
 
กิจกรรมประจ ำชุดวิชำ 

13312  กำรวิเครำะห์สำรสนเทศ 
ภำคกำรศึกษำที ่1/2565 

              สำขำวิชำศิลปศำสตร์   

ค ำน ำ 

 เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    มุ่งให้ผู้เรียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ศึกษาเล่าเรียนครบวงจร   ตั้งแต่ก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว  โดยจัดระบบการ
ประเมินครบส่วนทั้งการประเมินก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และประเมินผลสุดท้าย 
 การประเมินกิจกรรม  เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดท้าย  จึงให้ผู้เรียนและ
นักศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่ก าหนดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนและนักศึกษามีความสามารถ   
ดังนี้ 

1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพ่ือจัดท าโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่นักศึกษาท า 
 3. พัฒนาระบบ  โครงการ  ชิ้นงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใดหน่วยหนึ่ง          
ของเอกสารการสอน 
 4. คิด  วิเคราะห์  น าเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 

นอกจากนี้การท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายังท าให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ต้นภาค
การศึกษา และจากการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่า  นักศึกษาที่ไม่
ท ากิจกรรม 
 คณะกรรมการบริหารชุดวิชาการวิเคราะห์สารสนเทศ ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความส าเร็จใน
การศึกษาชุดวิชานี้  และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต  และการท างานสืบไป 

                 คณะกรรมการบริหาร 
                 ชุดวิชาการวิเคราะห์สารสนเทศ 

               มิถุนายน 2565 
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 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นค าถาม   การครอบคลุมประเด็น
หลักท่ีถาม  ความถูกต้องของค าตอบ  ความชัดเจนของการน าเสนอ  ความละเอียดประณีตของชิ้นงาน 

มหำวิทยำลัยไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนต้องท ำกิจกรรม  นักศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได้     
โดยการประเมินปลายภาคส าหรับชุดวิชานี้  แบ่งออกเป็น  2  กรณี 
 
 กรณีท่ี  1  นักศึกษาท ากิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น  2  ส่วน  ส่วนแรกจาก
คะแนนสอบปลายภาคคิดร้อยละ  80  และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ  20  และคะแนนกิจกรรม     
จะน าไปใช้ทั้งการประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม  นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพ่ือเป็น
คะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้ 
 
 กรณีท่ี  2  นักศึกษาไม่ท ากจิกรรม  มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว 
 ในการประเมินผลปลายภาค  นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้ 
ข้อสอบฉบับเดียวกัน  นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม  80  คะแนน  ส่วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ท ากิจกรรมจะ
มีคะแนนเต็ม  100  คะแนน  ส าหรับนักศึกษาที่ท ากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด  
โดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวม
กับคะแนนกิจกรรม แล้วน าคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กับนักศึกษา  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 ตัวอย่ำงที่  1  นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม  18  คะแนน  และท าข้อสอบได้  70  ข้อ  
(คิดเป็น  70 X 0.66666  เท่ากับ  46.67  คะแนน)  นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค  
18 + 46.67  เท่ากับ  64.67  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  นักศึกษาจะได้ 
70 X 0.83333  เท่ากับ  58.33  คะแนน  มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้คะแนน  64.67  คะแนน 

 ตัวอย่ำงที่  2  นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม  13  คะแนน  และท าข้อสอบได้  92  ข้อ   
(คิดเป็น  92 X 0.66666  เท่ากับ  61.33  คะแนน)  นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค                  
13 + 61.33  เท่ากับ  74.33  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  นักศึกษาจะได้   
92 X 0.83333  เท่ากับ  76.67  คะแนน  มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้  76.67  คะแนน  
 
 
 
 
 
 

1. การประเมนิผล 
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ให้นักศึกษาด าเนินการดงันี ้

1. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาได้ 2 ช่องทาง ดังนี้  

   1) ระบบออนไลน์ท่ี https://eduapp.stou.ac.th/practice/ 

   2) ส่งทำงไปรษณีย์ โดยนักศึกษาส่งกิจกรรมประจ ำชุดวิชำฉบับจริงไปยังมหำวิทยำลัยโดยไม่
ต้องลอกใหม่ และส าเนากิจกรรมที่ท าเสร็จแล้วไว้   1 ชุด  ไว้เป็นหลักฐาน  

2. ก าหนดส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาภายในวันที่    15 กันยำยน – 30 ตุลำคม 2565 
3.   ให้จัดท าหน้าปกกิจกรรมโดยให้ใช้ปกท่ีแนบมำนี้ 
4.  ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมที่ท ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ  ส านักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  หรือ
ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  โดยจ่าหน้าซองดังนี้ 
 

    
 
 
 
 

  
 
 

 
ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง  และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไป 

มหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐาน  ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น  นักศึกษาจะต้องจัดท าหน้าปกกิจกรรม  โดยใช้เอกสารที่
จัดไว้ในหน้า 5 ไม่ต้องจัดท ำขึ้นใหม่ 
5.  นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง  โดยโทรศัพท์
ติดต่อส านักบริการการศึกษา หมายเลข 0-2504-7623,  0-2504-7626  และ0-2504-7628  หรือ โทรศัพท์ติดต่อ
ศูนย์สารสนเทศ  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 ำนักบริกำรกำรศึกษำ 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
ต ำบลบำงพูด  อ ำเภอปำกเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี  11120 
(กิจกรรมประจ ำชุดวิชำ 13312 กำรวิเครำะห์สำรสนเทศ สำขำวิชำศิลปศำสตร์) 

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

 
 

 
กิจกรรมประจ ำชุดวิชำ 13312 กำรวิเครำะห์สำรสนเทศ                                     

   ภำคกำรศึกษำที่ 1/2565 

  ชื่อนักศึกษา…………………………………………………………… 
  เลขประจ าตัว.…………………………………………………………. 
  ที่อยู่……………………………………………………………………. 
  …………………………………………………………………………. 

   ข้ำพเจ้ำได้ตรวจทำนกำรส่งเอกสำรกิจกรรมแล้ว สิ่งที่ส่งมำในซอง มีดังนี้ 
กิจกรรมภาคปฏิบัติประจ าชุดวิชาการวิเคราะห์สารสนเทศ  
(หน้าที่ 5 – 12 รวมปก)        จ านวน  8 หน้า 

            ไปรษณียบัตรที่เขียนที่อยู่และจ่าหน้าถึงตนเอง    จ านวน   1 แผ่น 

  ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบัติ 
  จากผู้ประเมินเป็นที่สุด 

       ลงชื่อ…………………………… 
                (………………………….) 
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จงตอบค าถามต่อไปนี้ โดยเขียนด้วยลำยมือตนเอง  เป็นลายมือที่อ่านง่าย โดยเติมค าหรือตอบค าถาม ในช่องว่าง
ที่ก าหนดให้ในแต่ละข้อเท่านั้น (20 คะแนน) 
1. จงอธิบำยควำมหมำยของกำรวิเครำะห์สำรสนเทศ  (1 คะแนน) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

2. จงจัดเรียงชื่อบุคคลให้ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์กำรจัดเรียงทรัพยำกรสำรสนเทศ  (3 คะแนน) 

จุมพล  จ ำเนียร  เจรจำ  จรรยำ  จรัสวัฒน ์

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เสนำะ  ส ำอำงค์  สุดใจ  สมเกียรติ  ใสสด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Michael A. Chopey ; Priscilla Caplan; Nicole C. Engard; David Haynes; Elaine Svenonius 

1) ………………………………………………………………………….. 

2) ………………………………………………………………………….. 

3) ………………………………………………………………………….. 

4) ………………………………………………………………………….. 

5) ………………………………………………………………………….. 

 

3. ห้องสมุด ก. เป็นห้องสมุดขนำดใหญ่ มีทรัพยำกรสำรสนเทศครอบคลุมหลำยสำขำวิชำ ประเภทของทรัพยำกร

สำรสนเทศที่ให้บริกำร ได้แก่ หนังสือ วำรสำร วิทยำนิพนธ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และฐำนข้อมูล แต่ละปีห้องสมุดจะมี

จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ิมข้ึนเป็นจ ำนวนมำก ห้องสมุด ก.  ควรจัดหมวดหมู่ทรัพยำกรสำรสนเทศตำมระบบ

ทศนิยมดิวอ้ี หรือระบบหอสมุดรัฐสภำอเมริกัน เพรำะเหตุใด จงอธิบำยพร้อมให้เหตุผลประกอบ  (5 คะแนน) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. เนือ้หากจิกรรม 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. หัวเรื่อง “วิทยาศาสตร์ - - พจนานุกรม”  ค ำว่ำ “พจนานุกรม” เป็นหัวเรื่องประเภทใด (1 คะแนน) 

…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. หัวเรื่องและอรรถำภิธำน มีควำมเหมือนและแตกต่ำงกันอย่ำงไร จงอธิบำย  (4 คะแนน) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

 

6. จำกภำพด้ำนล่ำงจัดเป็นสำระสังเขป/บทคัดย่อประเภทใด จงอธิบำย (2 คะแนน) 

 
ที่มา: https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/infographic/หน้ำกำกอนำมัย-ใช้อย่ำงไร/ 

7. เมตะดำตำ คืออะไร และมีควำมส ำคัญอย่ำงไร (2 คะแนน) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.rama.mahidol.ac.th%2Framachannel%2Finfographic%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2-%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%258A%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2584%2F&psig=AOvVaw0gFBKKBy1I4LdDbebsChsd&ust=1632035953455000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjRxqFwoTCIjyhMSAiPMCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/infographic/หน้ากากอนามัย-ใช้อย่างไร/
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

 

8. เครื่องมือช่วยวิเครำะห์สำรสนเทศที่จัดท ำโดยชุมชนออนไลน์ มีอะไรบ้ำง จงอธิบำยพอสังเขป (2 คะแนน) 

…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 
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แบบสอบถำมกำรศึกษำควำมพึงพอใจของนักศึกษำหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต 
แขนงวิชำสำรสนเทศศำสตร์ เพื่อประเมินคุณภำพกำรจัดกำรสอนตำมรอบ มคอ.5 

ชุดวิชำ 13312 กำรวิเครำะห์สำรสนเทศ 
ค ำชี้แจง 

1. แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินเอกสารการสอนชุดวิชา 13312 การวิเคราะห์
สารสนเทศในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข้อมูลที่จะใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอน ค าตอบของท่านจะเก็บไว้เป็น
ความลับและน ามาสรุปในภาพรวม จึงขอให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ 

2. โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็น/ ความพึงพอใจของท่าน
เกี่ยวกับชุดวิชาที่ศึกษา และเติมข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้ 

3. แบบประเมินแบ่งเป็น 6 ตอน 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับเอกสารการสอนชุดวิชา/ กิจกรรม      
            และการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน 
ตอนที่ 3 ความเข้าใจในเนื้อหาของเอกสารการสอนชุดวิชา 
ตอนที่ 4 ประโยชน์ในการน าเอกสารการสอนชุดวิชานี้ไปใช้ 
ตอนที่ 5 วิธีการเรียนชุดวิชา 13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ 
ตอนที่ 6 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. เพศ [    ] ชาย  [    ] หญิง 

2. อายุ [    ] ต่ ากว่า 20 ปี   [    ] 20-25 ปี     [    ] 26-30 ปี                         

        [    ] 31-35 ปี     [    ] 36-40 ปี     [    ] มากกว่า 40 ปี 

 

ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจเกี่ยวกับเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ /กิจกรรม/ และกำรพัฒนำคุณลักษณะผู้เรียน 

รำยกำรประเมิน 

ระดับควำมพึงพอใจ 
มำก
ที่สุด 
5 

มำก 
 
4 

ปำน
กลำง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

1.เอกสารการสอนชุดวิชามีเนื้อหาสาระ  ชัดเจน อ่านเข้าใจได้
ง่าย และน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

     

2.กิจกรรมท้ายเรื่องกระตุ้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา      
3.แบบประเมินผลตนเองก่อน-หลังเรียน  ช่วยให้เข้าใจเนื้อหา 
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รำยกำรประเมิน 

ระดับควำมพึงพอใจ 
มำก
ที่สุด 
5 

มำก 
 
4 

ปำน
กลำง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

4. วิธีศึกษาของเอกสารการสอนชุดวิชาช่วยให้เข้าใจเนื้อหาวิชา
ที่ศึกษา 

     

5.การจัดล าดับเนื้อหาวิชาเอ้ือต่อการเรียนรู้      
6. ท าแบบประเมินตนเองและท ากิจกรรมท้ายเรื่องก่อนตรวจ
ค าตอบกับแนวตอบ 

     

7. ได้รับความรู้เพ่ิมข้ึนจากการศึกษาเอกสารการสอนชุดวิชานี้      
8. สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้      
9. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับชุดวิชากับผู้อ่ืน      
10. ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม      
11. สื่อประกอบการเรียนการสอนทันสมัย สอดคล้องกับเรื่องที่
เรียน 

     

12. ความพึงพอใจที่มีต่อเอกสารการสอนชุดวิชานี้โดยภาพรวม      
13. การเรียนรู้ในเอกสารการสอนชุดวิชานี้ได้พัฒนาคุณลักษณะ
ของผู้เรียน 

     

   13.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม      
   13.2 ด้านความรู้      
   13.3 ด้านทักษะทางปัญญา      
   13.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ      
   13.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

 
ตอนที่ 3 ควำมเข้ำใจเนื้อหำของเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ 

หน่วยกำรสอน 

ระดับควำมเข้ำใจ 
มำก
ที่สุด 
5 

มำก 
 
4 

ปำน
กลำง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์สารสนเทศ      
หน่วยที่ 2 การวิเคราะห์เพ่ือการสร้างตัวแทนสารสนเทศ      
หน่วยที่ 3 การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ      
หน่วยที่ 4 ระบบทศนิยมดิวอ้ี      
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หน่วยกำรสอน 

ระดับควำมเข้ำใจ 
มำก
ที่สุด 
5 

มำก 
 
4 

ปำน
กลำง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

หน่วยที่ 5 ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน      
หน่วยที่ 6 การควบคุมค าศัพท์      
หน่วยที่ 7 การบรรยายข้อมูลในระเบียนรายการทรัพยากรสารสนเทศ      
หน่วยที่ 8 รายการและการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศในองค์การ
สารสนเทศ 

     

หน่วยที่ 9 การเข้าถึงรายการทรัพยากรสารสนเทศ      
หน่วยที่ 10 เมตะดาตา      
หน่วยที่ 11 ดรรชนี      
หน่วยที่ 12 สาระสังเขป      
หน่วยที่ 13 การจัดการในงานวิเคราะห์สารสนเทศ      
หน่วยที่ 14 เครื่องมือช่วยวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ      
หน่วยที่ 15 ประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สารสนเทศ      
 
 
ตอนที่ 4 ประโยชน์ในกำรน ำเอกสำรกำรสอนชุดวิชำไปใช้ 

หน่วยกำรสอน 

ระดับกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
มำก
ที่สุด 
5 

มำก 
 
4 

ปำน
กลำง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์สารสนเทศ      
หน่วยที่ 2 การวิเคราะห์เพ่ือการสร้างตัวแทนสารสนเทศ      
หน่วยที่ 3 การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ      
หน่วยที่ 4 ระบบทศนิยมดิวอี้      
หน่วยที่ 5 ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน      
หน่วยที่ 6 การควบคุมค าศัพท์      
หน่วยที่ 7 การบรรยายข้อมูลในระเบียนรายการทรัพยากรสารสนเทศ      
หน่วยที่ 8 รายการและการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศในองค์การ
สารสนเทศ 
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หน่วยกำรสอน 

ระดับกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
มำก
ที่สุด 
5 

มำก 
 
4 

ปำน
กลำง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

หน่วยที่ 9 การเข้าถึงรายการทรัพยากรสารสนเทศ      
หน่วยที่ 10 เมตะดาตา      
หน่วยที่ 11 ดรรชนี      
หน่วยที่ 12 สาระสังเขป      
หน่วยที่ 13 การจัดการในงานวิเคราะห์สารสนเทศ      
หน่วยที่ 14 เครื่องมือช่วยวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ      
หน่วยที่ 15 ประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สารสนเทศ      
 
ตอนที่ 5 วิธีกำรเรียนชุดวิชำ 13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ 

1. นักศึกษาได้จัดตารางเรียนชุดวิชา 13312 และศึกษาตามตารางเรียนอย่างต่อเนื่องหรือไม่ 

[    ] ใช่  [    ] ไม่ใช่ 

2. นักศึกษาได้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนในแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา ก่อนที่จะศึกษาเอกสารการสอน

ชุดวิชาด้วยความซื่อสัตย์โดยไม่เปิดดูเฉลยค าตอบก่อนหรือไม่ 

[    ] ใช่  [    ] ไม่ใช่ 

3. เมื่อนักศึกษาอ่านเอกสารการสอนชุดวิชาแต่ละหน่วยเสร็จแล้วได้บันทึกสาระของเนื้อหาหรือไม่ 

[    ] ใช่  [    ] ไม่ใช่ 

4. เมื่อนักศึกษาอ่านเอกสารการสอนชุดวิชาไม่เข้าใจ นักศึกษาท าอย่างไร 

[    ] อ่านซ้ าหลายๆ ครั้ง [    ] ค้นหาจากอินเทอร์เน็ตหรือหนังสืออ่ืนๆ 
[    ] สอบถามจากคนอ่ืน [    ] อ่ืนๆ (โปรดระบุ…………………………………………………. 

5. เมื่อนักศึกษาอ่านเอกสารการสอนชุดวิชาแต่ละหน่วยเสร็จแล้วได้ท ากิจกรรมท้ายหน่วยหรือไม่ 

[    ] ใช่  [    ] ไม่ใช่ 

6. ก่อนสอบนักศึกษาได้ท าการทบทวนเนื้อหาอีกครั้งหรือไม่ 

[    ] ใช่  [    ] ไม่ใช่ 
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ตอนที่ 6 ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
จุดเด่นของการเรียนชุดวิชานี้ 
................................................................................................ ...................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. ...................................................... 
จุดที่ควรพัฒนา 
...................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................................... 

ขอขอบคุณที่ให้ควำมร่วมมือตอบแบบประเมิน 
กรุณำส่งแบบประเมินนี้กลับพร้อมกับกิจกรรมชุดวิชำ 

 
 
 
 
 
 


