษาด าเนินการดังนี้ 

1. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาได้ 2 ช่องทาง ดังนี้  
   1) ระบบออนไลน์ที่ https://eduapp.stou.ac.th/practice/ 
   2) ส่งทางไปรษณีย์ โดยนักศึกษาส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัย
โดยไม่ต้องลอกใหม่ และส าเนากิจกรรมที่ท าเสร็จแล้วไว้   1 ชุด  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  โดยใช้
เอกสารที่จัดไว้ในหน้า 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 

จังหวัดนนทบุรี  11120 
(กิจกรรมประจ าชุดวิชา 13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ   สาขาวิชาศิลปศาสตร์) 

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

 
  กิจกรรมประจ าชุดวิชา 13311 การพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2/2565  
 

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

ท่ีอยู…่…………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………. 
  โทรศพัท ์ (ถา้มี)  

……………………………………………………………………. 
 
 ขา้พเจา้ขอยอมรับการตดัสินผลคะแนนภาคปฏิบติัจากผูป้ระเมินเป็นท่ีสุด 
 
      ลงช่ือ……………………………. 
       (…………………………………)  
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กิจกรรมภาคปฏิบัติ 
 ค าแนะน า 1) นักศึกษาควรอ่านเอกสารสอนชุดวิชา 13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ก่อน
ท ากิจกรรมประจ าชุดวิชา 2) ขอให้นักศึกษาตอบกิจกรรมด้วยลายมือที่อ่านง่ายลงในกิจกรรมด้านล่างนี้ โดย
ไม่ต้องคัดลอกโจทย์ของกิจกรรมใหม่ และห้ามใส่ปกด้วยกระดาษแข็งหรืออ่อน ให้นักศึกษาใช้กระดาษขาวเอ 
4 หรือใช้ปกที่มหาวิทยาลัยส่งให้ เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายของนักศึกษา รวมถึงความสวยงามไม่มีผลต่อการให้
คะแนน 3) ค าถามมีทั้งหมด 3 ข้อ รวม 20 คะแนน (ท าทุกข้อ) 
 
1. จงอธิบายประเด็นส าคัญท่ีต้องพิจารณาจากผู้อ่าน ถึงนักเขียน สู่ผู้ผลิต ทั้ง 3 ประเด็นมาพอสังเขป [5 คะแนน]. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2. ขอให้นักศึกษาอธิบายความหมายในหัวข้อต่อไปนี้ (7.5 คะแนน) 
2.1. การใช้เทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

2.2. ความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศตามประเภทขององค์การสารสนเทศ   
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

2.3. การเลือกฐานข้อมูลส าเร็จ  ...... 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

3. เน้ือหากจิกรรม 
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2.4. โอเพ่นแอคเซสเจอร์นัล 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

2.5. การศึกษาชุมชน 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
3. จงจับคู่ข้อความด้านซ้ายมือกับข้อความด้านขวามือให้สัมพันธ์กัน โดยน าตัวอักษรด้านขวามือมาใส่

หน้าข้อความด้านซ้ายมือ [7.5 คะแนน].... 
…… 1.ความเปลี่ยนแปลงในการผลิตทรัพยากรสารสนเทศ ก. การประเมินคุณค่า 

 ภาคราชการ ข. การหมุนเวียนงาน 
.......... 2.แหล่งจ าหน่ายที่เป็นศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศ ค. ดรรชนีค้นหา 

 ที่ผลิตจากส านักพิมพ์ ผู้ผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ ง. ร้านจ าหน่าย 
......... 3.การเลือกทรัพยากรสารสนเทศ จ. ความเท่ียงตรง 
........ 4.เกณฑ์คุณภาพที่ใช้ในการพิจารณาประกอบการ ฉ. วารสารของสมาคมวิชาการ วิชาชีพที่ 

 คัดออกทรัพยากรสารสนเทศ  องค์การสารสนเทศเป็นสมาชิก 
.......... 5.การพัฒนาอาชีพอย่างไม่เป็นทางการ ช. ตัวแทนจ าหน่าย 
......... 6.การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือ ซ. วารสารที่มีราคาถูก 

 การประเมินที่มีทรัพยากรสารสนเทศเป็นศูนย์กลาง ฌ. ซื้อจากแคตาล็อก 
.......... 7.แนวทางพิจารณาเลือกสารานุกรม  ญ. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
....... 8.วารสารที่ไม่ควรบอกรับผ่านตัวแทนจ าหน่าย ฎ. เนื้อหา 

........... 9.การซื้อขายตามค าพรรณนา ฏ. การศึกษาการยืมคืน 

........... 10.การพิมพ์ดิจิทัลกับการพัฒนาสารสนเทศ ฐ. กระบวนการผลิต 
  ฑ. ฉบับพิมพ์ซ้ า 

  ฒ. การเขียนงานวิชาการ 
  ณ. การตรวจสอบจากทะเบียนทรัพยากร

สารสนเทศ 
  ด. ปัญหาด้านงบประมาณ 
  ต. ซื้อจากที่ส านักพิมพ์น าหนังสือมาให้เลือก 
  น. ให้ความส าคัญกับการเข้าถึงสารสนเทศ 
  บ. เน้นการประเมินงานพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศ     
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แบบสอบถาม  
การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของนักศึกษาในการศึกษาทางไกล หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ค าชี้แจง แบบสอบถามนี้ท าขึ้นเพ่ือรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาชุดวิชา 13311 การพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศ  และน าข้อมูลที่เก่ียวข้องไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน จึง
ขอความร่วมมือจากนักศึกษาตอบค าถามตามความเป็นจริง และขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
ในการตอบแบบสอบถาม  

1. ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา 
1.1 พ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับชุดวิชาที่เรียน  [     ] มี     [     ] ไม่มี 
1.2 เวลาในการศึกษาอย่างเพียงพอ [     ] มี     [     ] ไม่มี  
1.3 การเตรียมตัวในการเรียน 

1.3.1 การวางแผนการเรียน (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ) 
[     ] ศึกษาโดยมีการสรุปย่อ [     ] ศึกษาตามวัตถุประสงค์   [     ] ศึกษาโดยอ่านเฉพาะบางส่วน[     ] อ่ืนๆ .......... 

1.3.2 การวางแผนการสอบ เช่น ตรวจสอบวันเวลา สถานที่สอบ จัดเตรียมบัตรประจ าตัวเพ่ือเข้าสอบ และ
อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ  [     ] มี     [     ] ไม่มี เพราะ........................................... 
2. ด้านสื่อหลักและสื่ออื่นๆ  
2.1 สื่อหลัก/เอกสารการสอนชุดวิชา 
 2.1.1 การได้รับเอกสารการสอน 
[    ] ได้รับก่อนเปิดภาคการศึกษาและมีเวลาพอที่จะศึกษา [    ] ได้รับหลังเปิดภาคการศึกษาและมีเวลา
พอที่จะศึกษา 
[    ] ได้รับก่อนสอบและไม่มีเวลาพอที่จะศึกษา  [    ] อ่ืนๆ (โปรด
ระบุ).................................................... 
 2.1.2 การอ่านเอกสารการสอน 
[    ] อ่านต าราอย่างสม่ าเสมอ [     ] อ่านเมื่อใกล้สอบ [    ] ไม่ได้อ่าน   
[     ] อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................... 
 2.1.2 แบบฝึกปฏิบัติ [     ] ท า  [     ] ไม่ท า เพราะ............................................ 
2.2 สื่อเสริม เช่น ซีดี ดีวีดี  [     ] ได้รับ  [     ] ไม่ได้รับ  
 กรณีท่ีได้รับสื่อเสริมได้ศึกษาสื่อเสริมหรือไม่  [     ] ศึกษา   [     ] ไม่ศึกษา เพราะ........................... 
2.3 กิจกรรมประจ าชุดวิชา 
 2.3.1 การได้รับกิจกรรมประจ าชุดวิชา [     ] ได้รับ  [     ] ไม่ได้รับ 
 2.3.2 วิธีการที่ได้รับกิจกรรมประจ าชุดวิชา [     ] ไปรษณีย์  [     ] ดาวน์โหลดจาก
อินเทอร์เน็ต 
 [     ] เพ่ือน [     ] อ่ืน ๆ โปรดระบุ……………………………………………………………………………….. 
 2.3.3 ท่านคิดว่ากิจกรรมประจ าชุดวิชามีประโยชน์อย่างไร 
 [    ] ช่วยด้านเนื้อหาของชุดวิชา     [    ] ช่วยด้านคะแนนเก็บ 
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2.4 กรณีท่ีนักศึกษาศึกษาเอกสารการสอนและสื่อเสริมแล้วไม่เข้าใจ นักศึกษาท าอย่างไร ตอบได้มากกว่า 1ข้อ 
 [    ] ไม่ท าอะไร     [    ] ปรึกษาเพ่ือน   
 [    ] ปรึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบชุดวิชา  [    ] ปรึกษาผู้รู้ 
 [    ] หาความรู้เพิ่มที่ห้องสมุด   [    ] หาความรู้เพิ่มจากอินเทอร์เน็ต 
 [    ] อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................................................................................................  
2.5 ช่องทางติดต่อกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบชุดวิชา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 [    ] กระดานสนทนา  [    ] อีเมล  [    ] เฟซบุ๊ก [    ] โทรศัพท์ 
 [    ] จดหมาย   [    ] อ่ืนๆ ............................... 
 
3. ความเข้าใจในเนื้อหาของเอกสารการสอน 
 

เนื้อหาหน่วยการสอน เข้าใจ ไม่เข้าใจ 
หน่วยที่  1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ   
หน่วยที่  2 แหล่งผลิตและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศภาคราชการ   
หน่วยที่  3 แหล่งผลิตและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศภาคเอกชน   
หน่วยที่  4 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ   
หน่วยที่  5 การจัดการงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ   
หน่วยที่  6 ความต้องการสารสนเทศ   
หน่วยที่  7 การเลือกและการจัดหาหนังสือ   
หน่วยที่  8 การเลือกและการจัดหาวารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์   
หน่วยที่  9 การเลือกและการจัดหาสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
หน่วยที่ 10 การคัดออกทรัพยากรสารสนเทศ   
หน่วยที่ 11 การประเมินทรัพยากรสารสนเทศ   
หน่วยที่ 12 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ   
หน่วยที่ 13 ความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ   
หน่วยที่ 14 กฎหมายเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ   
หน่วยที่ 15 ประเด็นส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ   
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4. ความคิดเห็นต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้   
ท่านเห็นว่าการเรียนรู้ในชุดวิชานี้ ได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาในด้านต่อไปนี้ในระดับใด  
 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ไม่มี
ข้อมูล 
(0) 

      1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม       
1.1 ตระหนักในคุณธรรมและจริยธรรม       
1.2 มีจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ       
1.3 มีความตระหนักในความส าคัญของบทบาทหน้าที่ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

      

      2. ด้านความรู้       
2.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งผลิต และเผยแพร่ทรัพยากร
สารสนเทศ กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และ
บทบาทของเทคโนโลยีในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

      

      3. ด้านทักษะทางปัญญา       
3.1 จัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ       
3.2 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และตัดสินใจ       
3.3 ค้นคว้า วิเคราะห์ ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อ
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 

      

      4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

      

4.1 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม ทั้งในบทบาทของ
ผู้น าและผู้ร่วมทีมงาน 

      

4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม       
      5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      

5.1 ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม       
5.2 สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน       
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5. การสอบ 
 5.1 สภาพแวดล้อมของสนามสอบ 
  5.1.1 อากาศ  [    ] ร้อน อบอ้าว   [    ] เหมาะสม  
  5.1.2 เสียง    [    ] ดังรบกวนสมาธิ   [    ] เหมาะสม 
  5.1.3 ระยะทาง  [    ] ไกล    [    ] เหมาะสม 
 5.2 ข้อสอบ กรณีท่ีท่านเตรียมตัวอ่านหนังสือมาสอบอย่างดีท่านคิดว่าความยากของข้อสอบเป็น
อย่างไร 
 (5=มากที่สุด 4= มาก 3= ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด) โปรดกาเครื่องหมาย X ลงในระดับที่
ท่านต้องการ 
  ระดับ    5   4  3  2  1 
5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
................................................................. ...........................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ............................................... 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมิน 

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินนี้และจัดส่งไปพร้อมกับกิจกรรมประจ าชุดวิชา 

 


