กิจกรรมประจำชุดวิชำ 13313 กำรบริกำรและเผยแพร่ สำรสนเทศ
ภำคกำรศึกษำพิเศษ/2563
สำขำวิชำศิลปศำสตร์
คำนำ
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช มุง่ ให้ผเู ้ รี ยนและนักศึกษาได้มีส่วนร่ วมในกระบวนการ
ศึกษาเล่าเรี ยนครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังจากเรี ยนเสร็ จสิ้ นไปแล้ว โดยจัดระบบการ
ประเมินครบส่ วนทั้งการประเมินก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และประเมินผลสุ ดท้าย
การประเมินกิจกรรม เป็ นส่ วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสุ ดท้าย จึงให้ผเู ้ รี ยนและ
นักศึกษาทากิจกรรมภาคปฏิบตั ิตามที่กาหนดให้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผเู้ รี ยนและนักศึกษามีความสามารถ
ดังนี้
1. สรุ ปหรื อประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุ ดวิชาหรื อกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2. ประยุกต์ความรู ้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดทาโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่นกั ศึกษาทา
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรื อขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใดหน่วย
หนึ่งของเอกสารการสอน
4. คิด วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้การทากิจกรรมประจาชุดวิชายังทาให้นกั ศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ตน้ ภาค
การศึกษา และจากการวิจยั พบว่านักศึกษาที่ทากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่
ไม่ทากิจกรรม
คณะกรรมการบริ หารชุดวิชา 13313 การบริ การและเผยแพร่ สารสนเทศ ขอให้นกั ศึกษาทุกท่านประสบ
ความสาเร็ จในการศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถนาความรู ้ไปเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นชีวติ และการทางาน
สื บไป
คณะกรรมการบริ หาร
ชุดวิชาการบริ การและเผยแพร่ สารสนเทศ
พฤศจิกายน 2563
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1. การประเมินผล
เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นคาถาม การครอบคลุม
ประเด็นหลักที่ถาม ความถูกต้องของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอียดประณี ตของ
ชิ้นงาน
มหำวิทยำลัยไม่ บังคับให้ นักศึกษำทุกคนต้ องทำกิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกทาหรื อไม่ทาก็ได้
โดยการประเมินปลายภาคสาหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี
กรณี ที่ 1 นักศึกษาทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกจาก
คะแนนสอบปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่ วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 และคะแนนกิจกรรม
จะนาไปใช้ท้ งั การประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่ งกิจกรรม
เพื่อเป็ นคะแนนกิจกรรม ในการสอบซ่อมไม่ได้
กรณี ที่ 2 นักศึกษาไม่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว
ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมและไม่ทากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้
ข้อสอบฉบับเดียวกัน นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่ วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ทากิจกรรมจะ
มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน สาหรับนักศึกษาที่ทากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นกั ศึกษาได้ประโยชน์สูงสุ ด
โดยการนาคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรี ยบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวม
กับคะแนนกิจกรรม แล้วนาคะแนนส่ วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสิ นผลการสอบให้กบั นักศึกษา ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
ตัวอย่ำงที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และทาข้อสอบได้ 70 ข้อ
(คิดเป็ น 70 x 0.66666 เท่ากับ 46.67 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค
18 + 46.67 เท่ากับ 64.67 คะแนน กรณี คิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้
70 x 0.83333 เท่ากับ 58.33 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นกั ศึกษาได้คะแนน 64.67 คะแนน
ตัวอย่ำงที่ 2 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 13 คะแนน และทาข้อสอบได้ 92 ข้อ
(คิดเป็ น 92 x 0.66666 เท่ากับ 61.33 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค
13 + 61.33 เท่ากับ 74.33 คะแนน กรณี คิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้
92 x 0.83333 เท่ากับ 76.67 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นกั ศึกษาได้ 76.67 คะแนน
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2. การส่ งกิจกรรมประจาชุดวิชา
ให้นกั ศึกษาดาเนินการดังนี้
1. กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจาตัวนักศึกษา รหัสชุดวิชา รหัสจังหวัดให้ครบถ้วนด้วยดินสอ 2B ลง
ในแบบกรอกคะแนน (สี ส้ม) ตำมตัวอย่ำงในแบบกรอกคะแนน
2. ให้นกั ศึกษาระมัดระวังอย่าให้แบบกรอกคะแนนฉี กขาด ในกรณี ที่ทาแบบกรอกคะแนนฉี กขาดหรื อสู ญ
หาย ให้นกั ศึกษาเขียนชี้แจงมาพร้อมกับกิจกรรมที่ส่งไปยังมหาวิทยาลัย โดยไม่ตอ้ งถ่ายเอกสาร เพราะ
เครื่ องอ่านจะไม่อ่านเอกสารที่มาจากเครื่ องถ่ายเอกสาร
3. ให้นกั ศึกษาส่ งกิจกรรมประจำชุ ดวิชำฉบับจริงไปยังมหำวิทยำลัย และสาเนากิจกรรมที่ทาเสร็ จแล้วไว้
1 ชุด ไว้เป็ นหลักฐาน
4. กาหนดส่ งกิจกรรมประจาชุ ดวิชาภายในวันที่ 1 สิงหาคม-15 กันยายน 2564
5. ให้จดั ทาหน้าปกกิจกรรมโดยใช้ ปกทีแ่ นบมำนี้
6. ส่ งกิจกรรมที่ทำเสร็จเรียบร้ อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง ณ สานักบริ การการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช หรื อส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้
ศูนย์บริ การการสอนทางไปรษณี ย ์
สานักบริ การการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(กิจกรรมประจาชุดวิชาการบริ การและเผยแพร่ สารสนเทศ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ )
ในกรณี ที่ส่งทางไปรษณี ยใ์ ห้เก็บสลิปหรื อต้นขั้วการส่ ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไป
มหาวิทยาลัยไว้เป็ นหลักฐานในการส่ งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจัดทาหน้าปกกิจกรรม (ปรากฏใน
ภาคผนวกที่ส่งมาด้วย)
7. นัก ศึ ก ษาสามารถตรวจสอบว่าส านัก บริ ก ารการศึ ก ษาได้รับ กิ จกรรมที่ นัก ศึ ก ษาส่ งไปแล้วหรื อยัง โดย
โทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรื อโทรศัพท์ติดต่อสานักบริ การการศึกษา หมายเลข 0-2504-7625,
0-2504-7623 หรื อ โทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788 โทรสาร 0-2503-3547
E-mail: ic.proffice@stou.ac.th หรื อ www.stou.ac.th
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หน้ ำว่ำง
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ปกรายงาน

กิจกรรมประจาชุดวิชา 13313 การบริ การและเผยแพร่ สารสนเทศ
ภาคการศึกษาพิเศษ/2563
ชื่อนักศึกษา……………………………………………………..
รหัสประจาตัวนักศึกษา
่ …………………………………………………………
ที่อยู…
…………………………………………………………………
โทรศัพท์ (ถ้ามี) ………………………………………………
ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสิ นผลคะแนนภาคปฏิบตั ิจากผูป้ ระเมินเป็ นที่สุด
ลงชื่อ…………………………….
(…………………………………)
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3. เนื้อหากิจกรรม
กิจกรรมภาคปฏิบตั ิ
คาแนะนา 1) นักศึกษาควรอ่านเอกสารสอนชุดวิชา 13313 การบริ การและเผยแพร่ สารสนเทศ ก่อนทา
กิจกรรมประจาชุดวิชา 2) ขอให้นกั ศึกษาตอบกิจกรรมด้วยลายมือที่อ่านง่ายลงในกิจกรรมด้านล่างนี้
โดยไม่ตอ้ งคัดลอกโจทย์ของกิจกรรมใหม่ และห้ามใส่ ปกด้วยกระดาษแข็งหรื ออ่อน ให้นกั ศึกษาใช้กระดาษ
ขาวเอ 4 หรื อใช้ปกที่มหาวิทยาลัยส่ งให้ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของนักศึกษา รวมถึงความสวยงามไม่มีผลต่อ
การให้คะแนน 3) คาถามมีท้งั หมด 3 ข้อ รวม 20 คะแนน (ทาทุกข้อ)
1. จงเติมคำลงในช่ องว่ ำงให้ ถูกต้ อง [10 คะแนน]
1) _______________________________________________ คือ การทาความเข้าใจแนวโน้มและความ
เปลี่ยนแปลงของผลกระทบได้แก่ โครงสร้างประชากร เศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั การศึกษา การวิจยั และ
เทคโนโลยีดิจิทลั ที่จะช่วยกาหนดบทบาทและทิศทางในการจัดบริ การและเผยแพร่ สารสนเทศที่มีคุณภาพ
2) ______________________ เช่น บรรณารักษ์ เป็ นผูท้ ี่ตอ้ งพัฒนา ปรับเปลี่ยนการบริ การและวิธีปฏิบตั ิงาน
บริ การและเผยแพร่ สารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้รองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การสารสนเทศ
3) การศึกษา _______________________________________ ของผูใ้ ช้ เป็ นการทาความเข้าใจผูใ้ ช้ในด้าน
จุดปฏิสัมพันธ์ของการบริ การ คือจุดที่ผใู ้ ช้บริ การติดต่อ สัมผัสกับบุคลากร ทรัพยากร หรื อบริ การของ
องค์การสารสนเทศทั้งทางกายภาพและทางดิจิทลั รวมทั้งทาความเข้าใจเส้นทางการใช้บริ การของผูใ้ ช้ คือสิ่ ง
ที่ผใู้ ช้ตอ้ งการและตัดสิ นใจใช้บริ การ เพื่อสร้างแพลตฟอร์ มปฏิสัมพันธ์ให้ผใู้ ช้มาใช้บริ การระยะยาว
4) บริ การที่ติดต่อกับผูใ้ ช้โดยตรงในการช่วยผูใ้ ช้ให้ได้รับสารสนเทศตรงตามความต้องการ เป็ นตัวกลาง
ประสานระหว่างผูใ้ ช้กบั ทรัพยากรสารสนเทศซึ่ งเป็ นภารกิจหลักที่จะสร้างความนิยม ความพึงพอใจให้แก่
ผูใ้ ช้ในการเข้ากลับมาใช้บริ การขององค์การสารสนเทศ คือ ______________________________________
5) ______________________________เป็ นภาวะที่ผใู ้ ช้รู้สึกว่าจาเป็ นต้องใช้สารสนเทศแต่สารสนเทศที่มี
อยูไ่ ม่เพียงพอ ไม่ตรงกับความต้องการ หรื อไม่ทนั สมัย จึงต้องแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งอื่นๆ
6) ______________________________________คือ การรวบรวมและนาเอาบริ การประเภทต่างๆ
ตลอดจนวิธีการที่ได้เลือกสรรไว้นามาใช้เพื่อส่ งมอบข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศล่าสุ ดแก่ผใู ้ ช้ท้ งั
รายบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์การ ผ่านสื่ อสารสนเทศในรู ปแบบที่แตกต่างกันตามความต้องการและความ
สนใจเฉพาะทาง เพื่อสร้างความตระหนักรู้มาสู่ บริ บทใหม่ของการสร้างความตื่นตัวเรื่ องสารสนเทศทันสมัย
7) _______________________________________ เป็ นการพัฒนาผูใ้ ช้โดยวิธีการแนะนาหรื อสอนให้ผใู้ ช้
รู้จกั และเข้าใจทรัพยากรสารสนเทศ บริ การสารสนเทศและกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์การสารสนเทศจัดให้มีข้ ึน
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เพื่อให้ผใู้ ช้สามารถค้นหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศและเครื่ องมือช่วยค้นคว้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และได้ประโยชน์สูงสุ ด
8) ______________________________________________________________ เป็ นกระบวนการที่
ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเลือกจุดสนใจและการกาหนดเป้ าหมาย 2) การรวบรวมและการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล 3) การตัดสิ นใจ 4) การสื่ อสารผลการประเมิน และ 5) การกลับมาทบทวนเป้ าหมายอีกครั้ง
9) ________________________________ หมายถึงวิธีการแก้ไขปั ญหาและพัฒนานวัตกรรมโดยมุ่งเน้น
การพัฒนาและทดสอบต้นแบบผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ และมีศูนย์กลางอยูท่ ี่ประสบการณ์และความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริ การเป็ นสาคัญ
10) ทรัพยากรสารสนเทศ บุคลากรผูใ้ ห้บริ การและเผยแพร่ สารสนเทศ ผูใ้ ช้ วิธีการให้บริ การและเผยแพร่
สารสนเทศ เทคโนโลยีในการให้บริ การและเผยแพร่ สารสนเทศ และการจัดการงานบริ การและเผยแพร่
สารสนเทศ จัดเป็ น __________________________________________________
2. ขอให้ ศึกษำข้ อมูลด้ ำนล่ำงนี้ และตอบคำถำม โดยเติมข้ อควำมลงในช่ องว่ำงให้ ถูกต้ อง [5 คะแนน]

1)

2)

3)
๗
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1) ข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศที่คน้ จากแหล่งช่วยค้นคว้าข้างต้น แสดงให้รู้วา่ เป็ นแหล่งช่วยค้นคว้าที่
ใช้คน้ ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสื อที่เรี ยกว่า _________________________________
ซึ่ งในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าว สามารถค้นหาได้จากจุดเข้าถึงต่าง ๆ และได้ผลการค้น เช่น
2) จุดเข้าถึงและผลการค้น ที่เรี ยกว่า ______________________________________
3) จุดเข้าถึงและผลการค้น ที่เรี ยกว่า ____________________________________________
ให้นกั ศึกษาเข้าเว็บไซต์ห้องสมุดของมสธ สานักบรรณสารสนเทศ (https://library.stou.ac.th/) และให้คน้
ที่ OPAC เพื่อค้นหาสื่ อการศึกษาในห้องสมุด มสธ. ให้ใช้คาค้นหนังสื อ ( BOOK) โดยค้นที่ชื่อผูแ้ ต่ง
“อำรีย์ ชื่นวัฒนำ” และให้เขียนผลการค้นโดยระบุชื่อหนังสื อที่ ผศ. ดร.อารี ย ์ ชื่นวัฒนา เขียน รวมทั้งปี ที่
แต่งหนังสื อนั้นมา 2 ชื่อเรื่ อง
4) __________________________________________________________________________________
5) __________________________________________________________________________________
3. จงจับคู่ข้อควำมด้ ำนบนให้ สัมพันธ์ กบั ชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศด้ ำนล่ำง โดยนำตัวอักษรด้ ำนล่ำงมำใส่ ในช่ องว่ำง
ด้ ำนบน [5 คะแนน]
________ 1. สารานุกรมชุดที่ให้ขอ้ เท็จจริ งทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปรับปรุ งเนื้ อหาให้ทนั สมัย
ทุก 5 ปี โดยมีผทู้ รงคุณวุฒิหลายระดับและสาขาวิชาเขียนบทความ
________ 2. ฐานข้อมูลบทความวารสาร เอกสาร และหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ ผลการค้นให้รายละเอียด
บรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็มของวารสารและหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
________ 3. ฐานข้อมูลการพยาบาลและสุ ขภาพที่ให้รายการบรรณานุกรม บทคัดย่อ ภาพประกอบและ
เอกสารฉบับเต็ม
________ 4. ดรรชนีสหสาขาวิชาที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ เช่น มานุษยวิทยา ดาราศาสตร์ ชีววิทยา
เคมี วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาชาติพนั ธุ์และวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ เป็ นต้น
________ 5. ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสู ง หมายถึง ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ท้ งั ในมุมผูใ้ ห้ขอ้ มูลและมุมของ
ผูน้ าข้อมูลไปใช้ และประกอบด้วยชุดข้อมูลต่าง ๆ จากหน่วยงานต่าง ๆ
________ 6. นามานุกรมที่เป็ นสื่ อสังคมประเภทหนึ่งที่ทาหน้าที่เสมือนเป็ นสื่ อกลางระหว่างผูว้ า่ จ้าง
และผูถ้ ูกจ้าง โดยจะทาหน้าที่เชื่ อมโยงทั้งสองฝ่ ายเข้าด้วยกัน จึงเป็ นฐานข้อมูลที่ใช้
ในการจ้างงานและหางาน
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________ 7. สารานุกรมที่ครอบคลุมวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ อย่างกว้างขวาง
________ 8. พจนานุกรมคาพ้องที่รวบรวมคาศัพท์ที่มีความหมายประเภทเดียวกันไว้ดว้ ยกันเป็ นกลุ่ม
________ 9. ระบบการทาแผนที่บนเว็บที่เป็ นโอเพนซอร์ สช่วยในการค้นหา สารวจ วิเคราะห์ จัดเก็บข้อมูล
และการทาให้ขอ้ มูลเป็ นภาพที่มองเห็นได้ ข้อมูลมีความหลากหลายด และทาโดยการเพิม่
ระดับข้อมูลลงบนแผนที่
________ 10. นาเสนอข้อมูลที่จดั ว่าเป็ นปฏิทินเหตุการณ์ ได้แก่ขอ้ มูลสู งสุ ด 10 อันดับ ลาดับเหตุการณ์โลก
สหรัฐอเมริ กา คน ประวัติศาสตร์และรัฐบาล วิทยาศาสตร์และสุ ขภาพ ปฏิทินและวันหยุด
ธุ รกิจ และ 50 รัฐ
A. Guide to Reference Book
B. ScienceDirect
C. Encyclopedia Americana
D. High Value Datasets
F. LinkedIn
G. OED Online
H. Roget’s International Thesaurus
I. CINAHL
J. McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology
K. Library and Information Science Abstracts
L. Encyclopedia of Library and Information Sciences
M. McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology
O. Infoplease
P. WorldMap
Q. Academic Search Complete

