
  
 

กิจกรรมประจ ำชุดวิชำ 13414 กำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศท้องถิ่น 
ภำคกำรศึกษำที่ 1/2564 

สำขำวิชำศิลปศำสตร์ 

ค ำน ำ 

  เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช  มุ่งให้ผู้เรียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวน 
การศึกษาเล่าเรียนครบวงจร  ตัง้แต่ก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว  โดยจัด ระบบการ
ประเมินครบส่วนทั้งการประเมนิก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และประเมินผลสุดท้าย 
  การประเมินกิจกรรม  เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนสุดท้าย  จึงให้ผู้เรียนและ
นักศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏบิัตติามที่ก าหนดให้โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนและนักศึกษามีความสามารถ  ดังนี้ 

1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวชิาหรอืกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดท าโครงการพฒันางานอย่างใดอยา่งหนึ่งที่  

นักศึกษาท า 
3. พัฒนาระบบ โครงการ  ชิน้งาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใด

หน่วยหนึ่งของเอกสารการสอน 
4. คิด  วิเคราะห์  น าเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 
นอกจากนี้ การท ากิจกรรมประจ าชุดวชิายงัท าให้นักศึกษาได้ศกึษาเอกสารการสอนตั้งแต่ตน้ภาค

การศึกษา และจากการวิจัยพบว่า นักศึกษาทีท่ ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผา่นในปลายภาคมากกว่านักศึกษาทีไ่ม่ท า
กิจกรรม 

คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 13414 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น ขอให้นักศึกษาทกุท่าน
ประสบความส าเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้  และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชนต์่อการด าเนินชีวิต  และการท างาน
สืบไป 
 
                    คณะกรรมการบริหาร 
       ชุดวิชาการจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น 

               เมษายน  2564 
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 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นค าถาม  การครอบคลุม
ประเด็นหลักท่ีถาม  ความถูกต้องของค าตอบ  ความชัดเจนของการน าเสนอ  ความละเอียดประณีตของ   
ชิ้นงาน 

มหำวิทยำลัยไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนต้องท ำกิจกรรม  นักศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได้  โดย
การประเมินปลายภาคส าหรับชุดวิชานี้  แบ่งออกเป็น  2  กรณ ี
 
 กรณีท่ี  1  นักศึกษาท ากิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น  2  ส่วน  ส่วนแรกจาก
คะแนนสอบปลายภาค คิดร้อยละ  80  และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ  20  และคะแนนกิจกรรม
จะน าไปใช้ทั้งการประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม  นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพ่ือ
เป็นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้ 
 
 กรณีท่ี  2  นักศึกษาไม่ท ากิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว 
 
 ในการประเมินผลปลายภาค  นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดย
ใช้ข้อสอบฉบับเดียวกัน  นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม  80  คะแนน  ส่วนนักศึกษากลุ่มท่ีไม่ท า
กิจกรรมจะมีคะแนนเต็ม  100  คะแนน  ส าหรับนักศึกษาที่ท ากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้
ประโยชน์สูงสุด  โดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนน
สอบปลายภาครวมกับคะแนนกิจกรรม แล้วน าคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กับนักศึกษา  
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 ตัวอย่ำงที่  1  นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม  18  คะแนน  และท าข้อสอบได้  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  และท าข้อสอบได้  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 

1. การประเมินผล 
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ให้นักศึกษาด าเนินการดังนี้ 

1. กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจ าตัวนักศึกษา  รหัสชุดวิชา  รหัสจังหวัดให้ครบถ้วนด้วยดินสอ  2B   ลง
ในแบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตำมตัวอย่ำงในแบบกรอกคะแนน 

2. ให้นักศึกษาระมัดระวังอย่าให้แบบกรอกคะแนนฉีกขาด  ในกรณีที่ท าแบบกรอกคะแนนฉีกขาดหรือ สูญ
หาย  ให้นักศึกษาเขียนชี้แจงมาพร้อมกับกิจกรรมที่ส่งไปยังมหาวิทยาลัย  โดยไม่ต้องถ่ายเอกสาร  เพราะ
เครื่องอ่านจะไม่อ่านเอกสารที่มาจากเครื่องถ่ายเอกสาร 

3. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจ ำชุดวิชำฉบับจริงไปยังมหำวิทยำลัย และส าเนากิจกรรมที่ท าเสร็จแล้วไว้   
1 ชุด  ไว้เป็นหลักฐาน 

4. ก าหนดส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาภายในวันท ี่  15 กันยำยน–30 ตุลำคม 2564 
5. ให้จัดท าหน้าปกกิจกรรมโดยใช้ปกท่ีแนบมำนี้ 
6. ส่งกิจกรรมที่ท ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไปยัง ส านักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  หรือ

ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  โดยจ่าหน้าซองดังนี้ 

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 
ส านักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

(กิจกรรมประจ าชุดวิชา 13414 การจัดการทรัยากรสารสนเทศท้องถิ่น สาขาวิชาศิลปศาสตร์) 
 

 
 

ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง  และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไป 
มหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐาน  ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น  นักศึกษาจะต้องจัดท าหน้าปกกิจกรรม  
(ปรากฏในภาคผนวกท่ีส่งมาด้วย) 
7.  นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง  
โดยโทรศัพท์สอบถามหมายเลข  0-2982-9633  หรือโทรศัพท์ติดต่อส านักบริการการศึกษา หมายเลข     
0-2504-7623, 0-2504-7626  หรือ โทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ  หมายเลข  0-2504-7788  
โทรสาร  0-2503-3547  E-mail:  ic.proffice@stou.ac.th  หรือ  www.stou.ac.th 
 
 
 

2.  การส่งกิจกรรมประจ าชุดวชิา 

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



 5 

 
 

ปกรายงาน 
 
 

 
 กิจกรรมประจ าชุดวิชา 13414  การจัดการทรพัยากรสารสนเทศทอ้งถิ่น 
 
 

ภาคการศึกษาที่ 1/2564 
 

ชื่อนักศึกษา…………………………………………………….. 
 
  รหัสประจ าตัวนักศึกษา   
 

ที่อยู…่…………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………. 
  โทรศัพท์  (ถ้ามี)  

……………………………………………………………………. 
 
 ข้าพเจ้าขอยอมรับการตดัสินผลคะแนนภาคปฏบิัติจากผู้ประเมินเป็นทีสุ่ด 
 
      ลงชื่อ……………………………. 
       (…………………………………)  
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กิจกรรมภาคปฏิบัติ 
ค ำแนะน ำ  

1) ให้นักศึกษาอ่านเอกสารการสอนชุดวิชา 13414 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น ก่อนท า
กิจกรรมประจ าชุดวิชา 

2) ให้นักศึกษาตอบกิจกรรมด้วยลายมือเขียนที่อ่านง่าย(ห้ามพิมพ์)ลงในกิจกรรมข้างล่างนี้ โดยไม่ต้อง
คัดลอกโจทย์ของกิจกรรมใหม่ และห้ามใส่ปกด้วยกระดาษแข็งหรืออ่อน ให้ใช้ปกรายงานที่แนบมา
ให้เท่านั้น 

3) ให้นักศึกษาท ากิจกรรมลงในกระดาษค าตอบที่เตรียมให้นี้ 
4) ค าถามมีทั้งสิ้น 2 ตอน ท าทุกข้อในแต่ละตอน  

 
ตอนที่ 1  จงเติมค าในช่องว่างที่เว้นไว้ (14 คะแนน) 

1.1 ทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น หมายถึง ............................................................... ...................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.2 ตัวอย่างของทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น ได้แก่
............................................................................................................................. .................................. 
1.3 วิธีการถ่ายทอดและสืบสานภูมิปัญญาไทย ได้แก่ ....................................................................... 
................................................................................................... ............................................................ 
1.4 แหล่งทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่นจ าแนกเป็นก่ีประเภท อะไรบ้าง............................... 
................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................... ...................................................... 
1.5 ตัวอย่างองค์การสารสนเทศท้องถิน่ ในท้องถิ่นของท่าน 
ได้แก่……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….............................................................................................................................. ............................ 
1.6 เกณฑ์การเลือกและประเมินคุณค่าของทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น ได้แก.่.......................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
1.7 วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น เพ่ือ.......................................................... 
............................................................................................................. ................................................... 
...................................................................... ......................................................................................... 
1.8 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น ได้แก่ 
………….............................................................................................................................. .......................... 
........................................................................................................ .............................................................. 

3. เน้ือหากิจกรรม 
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1.9 การพัฒนาระบบสารสนเทศท้องถิ่น หมายถึง
.............................................................................................. ............... 
……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………. 
1.10 องค์ประกอบของการจัดองค์การสารสนเทศท้องถิ่น ได้แก่
...................................................................................... 
................................................................ ................................................................................................... 
1.11 ความส าคัญของการศึกษาผู้ใช้สารสนเทศท้องถิ่น ได้แก่ 
......................................................................... 
....................................................................................... ............................................................................. 
1.12 วิธีการบริการและเผยแพร่การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่นมีก่ีวิธี อะไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
1.13 การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่นมีวิธีการอะไรบ้าง
............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................................ ...................................................... 
1.14 จงยกตัวอย่างความร่วมมือและเครือข่ายทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่นมีอะไรบ้าง
......................................................................................... .......................................................................... 
.............................................................................................................. ..................................................... 
 

ตอนที่ 2   การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ และการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากร
สารสนเทศท้องถิ่น (6 คะแนน)  
 2.1 ความส าคัญของการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่เก่ียวข้อง
กับทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น มีอะไรบ้าง 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ...............................................
.................................................................................................. ......................................................................... 
 2.2 จงอธิบายและยกตัวอย่างบทบาทของทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์มีอะไรบ้าง 
............................................................................................................................. ...............................................
.................................................................................................. ......................................................................... 
....................................................................................................... .....................................................................
....................................................................................................... .................................................................... 
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แบบสอบถามการศึกษาความพงึพอใจของนักศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร์  

เพือ่ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ มคอ.3 
ชุดวชิา 13414 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น 

 
ค าช้ีแจง 

1. แบบประเมินฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินเอกสารการสอนชุดวิชา [13414] การจดัการ 
ทรัพยากรสารสนเทศทอ้งถ่ิน ในระดบัปริญญาตรี ของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ขอ้มูล
ท่ีไดจ้ะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอน 
ค าตอบของท่านจะเก็บไวเ้ป็นความลบัและน ามาสรุปในภาพรวม จึงขอใหท้่านตอบใหค้รบทุก
ขอ้ 

2. โปรดท าเคร่ืองหมาย  √  ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัขอ้เทจ็จริงหรือความ 
3. คิดเห็นของท่านเก่ียวกบัชุดวชิาท่ีศึกษา และเติมขอ้ความในช่องวา่งท่ีเวน้ไว ้
4. แบบประเมินแบ่งเป็น 5 ตอน  

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตอนท่ี 3 ความเขา้ใจในเน้ือหาของเอกสารการสอน 
ตอนท่ี 4 วธีิการเรียนชุดวชิา 13414 การจดัการทรัพยากรสารสนเทศทอ้งถ่ิน 
ตอนท่ี 5 ความคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. เพศ [    ]  ชาย  [    ]  หญิง 
2. อาย ุ [    ]  ต  ่ากวา่ 20 ปี [    ]  20-25 ปี  [    ]  26-30 ปี 
 [    ] 31-35 ปี  [    ]  36-40 ปี  [    ] มากกวา่ 40 ปี 
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ตอนที ่2 ความคิดเห็นเกีย่วกับเอกสารการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 
3 

นอ้ย 
 
2 

นอ้ย
ท่ีสุด 
1 

1. เอกสารการสอนมีเน้ือหาสาระชดัเจน อ่านเขา้ใจไดง่้าย      
2. กิจกรรมทา้ยเร่ืองกระตุน้การคิดวิเคราะห์และการแกปั้ญหา      
3. แบบประเมินผลตนเองก่อน - หลงัเรียนช่วยใหเ้ขา้ใจเน้ือหา      
4. วธีิศึกษาของชุดวชิาช่วยใหเ้ขา้ใจเน้ือหาวชิาท่ีศึกษา      
5. การจดัล าดบัเน้ือหาวชิาเอ้ือต่อการเรียนรู้      
6. ท าแบบประเมินตนเองและท ากิจกรรมทา้ยเร่ืองก่อนตรวจค าตอบกบั  
    แนวตอบ 

     

7.  ไดรั้บความรู้เพิ่มข้ึนจากการศึกษาชุดวชิาน้ี      
8. สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชไ้ด ้      
9. ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัชุดวชิากบัผูอ่ื้น      
10. ไดใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม      
11. ส่ือประกอบการเรียนการสอนทนัสมยั สอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีเรียน      
12. ความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดวิชาน้ีโดยภาพรวม      

 

ตอนที ่3 ความเข้าใจในเนือ้หาของเอกสารการสอนและระดับประสิทธิผลการเรียนรู้ 
3.1 ความเข้าใจในเนือ้หาของเอกสารการสอน 

เนือ้หาหน่วยการสอน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 
3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ทีสุ่ด 
1 

หน่วยท่ี  1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยากรสารสนเทศทอ้งถ่ิน      
หน่วยท่ี  2 ภูมิปัญญาไทย      
หน่วยท่ี  3 แหล่งทรัพยากรสารสนเทศทอ้งถ่ิน      
หน่วยท่ี  4 การจดัองคก์ารสารสนเทศทอ้งถ่ิน      
หน่วยท่ี  5 การจดัหาทรัพยากรสารสนเทศทอ้งถ่ิน      
หน่วยท่ี  6 การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศทอ้งถ่ิน      
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หน่วยท่ี  7 เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการจดัการทรัพยากรสารสนเทศ
ทอ้งถ่ิน 

     

หน่วยท่ี  8 การจดัระบบสารสนเทศทอ้งถ่ิน      
หน่วยท่ี  9 การศึกษาผูใ้ชส้ารสนเทศทอ้งถ่ิน      
หน่วยท่ี 10 การบริการและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศทอ้งถ่ิน      
หน่วยท่ี 11 การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศทอ้งถ่ิน      
หน่วยท่ี 12 ความร่วมมือและเครือข่ายทรัพยากรสารสนเทศทอ้งถ่ิน      
หน่วยท่ี 13 การจดัการทรัพยากรสารสนเทศทอ้งถ่ินดิจิทลั      
หน่วยท่ี 14 การวิจยัดา้นการจดัการทรัพยากรสารสนเทศทอ้งถ่ิน      
หน่วยท่ี 15 สารสนเทศทอ้งถ่ินกบัการพฒันาประเทศ      
3.2    การเรียนการสอนชุดวชิาน้ี ท าใหเ้กิดผลการเรียนรู้ตามรายละเอียดท่ีระบุในชุดวชิาในระดบัใด   

รายการ 
ระดบัประสิทธิผล 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
คุณธรรม จริยธรรม........................................................................................ ................ .......... ................ .......... .............. 
ความรู้............................................................................................................. ............... ......... ............... ......... .............. 
ทกัษะทางปัญญา............................................................................................ ............... ......... ............... ......... .............. 
ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ................................ ................ ........ ................ ........ .............. 
ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ.. ............... ....... .............. ....... ............... 

ตอนที ่4 วธีิการเรียนชุดวชิา 13414 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น 

1. นกัศึกษาไดจ้ดัตารางเรียนชุดวชิา13414 และศึกษาตามตารางเรียนอยา่งต่อเน่ืองหรือไม่ 
 [   ] ใช่     [   ] ไม่ใช่ 
2. นกัศึกษาไดท้  าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนในแบบฝึกปฏิบติัชุดวชิา ก่อนท่ีจะศึกษาเอกสารการสอน
ดว้ยความซ่ือสัตยโ์ดยไม่เปิดดูเฉลยค าตอบก่อนหรือไม่ 
 [   ] ใช่     [   ] ไม่ใช่ 
3. เม่ือนกัศึกษาอ่านเอกสารการสอนแต่ละหน่วยเสร็จแลว้ไดบ้นัทึกสาระของเน้ือหาหรือไม่ 
 [   ] ใช่     [   ] ไม่ใช่ 
4. เม่ือนกัศึกษาอ่านเอกสารการสอนไม่เขา้ใจ นกัศึกษาท าอยา่งไร 
 [   ] อ่านซ ้ าหลายๆคร้ัง   [   ] คน้หาจากอินเทอร์เน็ตหรือหนงัสืออ่ืนๆ 
 [   ] สอบถามจากคนอ่ืน   [   ] อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………………… 
5. เม่ือนกัศึกษาอ่านเอกสารการสอนแต่ละหน่วยเสร็จแลว้ไดท้  ากิจกรรมทา้ยหน่วยหรือไม่ 
 [   ] ใช่     [   ] ไม่ใช่ 
6. ก่อนสอบนกัศึกษาไดท้  าการทบทวนเน้ือหาอีกคร้ังหรือไม่ 
 [   ] ใช่     [   ] ไม่ใช่ 
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ตอนที ่5 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

จุดเด่นของการเรียนการสอนชุดวชิาน้ี 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………. 
ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………. 

ขอขอบคุณทีใ่ห้ความร่วมมือตอบแบบประเมิน 

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินนีแ้ละจัดส่งไปพร้อมกับกจิกรรมประจ าชุดวชิา 


