
 
กิจกรรมประจ ำชุดวิชำ 

13412  แหล่งสำรสนเทศทำงสังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ 
ภำคกำรศึกษำที่ 1/2565 

              สำขำวิชำศิลปศำสตร์   

ค ำน ำ 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษา โดยจัดระบบการประเมิน
อย่างเป็นระบบทัง้ก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และประเมินผลสุดท้าย 
 การประเมินกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษา        
มีความสามารถ  ดังนี้ 

1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพ่ือจัดท าโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่นักศึกษาท า 
 3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือข้ันตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใดหน่วยหนึ่ง 
ของเอกสารการสอน 
 4. คิด วิเคราะห์ น าเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 
 นอกจากนี้ การท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายังช่วยให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอน ตั้งแต่ต้นภาค
การศึกษา และจากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่ท ากิจกรรมมีโอกาสสอบผ่านมากกว่านักศึกษาท่ีไม่ท ากิจกรรม 
 คณะกรรมการบริหารชุดวิชาแหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ขอให้ 
นักศึกษาทุกท่านประสบความส าเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้  และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

                 คณะกรรมการบริหาร 
          ชุดวิชาแหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

            มิถุนายน  2565 
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 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นค าถาม   การครอบคลุมประเด็นหลัก 
ที่ถาม  ความถูกต้องของค าตอบ  ความชดัเจนของการน าเสนอ  ความละเอียดประณีตของชิน้งาน 
 มหำวิทยำลัยไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนต้องท ำกิจกรรม  นักศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได้  โดยการ 
ประเมินปลายภาคส าหรับชุดวิชานี้  แบง่ออกเป็น  2  กรณี 

 
 กรณีที่  1  นักศึกษาท ากิจกรรม  มหาวิทยาลยัจะแบง่คะแนนออกเป็น  2  ส่วน  ส่วนแรกจากคะแนนสอบ 
ปลายภาคคิดร้อยละ  80  และส่วนทีส่องจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ  20  และคะแนนกิจกรรมจะน าไปใช้ทั้งการ 
ประเมิน  ผลสอบไล่และสอบซอ่ม  นักศึกษาที่มิได้สง่กิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพื่อเป็นคะแนนกิจกรรม 
ในการสอบ   ซ่อมไม่ได ้
 
 กรณีที่  2  นักศึกษาไม่ท ากิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะประเมนิผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว 
 ในการประเมินผลปลายภาค  นกัศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้              
ข้อสอบฉบับเดียวกัน  นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม  80  คะแนน  ส่วนนักศึกษากลุม่ที่ไม่ท ากิจกรรมจะมี 
คะแนนเต็ม  100  คะแนน  ส าหรับนักศึกษาที่ท ากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาไดป้ระโยชนส์ูงสุด   
โดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับ
คะแนน     กิจกรรม แล้วน าคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กับนักศึกษา  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 ตัวอย่ำงที่  1  นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม  18  คะแนน  และท าข้อสอบได้  70  ข้อ  (คิดเป็น  70 × 0.66666   
เท่ากับ  46.67  คะแนน)  นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค  18 + 46.67  เท่ากับ  64.67  
คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  นักศึกษาจะได้ 70 × 0.83333  เท่ากับ  58.33  คะแนน  
มหาวิทยาลยัจะเลือกให้นักศึกษาได้คะแนน  64.67  คะแนน 
 
 ตัวอย่ำงที่  2  นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม  13  คะแนน  และท าข้อสอบได้  92  ข้อ  (คิดเป็น  92 × 0.66666   
เท่ากับ  61.33  คะแนน)  นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 13 + 61.33  เท่ากับ  74.33  
คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  นักศึกษาจะได้  92×0.83333  เท่ากับ  76.67  คะแนน  
มหาวิทยาลยัจะเลือกให้นักศึกษาได้  76.67  คะแนน 
 
 
 
 
 

1. การประเมนิผล 
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ให้นักศึกษาด าเนินการดังนี้ 

1. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาได้ 2 ช่องทาง ดังนี้  

   1) ระบบออนไลน์ที่ 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  โดยใช้เอกสารที่จัด
ไว้ในหน้า 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. การส่งกจิกรรมประจ าชุดวชิา 

 

 

 

         ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 

ส ำนักบริกำรกำรศึกษำ 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
ต ำบลบำงพูด  อ ำเภอปำกเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี  11120 
(กิจกรรมประจ ำชุดวิชำ 13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

สำขำวิชำศิลปศำสตร์) 
 

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



 5 

 
 

ปกกิจกรรม 
 

 
กิจกรรมประจ าชุดวิชา 13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
                    ภาคการศึกษาท่ี 1/2565 

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

   ข้ำพเจ้ำได้ตรวจทำนกำรส่งเอกสำรกิจกรรมแล้ว สิ่งที่ส่งมำในซอง มีดังนี้ 
             กิจกรรมภาคปฏิบัติประจ าชุดวิชาแหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์  
             และวิทยาศาสตร์  (หน้าที่ 5 – 9 รวมปก)     จ านวน   4  หน้า 
             ไปรษณียบัตรที่เขียนที่อยู่และจ่าหน้าถึงตนเอง   จ านวน   1 แผ่น 

  ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบัติ 
  จากผู้ประเมินเป็นที่สุด 

       ลงชื่อ…………………………… 
             (………………………….) 
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ค ำแนะน ำในกำรท ำกิจกรรมประจ ำชุดวิชำ 
 

1. กิจกรรมประจ าชุดวิชานี้มีทั้งหมด 2 ข้อใหญ่ มีคะแนนเต็มข้อละ 10 คะแนน  
2. เพ่ือให้นักศึกษาท ากิจกรรมประจ าชุดวิชาได้อย่างถูกต้อง ขอให้นักศึกษาท าความเข้าใจกับค าว่า หนังสืออ้างอิง  
วารสาร และเว็บไซต์ ดังนี้ 
  
 หนังสืออ้ำงอิง คือหนังสือที่จัดท าข้ึนเพ่ือใช้ค้นหาค าตอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะไม่จ าเป็น 
ต้องอ่านตลอดทั้งเล่ม หากเป็นหนังสืออ้างอิงภายในห้องสมุดจะจัดแยกหนังสืออ้างอิงไว้ต่างหาก โดยอาจมีสัญลักษณ์
พิเศษเหนือเลขเรียกหนังสือว่า “อ” หรือ “R” หรือ “Ref” ซ่ึงย่อมาจากค าว่า อ้างอิง หรือ Reference ประเภทของ
หนังสืออ้างอิงที่นิยมใช้ ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม อักขรานุกรมชีวประวัติ  อักขรานุกรมทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น 
 วำรสำร คือสิ่งพิมพ์ที่มีก าหนดออกเผยแพร่แน่นอน เช่น รายเดือน รายสองเดือน รายสามเดือน และราย 
สี่เดือน เป็นต้น ที่พิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการท่ีทันสมัยเขียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิหลายคน ที่ตัวเล่มวารสารจะ
ระบุ ปีที่ ฉบับที่ และวัน เดือน ปี ประจ าฉบับไว้ด้วย 
 เว็บไซต์  คือแหล่งรวมเอกสารที่เชื่อมโยงถึงกันและถูกจัดเก็บไว้รวมกันบนเครื่องคอมพิวเตอร์บริการเว็บ
ของหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ โดยหน้าแรกของเว็บไซต์เรียกว่าโฮมเพจ ซึ่งเชื่อมโยงเอกสารอื่น ๆ ภายในเว็บไซต์
เดียวกัน เปรียบเสมือนหน้าสารบัญของเอกสารทั่วไป 
3. ขอให้นักศึกษาท ากิจกรรมต่อไปนี้ โดยเขียนด้วยลำยมือตนเอง  เป็นลายมือที่อ่านง่าย  
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I. มี 3 ข้อย่อย ให้นักศึกษาท ำทุกข้อ ข้อ 1 และข้อ 2 (5 คะแนน) ข้อ 3 ( 5 คะแนน) 
ค ำอธิบำย ขอให้นักศึกษาอ่านเอกสารการสอนชุดวิชา 13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 4-6 ก่อนท ากิจกรรมข้อ 1 และ ข้อ 2 อ่านหน่วยที่ 7-13 ก่อนท ากิจกรรมข้อที่ 3 
ข้อ 1. จงจับคู่แหล่งสารสนเทศด้านซ้ายมือให้สัมพันธ์กับข้อความด้านขวามือ 
.........(1) รวบรวมค าศัพท์เฉพาะที่ใช้ในห้องสมุดอเมริกัน                ก.  Harrod’s Librarians Glossary 
           ศัพท์บางค าอาจไม่ได้ใช้ในปัจจุบัน มีค าศัพท์เกี่ยวเนื่อง       ข.   ALA Glossary of Library Terms                   
           กับงานห้องสมุดในด้านต่างๆ                                     ค.  LISA 
………(2) วารสารจิตวิทยาครอบครัว                                       ง.  Library Literature 
………(3) ให้ความหมายของศัพท์ทางบรรณารักษศาสตร์และ          จ. Journal of Family Psychology 
           และสารสนเทศศาสตร์ และคอมพิวเตอร์เน้นที่เกี่ยวกับ 
           ประเทศอังกฤษ                                                    ช วารสารจิตวิทยา 
 .......(4)  พจนานุกรมศัพท์เกี่ยวกับการให้ค าปรึกษา                    ซ. Journal of Educational Psychology 
……  (5) วารสารด้านจิตวิทยาที่เผยแพร่ความรู้ทางจิตวิทยาคลินิค    ฌ.Dictionary of Cognitive Psychology 
                                                                                  ญ.Dictionary of Counseling 
                                                                                  ฎ. วารสารจิตวิทยาคลินิค 
ข้อ 2. จงเติมค าลงในช่องว่างให้สมบูรณ์และถูกต้องที่สุด 
(1) .................................. เปน็คู่มือมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งในและต่างประเทศ ใช้เป็นคู่มือในการแนะแนวการศึกษา
ต่อ หรือประชาสัมพันธ์ให้ทราบข้อมูลทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้นๆ 
(2).......................................เป็นวารสารต่างประเทศท่ีเสนอบทความเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆทางการศึกษา 
(3) .................................... เปน็ฐานข้อมูลทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป การศึกษาและอ่ืนๆ 
สามารถค้นข้อมูลทางจิตวิทยาได้อย่างดี 
(4)..................................... น าเสนอบทความแนะน าหนังสือ รวมสื่อโสตทัศน์ วารสาร ฐานข้อมูล ท าดรรชนีอยู่ใน 
Library Literature, Book Review เป็นต้น 
(5) ....................................รวบรวมบทความและบทวิจารณ์หนังสือที่เคยลงเผยแพร่ในวารสารต่างๆ โดยระบุชื่อผู้
วิจารณ์ วารสารที่เคยลง ฉบับที่ วัน เดือน ปี และหน้าที่ปรากฏเรื่องนั้นๆ 
 
 
 

3. เนือ้หากจิกรรม 
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ข้อ 3  จงเติมข้อควำมเกี่ยวกับแหล่งสำรสนเทศทำงมนุษยศำสตร์ ให้สมบูรณ์และถูกต้องที่สุด (5 คะแนน) 
3.1  ขอบเขตของมนุษยศาสตร์ครอบคลุมกลุ่มวิชาต่างๆ ได้แก่  
............................................................................................................................. ............................... 
3.2 วรรณกรรมหรือวรรณคดีเอกท่ีถือว่าเป็นมหากาพย์ 2 เรื่องที่มีคุณค่าทางวรรณกรรมและมีอิทธิพลต่อ
วรรณกรรมตะวันตกมากคือ............................................................................... ..................................... 
3.3 ต้องการทราบความหมายของเครื่องจักสานจะค้นได้จากพจนานุกรมชื่อเรื่องใด 
............................................................................................................................. ................................. 
3.4 ต้องการหาความหมายของศัพท์ทางปรัชญาอังกฤษเป็นไทย และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง จะค้นได้จากพจนานุกรมเล่มใด 
........................................................................ ................................................................................................  
3.5 ต้องการทราบประวัติและผลงานของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณ วโรรส ซึ่งทรงเป็น
นักปราชญ์ที่ส าคัญยิ่งในประวัติศาสตร์การศึกษาพระพุทธศาสนาของไทย จะค้นได้จากสารานุกรมเล่มใด 
............................................................................................................................. ............................................ 
3.6 กลุ่มสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แก่ 
............................................................................................................... .................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.7 ต้องการค้นเรื่องราวที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆเป็นภาษาไทย จะค้นได้จากสารานุกรมชื่อเรื่องใด 
............................................................................................. .............................................................................. 
3.8 สารานุกรมท่ีให้ความรู้ทางเคมีอย่างละเอียดตามหัวข้อต่างๆที่จัดเรียงตามอักษร มีภาพถ่ายขาวด า ส่วนท้ายเล่ม
มีรายชื่อผู้เขียนทั้งหมดเรียงตามอักษรคือชื่อเรื่องใด  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.9 ต้องการค้นเรื่องราวทางวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จะค้นได้จาก
พจนานุกรมเล่มใด  
.................................................................................................. ........................................................................... 
3.10 ต้องการทราบเรื่องราวเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับในประเทศไทย แนะน าเรื่องการปลูก การให้ปุ๋ย การ
บ ารุงรักษา ชื่อวิทยาศาสตร์ ความเป็นมา ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ จะค้นได้จากสารานุกรมชื่อเรื่องใด
............................................................................................................................. ......................................... 
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II.   ให้นักศึกษาส ารวจหนังสืออ้ำงอิงหรือวำรสำร และเว็บไซต์ด้ำนมนุษยศำสตร์ หรือด้ำนสังคมศำสตร์ หรือด้ำน
วิทยำศำสตร์ มาอย่างละ 1 ชื่อเรื่อง โดยไม่ให้ซ้ ากับหนังสืออ้างอิงและวารสารท่ีปรากฏในเอกสารการสอนชุดวิชา 
         การเขียนสรุปสาระส าคัญของเนื้อหา ให้ศึกษาแนวทางการเขียนจากเอกสารชุดวิชาแหล่งสารสนเทศทาง
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ความยาวของการเขียนสรุปสาระส าคัญของเนื้อหาไม่เกิน 5 บรรทัด 
           1.1 กำรส ำรวจหนังสืออ้ำงอิง ให้กรอกรำยละเอียดดังนี้ ( 5 คะแนน) 
            ชื่อผู้แต่ง/  ผู้จัดท า…………………………………………………ปีท่ีพิมพ์……………………………………………………..……… 
            ชื่อหนังสือ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
            สถานที่พิมพ์…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
            สรุปสาระส าคัญของเนื้อหา…………………………………………………………………………………….………………………… 
           ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………. 
           …………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………. 
           ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  หรือเลือก   กำรส ำรวจวำรสำร ให้กรอกรำยละเอียดดังนี้ ( 5 คะแนน) 
            ชื่อวารสาร…………………………………………………………ก าหนดออก……………………………………..…..……………… 
            หน่วยงานท่ีจัดท า……………………………………………………………………………………………..……………………………. 
             สรุปสาระส าคัญของเนื้อหา………………………………………………………………………………………….…………………                          
           ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………. 
           …………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
           ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
และ 1.2  กำรส ำรวจเว็บไซต์ ให้กรอกรำยละเอียดดังนี้ ( 5 คะแนน) 
1) ชื่อหน่วยงานเจ้าของเว็บไซต์.................................................................................................................................. 
2) ยูอาร์แอล (URL) หรือแอดเดรส (Address) ……………………………………………………………………………………………. 
3) ข้อมูลท่ีเผยแพร่บนเว็บไซต์ (ให้ระบุมา 2 ประเด็น/หัวข้อ พร้อมรายละเอียด โดยมีความยาว 
ไม่เกิน 5 บรรทัดในแต่ละประเด็น/หัวข้อ) 
     (1)…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
………..………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….…. 
     (2)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………  

 
แบบสอบถามการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ เพื่อประเมินคุณภาพการจัดการสอนตามรอบ มคอ.5 
ชุดวิชา 13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

ค าชี้แจง 
1. แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ 13412 แหล่งสารสนเทศทาง 

สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในระดับปริญญำตรี ของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ข้อมูลที่
จะใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุงเอกสำรกำรสอนชุดและกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ค ำตอบของท่ำนจะเก็บไว้เป็น
ควำมลับและน ำมำสรุปในภำพรวม จึงขอให้ท่ำนตอบให้ครบทุกข้อ 

2. โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำงที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือควำมคิดเห็นของท่ำนเกี่ยวกับชุดวิชำที ่
ศึกษำ และเติมข้อควำมในช่องว่ำงที่เว้นไว้ 

3. แบบประเมินแบ่งเป็น 6 ตอน 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสำรกำรสอน กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และกำรพัฒนำคุณลักษณะ 
            ของผู้เรียน 
ตอนที่ 3 ควำมเข้ำใจในเนื้อหำของเอกสำรกำรสอน 
ตอนที่ 4 ประโยชน์ในกำรน ำเอกสำรกำรสอนชุดวิชำนี้ไปใช้ 
ตอนที่ 5 วิธีกำรเรียนชุดวิชำ 13412 แหล่งสำรสนเทศทำงสังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ และ
วิทยำศำสตร์ 
ตอนที่ 6 ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

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

2. อำยุ [    ] ต่ ำกว่ำ 20 ปี [    ] 20-25 ปี  [    ] 26-30 ปี  [    ] 31-35 ปี  

[    ] 36-40 ปี  [    ] มำกกว่ำ 40 ปี 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับเอกสารการสอนชุดวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณลักษณะ 
          ผู้เรียน 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

1. เอกสำรกำรสอนชุดวิชำมีเนื้อหำสำระชัดเจน อ่ำนเข้ำใจได้ง่ำย      
2. กิจกรรมท้ำยเรื่องกระตุ้นกำคิดวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำ      

3. แบบประเมินผลตนเองก่อน-หลังเรียนช่วยให้เข้ำใจเนื้อหำ      

4. วิธีศึกษำของเอกสำรกำรสอนชุดวิชำช่วยให้เข้ำใจเนื้อหำวิชำที่
ศึกษำ 

     

5. กำรจัดล ำดับเนื้อหำวิชำเอ้ือต่อกำรเรียนรู้      
6. ท ำแบบประเมินตนเองและท ำกิจกรรมท้ำยเรื่องก่อนตรวจค ำตอบ
กับแนวตอบ 

     

7. ได้รับควำมรู้เพ่ิมข้ึนจำกกำรศึกษำเอกสำรกำรสอนชุดวิชำนี้      

8. สำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ได้      

9. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับชุดวิชำกับผู้อ่ืน      
10. ได้ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรศึกษำค้นคว้ำเพ่ิมเติม      

11. สื่อประกอบกำรเรียนกำรสอนทันสมัย สอดคล้องกับเรื่องที่ 
     เรียน 

     

12. ควำมพึงพอใจที่มีต่อเอกสำรกำรสอนชุดวิชำนี้โดยภำพรวม      

13. กำรเรียนรู้ในเอกสำรกำรสอนชุดวิชำนี้ได้พัฒนำคุณลักษณะ 
     ของผู้เรียน 

     

   13.1 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม      
   13.2 ด้ำนควำมรู้      

   13.3 ด้ำนทักษะทำงปัญญำ      

   13.4 ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ      
   13.5 ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้ 
          เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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ตอนที่ 3 ความเข้าใจเนื้อหาของเอกสารการสอนชุดวิชา 

เนื้อหาหน่วยการสอน 

ระดับความเข้าใจ 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

หน่วยที่ 1 สังคมศำสตร์ : ทรัพยำกรสำรสนเทศทำงสังคมศำสตร์ทั่วไปฯ      
หน่วยที่ 2 สังคมศำสตร์ : ทรัพยำกรสำรสนเทศทำงเศรษฐศำสตร์และ
บริหำรธุรกิจ 

     

หน่วยที่ 3 สังคมศำสตร์ : ทรัพยำกรสำรสนเทศทำงสังคมศำสตร์
มำนุษยวิทยำ ภูมิศำสตร์ และประวัติศำสตร์ 

     

หน่วยที่ 4 สังคมศำสตร์ : ทรัพยำกรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ และ
จิตวิทยำ 

     

หน่วยที่ 5 สังคมศำสตร์ : ทรัพยำกรสำรสนเทศทำงบรรณำรักษศำสตร์
สำรสนเทศศำสตร์ และนิเทศศำสตร์ 

     

หน่วยที่ 6 แหล่งผลิต เผยแพร่ และบริกำรสำรสนเทศทำงสังคมศำสตร์      
หน่วยที่ 7 ทรัพยำกรสำรสนเทศทำงมนุษยศำสตร์ ปรัชญำ และศำสนำ      

หนว่ยที่ 8 มนุษยศำสตร์ : ทรัพยำกรสำรสนเทศทำงศิลปะฯ      

หน่วยที่ 9 มนุษยศำสตร์ : ทรัพยำกรสำรสนเทศทำงภำษำและวรรณคดี      
หน่วยที่ 10 แหล่งผลิต เผยแพร่ และบริกำรสำรสนเทศศำสตร์ทำง
มนุษยศำสตร์ 

     

หน่วยที่ 11 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี : ทรัพยำกรสำรสนเทศทำง
วิทยำศำสตร์ 

     

หน่วยที่ 12 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี : วิศวกรรมศำสตร์ อุตสำหกรรม 
และสิ่งแวดล้อม 

     

หน่วยที่ 13 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี : เกษตรศำสตร์ อุตสำหกรรม
และเทคโนโลยีชีวภำพ 

     

หน่วยที่ 14 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี : ทรัพยำกรสำรสนเทศทำง
แพทยศำสตร์ สำธำรณสุขศำสตร์ และเภสัชศำสตร์ 

     

หน่วยที่ 15 แหล่งผลิต เผยแพร่ และบริกำรสำรสนเทศทำงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี 
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ตอนที่ 4 ประโยชน์ในการน าเอกสารการสอนชุดวิชาไปใช้ 

หน่วยการสอน 

ระดับการน าไปใช้ประโยชน์ 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

หน่วยที่ 1 สังคมศำสตร์ : ทรัพยำกรสำรสนเทศทำงสังคมศำสตร์ทั่วไปฯ      

หน่วยที่ 2 สังคมศำสตร์ : ทรัพยำกรสำรสนเทศทำงเศรษฐศำสตร์และ
บริหำรธุรกิจ 

     

หน่วยที่ 3 สังคมศำสตร์ : ทรัพยำกรสำรสนเทศทำงสังคมศำสตร์
มำนุษยวิทยำ ภูมิศำสตร์ และประวัติศำสตร์ 

     

หน่วยที่ 4 สังคมศำสตร์ : ทรัพยำกรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ และ
จิตวิทยำ 

     

หน่วยที่ 5 สังคมศำสตร์ : ทรัพยำกรสำรสนเทศทำงบรรณำรักษศำสตร์
สำรสนเทศศำสตร์ และนิเทศศำสตร์ 

     

หน่วยที่ 6 แหล่งผลิต เผยแพร่ และบริกำรสำรสนเทศทำงสังคมศำสตร์      

หน่วยที่ 7 ทรัพยำกรสำรสนเทศทำงมนุษยศำสตร์ ปรัชญำ และศำสนำ      
หน่วยที่ 8 มนุษยศำสตร์ : ทรัพยำกรสำรสนเทศทำงศิลปะฯ      

หน่วยที่ 9 มนุษยศำสตร์ : ทรัพยำกรสำรสนเทศทำงภำษำและวรรณคดี      

หน่วยที่ 10 แหล่งผลิต เผยแพร่ และบริกำรสำรสนเทศศำสตร์ทำง
มนุษยศำสตร์ 

     

หน่วยที่ 11 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี : ทรัพยำกรสำรสนเทศทำง
วิทยำศำสตร์ 

     

หน่วยที่ 12 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี : วิศวกรรมศำสตร์ 
อุตสำหกรรม และสิ่งแวดล้อม 

     

หน่วยที่ 13 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี : เกษตรศำสตร์ อุตสำหกรรม
และเทคโนโลยีชีวภำพ 

     

หน่วยที่ 14 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี : ทรัพยำกรสำรสนเทศทำง
แพทยศำสตร์ สำธำรณสุขศำสตร์ และเภสัชศำสตร์ 

     

หน่วยที่ 15 แหล่งผลิต เผยแพร่ และบริกำรสำรสนเทศทำงวิทยำศำสตร์      



 14 

และเทคโนโลยี 

 
 
ตอนที่ 5 วิธีการเรียนชุดวิชา 13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

1. นักศึกษำได้จัดตำรำงเรียนชุดวิชำ 13412 และศึกษำตำมตำรำงเรียนอย่ำงต่อเนื่องหรือไม่ 

[    ] ใช่  [    ] ไม่ใช่ 

2. นักศึกษำได้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนในแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำ ก่อนที่จะศึกษำเอกสำรกำรสอน

ด้วยควำมซื่อสัตย์โดยไม่เปิดดูเฉลยค ำตอบก่อนหรือไม่ 

[    ] ใช่  [    ] ไม่ใช่ 

3. เมื่อนักศึกษำอ่ำนเอกสำรกำรสอนแต่ละหน่วยเสร็จแล้วได้บันทึกสำระของเนื้อหำหรือไม่ 

[    ] ใช่  [    ] ไม่ใช่ 

4. เมื่อนักศึกษำอ่ำนเอกสำรกำรสอนไม่เข้ำใจ นักศึกษำท ำอย่ำงไร 

[    ] อ่ำนซ้ ำหลำยๆ ครั้ง  [    ] ค้นหำจำกอินเทอร์เน็ตหรือหนังสืออ่ืนๆ 
[    ] สอบถำมจำกคนอ่ืน  [    ] อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................... 

5. เมื่อนักศึกษำอ่ำนเอกสำรกำรสอนแต่ละหน่วยเสร็จแล้วได้ท ำกิจกรรมท้ำยหน่วยหรือไม่ 

[    ] ใช่  [    ] ไม่ใช่ 

6. ก่อนสอบนักศึกษำได้ท ำกำรทบทวนเนื้อหำอีกครั้งหรือไม่ 

[    ] ใช่  [    ] ไม่ใช่ 

ตอนที่ 6 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
จุดเด่นของกำรเรียนชุดวิชำนี้ 
............................................................................................................................. .........................................................
....................................................................................................................................................... ...............................
.................................................................................................... .................................................................................. 
จุดที่ควรพัฒนำ 
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมิน 
กรุณาส่งแบบประเมินนี้กลับพร้อมกับกิจกรรมชุดวิชา 

 


