กิจกรรมประจำชุดวิชำ 13414 กำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศท้องถิ่น
ภำคกำรศึกษำที่ 1/2564
สำขำวิชำศิลปศำสตร์
คำนำ
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุ่งให้ผู้เรียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวน
การศึกษาเล่าเรียนครบวงจร ตัง้ แต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยจัด ระบบการ
ประเมินครบส่วนทั้งการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินผลสุดท้าย
การประเมินกิจกรรม เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสุดท้าย จึงให้ผู้เรียนและ
นักศึกษาทากิจกรรมภาคปฏิบัตติ ามที่กาหนดให้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนและนักศึกษามีความสามารถ ดังนี้
1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดทาโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่
นักศึกษาทา
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิน้ งาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใด
หน่วยหนึ่งของเอกสารการสอน
4. คิด วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้ การทากิจกรรมประจาชุดวิชายังทาให้นักศึกษาได้ศกึ ษาเอกสารการสอนตั้งแต่ตน้ ภาค
การศึกษา และจากการวิจัยพบว่า นักศึกษาทีท่ ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาทีไ่ ม่ทา
กิจกรรม
คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 13414 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น ขอให้นักศึกษาทุกท่าน
ประสบความสาเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถนาความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต และการทางาน
สืบไป
คณะกรรมการบริหาร
ชุดวิชาการจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น
เมษายน 2564
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1. การประเมินผล

เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นคาถาม การครอบคลุม
ประเด็นหลักที่ถาม ความถูกต้องของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอียดประณีตของ
ชิ้นงาน
มหำวิทยำลัยไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนต้องทำกิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกทาหรือไม่ทาก็ได้ โดย
การประเมินปลายภาคสาหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็น 2 กรณี
กรณีที่ 1 นักศึกษาทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจาก
คะแนนสอบปลายภาค คิดร้อยละ 80 และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 และคะแนนกิจกรรม
จะนาไปใช้ทั้งการประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพื่อ
เป็นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้
กรณีที่ 2 นักศึกษาไม่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว
ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมและไม่ทากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดย
ใช้ข้อสอบฉบับเดียวกัน นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ทา
กิจกรรมจะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน สาหรับนักศึกษาที่ทากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้
ประโยชน์สูงสุด โดยการนาคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนน
สอบปลายภาครวมกับคะแนนกิจกรรม แล้วนาคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กับนักศึกษา
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่ำงที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และทาข้อสอบได้ 70 ข้อ
(คิดเป็น 70 x 0.66666 เท่ากับ 46.67 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบ
ปลายภาค 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 และทาข้อสอบได้ 92 ข้อ
(คิดเป็น 92 x 0.66666 เท่ากับ 61.33 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบ
ปลายภาค 13 + 61.33 เท่ากับ 74.33 คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว
นักศึกษาจะได้ 92 x 0.83333 เท่ากับ 76.67 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้ 76.67 คะแนน
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2. การส่ งกิจกรรมประจาชุดวิชา

1.
2.

3.
4.
5.
6.

ให้นักศึกษาดาเนินการดังนี้
กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจาตัวนักศึกษา รหัสชุดวิชา รหัสจังหวัดให้ครบถ้วนด้วยดินสอ 2B ลง
ในแบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตำมตัวอย่ำงในแบบกรอกคะแนน
ให้นักศึกษาระมัดระวังอย่าให้แบบกรอกคะแนนฉีกขาด ในกรณีที่ทาแบบกรอกคะแนนฉีกขาดหรือ สูญ
หาย ให้นักศึกษาเขียนชี้แจงมาพร้อมกับกิจกรรมที่ส่งไปยังมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องถ่ายเอกสาร เพราะ
เครื่องอ่านจะไม่อ่านเอกสารที่มาจากเครื่องถ่ายเอกสาร
ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจำชุดวิชำฉบับจริงไปยังมหำวิทยำลัย และสาเนากิจกรรมที่ทาเสร็จแล้วไว้
1 ชุด ไว้เป็นหลักฐาน
กาหนดส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาภายในวันที่ 15 กันยำยน–30 ตุลำคม 2564
ให้จัดทาหน้าปกกิจกรรมโดยใช้ปกที่แนบมำนี้
ส่งกิจกรรมที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไปยัง สานักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ
ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้
ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์
สานักบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
(กิจกรรมประจาชุดวิชา 13414 การจัดการทรัยากรสารสนเทศท้องถิ่น สาขาวิชาศิลปศาสตร์)

ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไป
มหาวิทยาลั ย ไว้เ ป็ น หลั กฐาน ในการส่ งกิ จกรรมทุ กชิ้น นักศึกษาจะต้ อ งจั ด ทาหน้ าปกกิ จ กรรม
(ปรากฏในภาคผนวกที่ส่งมาด้วย)
7. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสานักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง
โดยโทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศัพท์ติดต่อสานักบริการการศึกษา หมายเลข
0-2504-7623, 0-2504-7626 หรื อ โทรศั พ ท์ ติ ด ต่ อ ศู น ย์ ส ารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788
โทรสาร 0-2503-3547 E-mail: ic.proffice@stou.ac.th หรือ www.stou.ac.th
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หน้ำว่ำง

5

ปกรายงาน

กิจกรรมประจาชุดวิชา 13414 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น
ภาคการศึกษาที่ 1/2564
ชื่อนักศึกษา……………………………………………………..
รหัสประจาตัวนักศึกษา
ที่อยู…่ ……………………………………………………………
………………………………………………………………….
โทรศัพท์ (ถ้ามี)
…………………………………………………………………….
ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบัติจากผู้ประเมินเป็นทีส่ ุด
ลงชื่อ…………………………….
(…………………………………)
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3. เนื้อหากิจกรรม
กิจกรรมภาคปฏิบัติ
คำแนะนำ
1) ให้นักศึกษาอ่านเอกสารการสอนชุดวิชา 13414 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น ก่อนทา
กิจกรรมประจาชุดวิชา
2) ให้นักศึกษาตอบกิจกรรมด้วยลายมือเขียนที่อ่านง่าย(ห้ามพิมพ์)ลงในกิจกรรมข้างล่างนี้ โดยไม่ต้อง
คัดลอกโจทย์ของกิจกรรมใหม่ และห้ามใส่ปกด้วยกระดาษแข็งหรืออ่อน ให้ใช้ปกรายงานที่แนบมา
ให้เท่านั้น
3) ให้นักศึกษาทากิจกรรมลงในกระดาษคาตอบที่เตรียมให้นี้
4) คาถามมีทั้งสิ้น 2 ตอน ทาทุกข้อในแต่ละตอน
ตอนที่ 1 จงเติมคาในช่องว่างที่เว้นไว้ (14 คะแนน)
1.1 ทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น หมายถึง ..................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.2 ตัวอย่างของทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น ได้แก่
...............................................................................................................................................................
1.3 วิธีการถ่ายทอดและสืบสานภูมิปัญญาไทย ได้แก่ .......................................................................
...............................................................................................................................................................
1.4 แหล่งทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่นจาแนกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง...............................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.5 ตัวอย่างองค์การสารสนเทศท้องถิน่ ในท้องถิ่นของท่าน
ได้แก่……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….............................................................................................................................. ............................
1.6 เกณฑ์การเลือกและประเมินคุณค่าของทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น ได้แก่...........................................
................................................................................................................................................................
1.7 วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น เพื่อ..........................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
1.8 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น ได้แก่
………….............................................................................................................................. ..........................
......................................................................................................................................................................
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1.9 การพัฒนาระบบสารสนเทศท้องถิ่น หมายถึง
.............................................................................................................
……………………………………………………………………………………..………………………………………………………….
1.10 องค์ประกอบของการจัดองค์การสารสนเทศท้องถิ่น ได้แก่
......................................................................................
...................................................................................................................................................................
1.11 ความสาคัญของการศึกษาผู้ใช้สารสนเทศท้องถิ่น ได้แก่
.........................................................................
....................................................................................................................................................................
1.12 วิธีการบริการและเผยแพร่การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่นมีกี่วิธี อะไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
1.13 การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่นมีวิธีการอะไรบ้าง
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
1.14 จงยกตัวอย่างความร่วมมือและเครือข่ายทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่นมีอะไรบ้าง
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ตอนที่ 2 การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ และการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร
สารสนเทศท้องถิ่น (6 คะแนน)
2.1 ความสาคัญของการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่เกี่ยวข้อง
กับทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น มีอะไรบ้าง
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
2.2 จงอธิบายและยกตัวอย่างบทบาทของทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ มีอะไรบ้าง
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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แบบสอบถามการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
เพือ่ ประเมินคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนตามกรอบ มคอ.3
ชุ ดวิชา 13414 การจัดการทรั พยากรสารสนเทศท้ องถิ่น
คาชี้แจง
1. แบบประเมินฉบับนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อประเมินเอกสารการสอนชุ ดวิชา [13414] การจัดการ

ทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น ในระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ข้อมูล
ที่ได้จะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุ งเอกสารการสอนชุ ดวิชาและกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
คาตอบของท่านจะเก็บไว้เป็ นความลับและนามาสรุ ปในภาพรวม จึงขอให้ท่านตอบให้ครบทุก
ข้อ
2. โปรดทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริ งหรื อความ
3. คิดเห็นของท่านเกี่ยวกับชุดวิชาที่ศึกษา และเติมข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้
4. แบบประเมินแบ่งเป็ น 5 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ตอนที่ 3 ความเข้าใจในเนื้ อหาของเอกสารการสอน
ตอนที่ 4 วิธีการเรี ยนชุดวิชา 13414 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น
ตอนที่ 5 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. เพศ [ ] ชาย
2. อายุ [ ] ต่ากว่า 20 ปี
[ ] 31-35 ปี

[ ] หญิง
[ ] 20-25 ปี
[ ] 36-40 ปี

[ ] 26-30 ปี
[ ] มากกว่า 40 ปี

9

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
5
4
3
2
1

1. เอกสารการสอนมีเนื้อหาสาระชัดเจน อ่านเข้าใจได้ง่าย
2. กิจกรรมท้ายเรื่ องกระตุน้ การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
3. แบบประเมินผลตนเองก่อน - หลังเรี ยนช่วยให้เข้าใจเนื้ อหา
4. วิธีศึกษาของชุดวิชาช่วยให้เข้าใจเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
5. การจัดลาดับเนื้อหาวิชาเอื้อต่อการเรี ยนรู ้
6. ทาแบบประเมินตนเองและทากิจกรรมท้ายเรื่ องก่อนตรวจคาตอบกับ
แนวตอบ
7. ได้รับความรู ้เพิ่มขึ้นจากการศึกษาชุดวิชานี้
8. สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
9. ได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เกี่ยวกับชุดวิชากับผูอ้ ื่น
10. ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
11. สื่ อประกอบการเรี ยนการสอนทันสมัย สอดคล้องกับเรื่ องที่เรี ยน
12. ความพึงพอใจที่มีต่อชุดวิชานี้โดยภาพรวม
ตอนที่ 3 ความเข้ าใจในเนือ้ หาของเอกสารการสอนและระดับประสิ ทธิผลการเรี ยนรู้
3.1 ความเข้ าใจในเนือ้ หาของเอกสารการสอน
เนือ้ หาหน่ วยการสอน
หน่วยที่
หน่วยที่
หน่วยที่
หน่วยที่
หน่วยที่
หน่วยที่

1 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น
2 ภูมิปัญญาไทย
3 แหล่งทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น
4 การจัดองค์การสารสนเทศท้องถิ่น
5 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น
6 การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น

มาก
ทีส่ ุ ด
5

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้ อย น้ อย
กลาง
ทีส่ ุ ด
4
3
2
1
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หน่วยที่ 7 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ท้องถิ่น
หน่วยที่ 8 การจัดระบบสารสนเทศท้องถิ่น
หน่วยที่ 9 การศึกษาผูใ้ ช้สารสนเทศท้องถิ่น
หน่วยที่ 10 การบริ การและเผยแพร่ ทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น
หน่วยที่ 11 การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น
หน่วยที่ 12 ความร่ วมมือและเครื อข่ายทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น
หน่วยที่ 13 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่นดิจิทลั
หน่วยที่ 14 การวิจยั ด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น
หน่วยที่ 15 สารสนเทศท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ
3.2 การเรียนการสอนชุดวิชานี้ ทาให้เกิดผลการเรี ยนรู ้ตามรายละเอียดที่ระบุในชุดวิชาในระดับใด
ระดับประสิทธิผล
รายการ
มากทีส่ ุ ด มาก ปานกลาง น้ อย
คุณธรรม จริ ยธรรม........................................................................................ ................ .......... ................ ..........
ความรู ้............................................................................................................. ............... ......... ............... .........
ทักษะทางปั ญญา............................................................................................ ............... ......... ............... .........
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ................................ ................ ........ ................ ........
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ.. ............... ....... .............. .......

ตอนที่ 4 วิธีการเรียนชุ ดวิชา 13414 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้ องถิ่น
1. นักศึกษาได้จดั ตารางเรี ยนชุดวิชา13414 และศึกษาตามตารางเรี ยนอย่างต่อเนื่ องหรื อไม่
[ ] ใช่
[ ] ไม่ใช่
2. นักศึกษาได้ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยนในแบบฝึ กปฏิบตั ิชุดวิชา ก่อนที่จะศึกษาเอกสารการสอน
ด้วยความซื่ อสัตย์โดยไม่เปิ ดดูเฉลยคาตอบก่อนหรื อไม่
[ ] ใช่
[ ] ไม่ใช่
3. เมื่อนักศึกษาอ่านเอกสารการสอนแต่ละหน่วยเสร็ จแล้วได้บนั ทึกสาระของเนื้อหาหรื อไม่
[ ] ใช่
[ ] ไม่ใช่
4. เมื่อนักศึกษาอ่านเอกสารการสอนไม่เข้าใจ นักศึกษาทาอย่างไร
[ ] อ่านซ้ าหลายๆครั้ง
[ ] ค้นหาจากอินเทอร์เน็ตหรื อหนังสื ออื่นๆ
[ ] สอบถามจากคนอื่น
[ ] อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………
5. เมื่อนักศึกษาอ่านเอกสารการสอนแต่ละหน่วยเสร็ จแล้วได้ทากิจกรรมท้ายหน่วยหรื อไม่
[ ] ใช่
[ ] ไม่ใช่
6. ก่อนสอบนักศึกษาได้ทาการทบทวนเนื้อหาอีกครั้งหรื อไม่
[ ] ใช่
[ ] ไม่ใช่

น้ อยทีส่ ุ ด
..............
..............
..............
..............
...............
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ตอนที่ 5 ความคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
จุดเด่นของการเรี ยนการสอนชุดวิชานี้
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ ง
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….
ขอขอบคุณทีใ่ ห้ ความร่ วมมือตอบแบบประเมิน
ขอความร่ วมมือตอบแบบประเมินนีแ้ ละจัดส่ งไปพร้ อมกับกิจกรรมประจาชุ ดวิชา

