
  
 

กจิกรรมประจ ำชุดวชิำ 13313 กำรบริกำรและเผยแพร่สำรสนเทศ 
ภำคกำรศึกษำพเิศษ/2564 
สำขำวชิำศิลปศำสตร์ 

ค ำน ำ 

 เน่ืองดว้ยมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช    มุ่งใหผู้เ้รียนและนกัศึกษาไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการ
ศึกษาเล่าเรียนครบวงจร   ตั้งแต่ก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และหลงัจากเรียนเสร็จส้ินไปแลว้ โดยจดัระบบการ
ประเมินครบส่วนทั้งการประเมินก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และประเมินผลสุดทา้ย 
 การประเมินกิจกรรม  เป็นส่วนหน่ึงของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสุดทา้ย  จึงใหผู้เ้รียนและ      
นกัศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบติัตามท่ีก าหนดใหโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้รียนและนกัศึกษามีความสามารถ   
ดงัน้ี 

1. สรุปหรือประมวลเน้ือหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวชิาหรือกลุ่มเน้ือหากลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
2. ประยกุตค์วามรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจดัท าโครงการพฒันางานอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีนกัศึกษาท า 
3. พฒันาระบบ  โครงการ  ช้ินงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีแสดงไวใ้นหน่วยใดหน่วย

หน่ึงของเอกสารการสอน 
4. คิด  วเิคราะห์  น าเสนอขอ้มูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 
นอกจากน้ีการท ากิจกรรมประจ าชุดวชิายงัท าใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาเอกสารการสอนตั้งแต่ตน้ภาค   

การศึกษา และจากการวจิยัพบวา่นกัศึกษาท่ีท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผา่นในปลายภาคมากกวา่นกัศึกษาท่ี
ไม่ท ากิจกรรม 

คณะกรรมการบริหารชุดวชิา 13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ขอใหน้กัศึกษาทุกท่านประสบ
ความส าเร็จในการศึกษาชุดวิชาน้ี  และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวติ  และการท างาน
สืบไป 
 
                 คณะกรรมการบริหาร 
            ชุดวชิาการบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 

               พฤศจิกายน  2564 
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 เกณฑก์ารใหค้ะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบท่ีตรงประเด็นค าถาม  การครอบคลุม
ประเด็นหลกัท่ีถาม  ความถูกตอ้งของค าตอบ  ความชดัเจนของการน าเสนอ  ความละเอียดประณีตของ
ช้ินงาน 

มหำวทิยำลัยไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนต้องท ำกจิกรรม  นกัศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได ้ 
โดยการประเมินปลายภาคส าหรับชุดวชิาน้ี  แบ่งออกเป็น  2  กรณี 
 
 กรณีท่ี  1  นกัศึกษาท ากิจกรรม  มหาวทิยาลยัจะแบ่งคะแนนออกเป็น  2  ส่วน  ส่วนแรกจาก
คะแนนสอบปลายภาคคิดร้อยละ  80  และส่วนท่ีสองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ  20  และคะแนนกิจกรรม
จะน าไปใชท้ั้งการประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม  นกัศึกษาท่ีมิไดส่้งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรม
เพื่อเป็นคะแนนกิจกรรม  ในการสอบซ่อมไม่ได ้
 
 กรณีท่ี  2  นกัศึกษาไม่ท ากิจกรรม  มหาวทิยาลยัจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่งเดียว  
 ในการประเมินผลปลายภาค  นกัศึกษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะตอ้งประเมินผลโดยใช้
ขอ้สอบฉบบัเดียวกนั  นกัศึกษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมมีคะแนนเตม็  80  คะแนน  ส่วนนกัศึกษากลุ่มท่ีไม่ท ากิจกรรมจะ
มีคะแนนเตม็  100  คะแนน  ส าหรับนกัศึกษาท่ีท ากิจกรรมมหาวทิยาลยัจะพิจารณาให้นกัศึกษาไดป้ระโยชน์สูงสุด  
โดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของนกัศึกษาเพียงอยา่งเดียวมาเปรียบเทียบกบัการคิดคะแนนสอบปลายภาครวม
กบัคะแนนกิจกรรม แลว้น าคะแนนส่วนท่ีมากกวา่ไปใชใ้นการตดัสินผลการสอบใหก้บันกัศึกษา  ดงัตวัอยา่ง
ต่อไปน้ี 
 
 ตัวอย่ำงที ่ 1  นกัศึกษาไดค้ะแนนกิจกรรม  18  คะแนน  และท าขอ้สอบได ้ 70  ขอ้  
(คิดเป็น  70 x 0.66666  เท่ากบั  46.67  คะแนน)  นกัศึกษาจะไดค้ะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค   
18 + 46.67  เท่ากบั  64.67  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่งเดียว  นกัศึกษาจะได ้
70 x 0.83333  เท่ากบั  58.33  คะแนน  มหาวทิยาลยัจะเลือกใหน้กัศึกษาไดค้ะแนน  64.67  คะแนน 
 
 ตัวอย่ำงที ่ 2  นกัศึกษาไดค้ะแนนกิจกรรม  13  คะแนน  และท าขอ้สอบได ้ 92  ขอ้   
(คิดเป็น  92 x 0.66666  เท่ากบั  61.33  คะแนน)  นกัศึกษาจะไดค้ะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค   
13 + 61.33  เท่ากบั  74.33  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่งเดียว  นกัศึกษาจะได ้  
92 x 0.83333  เท่ากบั  76.67  คะแนน  มหาวทิยาลยัจะเลือกใหน้กัศึกษาได ้ 76.67  คะแนน 

1.  การประเมินผล 



3 
 

 
 
ให้นักศึกษาด าเนินการดังนี้ 

1. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาได้ 2 ช่องทาง ดังนี้  
   1) ระบบออนไลน์ที่ https://eduapp.stou.ac.th/practice/ 
   2) ส่งทางไปรษณีย์ โดยนักศึกษาส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยโดย
ไม่ต้องลอกใหม่ และส าเนากิจกรรมที่ท าเสร็จแล้วไว้   1 ชดุ  ไว้เป็นหลักฐาน  

2. ก าหนดส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาภายในวันที่    1 สิงหาคม-15 กันยายน 2565 
3.   ให้จัดท าหน้าปกกิจกรรมโดยให้ใช้ปกท่ีแนบมานี้ 
4.  ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมที่ท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ  ส านักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  โดยจ่าหน้าซองดังนี้ 

 
 
 
 
 

 
 

 

 ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง  และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไป 

มหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐาน  ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น  นักศึกษาจะต้องจัดท าหน้าปกกิจกรรม  โดยใช้เอกสาร
ที่จัดไว้ในหน้า 5 ไม่ต้องจัดท าขึ้นใหม่ 
5.  นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง  โดย
โทรศัพท์ติดต่อส านักบริการการศึกษา หมายเลข 0-2504-7623,  0-2504-7626  และ0-2504-7628  หรือ 
โทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ  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 านักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี  11120 
(กิจกรรมประจ าชุดวิชา 13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ   สาขาวิชาศิลปศาสตร์) 

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

 
 กิจกรรมประจ าชุดวิชา 13313  การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 
 
 

ภาคการศึกษาพิเศษ/2564 
 

ช่ือนกัศึกษา…………………………………………………….. 
 
 รหสัประจ าตวันกัศึกษา   
 

ท่ีอยู…่………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………… 
 โทรศพัท ์ (ถา้มี) ……………………………………………… 
 
 ขา้พเจา้ขอยอมรับการตดัสินผลคะแนนภาคปฏิบติัจากผูป้ระเมินเป็นท่ีสุด 
 
      ลงช่ือ……………………………. 
       (…………………………………)  
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กิจกรรมภาคปฏิบติั 
              ค  าแนะน า 1) นกัศึกษาควรอ่านเอกสารสอนชุดวิชา 13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ก่อนท า
กิจกรรมประจ าชุดวชิา 2) ขอใหน้กัศึกษาตอบกิจกรรมดว้ยลายมือท่ีอ่านง่ายลงในกิจกรรมดา้นล่างน้ี  
โดยไมต่อ้งคดัลอกโจทยข์องกิจกรรมใหม่ และหา้มใส่ปกดว้ยกระดาษแขง็หรืออ่อน ใหน้กัศึกษาใชก้ระดาษ
ขาวเอ 4 หรือใชป้กท่ีมหาวทิยาลยัส่งให ้เพื่อประหยดัค่าใชจ่้ายของนกัศึกษา รวมถึงความสวยงามไม่มีผลต่อ
การใหค้ะแนน 3) ค าถามมีทั้งหมด 3 ขอ้ รวม 20 คะแนน (ท าทุกขอ้) 

1. จงเติมค ำลงในช่องว่ำงให้ถูกต้อง  [10 คะแนน] 

1) _______________________________________________ คือ การท าความเขา้ใจแนวโนม้และความเปล่ียนแปลง
ของผลกระทบไดแ้ก่ โครงสร้างประชากร เศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั การศึกษา การวิจยั และเทคโนโลยดิีจิทลั ท่ีจะช่วย
ก าหนดบทบาทและทิศทางในการจดับริการและเผยแพร่สารสนเทศท่ีมีคุณภาพ  
2) ______________________  เช่น บรรณารักษ ์เป็นผูท่ี้ตอ้งพฒันา ปรับเปล่ียนการบริการและวธีิปฏิบติังานบริการและ
เผยแพร่สารสนเทศใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชร้องรับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร
สารสนเทศ 
3) การศึกษา _______________________________________ ของผูใ้ช ้เป็นการท าความเขา้ใจผูใ้ชใ้นดา้น 
จุดปฏิสัมพนัธ์ของการบริการ คือจุดท่ีผูใ้ชบ้ริการติดต่อ สัมผสักบับุคลากร ทรัพยากร หรือบริการขององคก์าร
สารสนเทศทั้งทางกายภาพและทางดิจิทลั รวมทั้งท าความเขา้ใจเส้นทางการใชบ้ริการของผูใ้ช ้คือส่ิงท่ีผูใ้ชต้อ้งการและ
ตดัสินใจใชบ้ริการ เพื่อสร้างแพลตฟอร์มปฏิสัมพนัธ์ใหผู้ใ้ชม้าใชบ้ริการระยะยาว 
4) บริการท่ีติดต่อกบัผูใ้ชโ้ดยตรงในการช่วยผูใ้ชใ้หไ้ดรั้บสารสนเทศตรงตามความตอ้งการ เป็นตวักลางประสาน
ระหวา่งผูใ้ชก้บัทรัพยากรสารสนเทศซ่ึงเป็นภารกิจหลกัท่ีจะสร้างความนิยม ความพึงพอใจใหแ้ก่ผูใ้ชใ้นการเขา้กลบัมา
ใชบ้ริการขององคก์ารสารสนเทศ คือ ______________________________________ 
5)  ______________________________เป็นภาวะท่ีผูใ้ชรู้้สึกวา่จ าเป็นตอ้งใชส้ารสนเทศแต่สารสนเทศท่ีมีอยูไ่ม่เพียงพอ 
ไม่ตรงกบัความตอ้งการ หรือไม่ทนัสมยั จึงตอ้งแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งอ่ืนๆ 
6)  ______________________________________คือ การรวบรวมและน าเอาบริการประเภทต่างๆ ตลอดจนวธีิการท่ีได้
เลือกสรรไวน้ ามาใชเ้พื่อส่งมอบขอ้มูล ข่าวสาร และสารสนเทศล่าสุดแก่ผูใ้ชท้ ั้ง 
รายบุคคล กลุ่มบุคคล และองคก์าร ผา่นส่ือสารสนเทศในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัตามความตอ้งการและความสนใจเฉพาะ
ทาง เพื่อสร้างความตระหนกัรู้มาสู่บริบทใหม่ของการสร้างความต่ืนตวัเร่ืองสารสนเทศทนัสมยั 

  

3. เน้ือหากจิกรรม 
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7)  _______________________________________ เป็นการพฒันาผูใ้ชโ้ดยวธีิการแนะน าหรือสอนให้ผูใ้ชรู้้จกัและ
เขา้ใจทรัพยากรสารสนเทศ บริการสารสนเทศและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีองคก์ารสารสนเทศจดัใหมี้ข้ึน เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถ
คน้หาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศและเคร่ืองมือช่วยคน้ควา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และไดป้ระโยชน์สูงสุด 
8)  ______________________________________________________________ เป็นกระบวนการท่ีประกอบไปดว้ย 5 

ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การเลือกจุดสนใจและการก าหนดเป้าหมาย 2) การรวบรวมและการวเิคราะห์ขอ้มูล 3) การตดัสินใจ 4) 

การส่ือสารผลการประเมิน และ 5) การกลบัมาทบทวนเป้าหมายอีกคร้ัง 

9) ________________________________   หมายถึงวธีิการแกไ้ขปัญหาและพฒันานวตักรรมโดยมุ่งเนน้การพฒันาและ

ทดสอบตน้แบบผลิตภณัฑห์รือบริการ และมีศูนยก์ลางอยูท่ี่ประสบการณ์และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการเป็นส าคญั 

10) ทรัพยากรสารสนเทศ บุคลากรผูใ้หบ้ริการและเผยแพร่สารสนเทศ ผูใ้ช ้วธีิการใหบ้ริการและเผยแพร่สารสนเทศ 

เทคโนโลยใีนการใหบ้ริการและเผยแพร่สารสนเทศ และการจดัการงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ จดัเป็น 

__________________________________________________ 

2. ขอให้ศึกษำข้อมูลด้ำนล่ำงนี ้และตอบค ำถำม โดยเติมข้อควำมลงในช่องว่ำงให้ถูกต้อง [5 คะแนน] 

 
 

1) ขอ้มูลรายการทรัพยากรสารสนเทศท่ีคน้จากแหล่งช่วยคน้ควา้ขา้งตน้ แสดงใหรู้้วา่เป็นแหล่งช่วยคน้ควา้ท่ีใชค้น้
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนงัสือท่ีเรียกวา่  _________________________________  
   ซ่ึงในการคน้หาทรัพยากรสารสนเทศดงักล่าว สามารถคน้หาไดจ้ากจุดเขา้ถึงต่าง ๆ และไดผ้ลการคน้  

2 
3 

1 
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2) จุดเขา้ถึงและผลการคน้ ท่ีเรียกวา่ ______________________________________ 
3) จุดเขา้ถึงและผลการคน้ ท่ีเรียกวา่ ____________________________________________  
   ใหน้กัศึกษาเขา้เวบ็ไซตห์้องสมุดของ มสธ. ส านกับรรณสารสนเทศ (https://library.stou.ac.th/) และใหค้น้ 
ท่ี OPAC เพื่อคน้หาส่ือการศึกษาในหอ้งสมุด มสธ. ใหใ้ชค้  าคน้หนงัสือ ( BOOK) โดยคน้ท่ีช่ือผูแ้ต่ง    
“อำรีย์  ช่ืนวฒันำ”  และใหเ้ขียนผลการคน้โดยระบุช่ือหนังสือท่ี ผศ. ดร.อารีย ์ช่ืนวฒันา เขียน รวมทั้งปีท่ีแต่งหนงัสือนั้น
มา 2 ช่ือเร่ือง 
4) __________________________________________________________________________________ 
5) __________________________________________________________________________________ 
3. จงจับคู่ข้อควำมด้ำนบนให้สัมพนัธ์กบัช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศด้ำนล่ำง โดยน ำตัวอกัษรด้ำนล่ำงมำใส่ในช่องว่ำง
ด้ำนบน  [5 คะแนน] 

________ 1. สารานุกรมชุดท่ีใหข้อ้เทจ็จริงทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีปรับปรุงเน้ือหาใหท้นัสมยั 

                    ทุก 5 ปี โดยมีผูท้รงคุณวุฒิหลายระดบัและสาขาวชิาเขียนบทความ                         
________ 2. ฐานขอ้มูลบทความวารสาร เอกสาร และหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ผลการคน้ใหร้ายละเอียด 

                     บรรณานุกรม บทคดัยอ่ และเอกสารฉบบัเตม็ของวารสารและหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 

________ 3. ฐานขอ้มูลการพยาบาลและสุขภาพท่ีใหร้ายการบรรณานุกรม บทคดัยอ่ ภาพประกอบและ 

                     เอกสารฉบบัเต็ม 

________ 4. ดรรชนีสหสาขาวชิาท่ีครอบคลุมทุกสาขาวชิาการ เช่น มานุษยวทิยา ดาราศาสตร์ ชีววทิยา  
                     เคมี วศิวกรรมศาสตร์ การศึกษาชาติพนัธ์ุและวฒันธรรม ภูมิศาสตร์ และสาขาอ่ืน ๆ เป็นตน้ 

________ 5. ชุดขอ้มูลท่ีมีคุณค่าสูง หมายถึง ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ทั้งในมุมผูใ้หข้อ้มูลและมุมของ 

                     ผูน้ าขอ้มูลไปใช ้และประกอบดว้ยชุดขอ้มูลต่าง ๆ จากหน่วยงานต่าง ๆ 

________ 6. นามานุกรมท่ีเป็นส่ือสังคมประเภทหน่ึงท่ีท าหนา้ท่ีเสมือนเป็นส่ือกลางระหวา่งผูว้า่จา้ง 

                      และผูถู้กจา้ง โดยจะท าหนา้ท่ีเช่ือมโยงทั้งสองฝ่ายเขา้ดว้ยกนั จึงเป็นฐานขอ้มูลท่ีใช ้

                     ในการจา้งงานและหางาน 

________ 7. สารานุกรมท่ีครอบคลุมวชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์อยา่งกวา้งขวาง 

________ 8. พจนานุกรมค าพอ้งท่ีรวบรวมค าศพัทท่ี์มีความหมายประเภทเดียวกนัไวด้ว้ยกนัเป็นกลุ่ม 

________ 9. ระบบการท าแผนท่ีบนเวบ็ท่ีเป็นโอเพนซอร์สช่วยในการคน้หา ส ารวจ วเิคราะห์ จดัเก็บขอ้มูล  

                     และการท าใหข้อ้มูลเป็นภาพท่ีมองเห็นได ้ขอ้มูลมีความหลากหลายด และท าโดยการเพิ่ม 

                     ระดบัขอ้มูลลงบนแผนท่ี 

________ 10. น าเสนอขอ้มูลท่ีจดัวา่เป็นปฏิทินเหตุการณ์ ไดแ้ก่ขอ้มูลสูงสุด 10 อนัดบั ล าดบัเหตุการณ์โลก 



9 
 

                    สหรัฐอเมริกา คน ประวติัศาสตร์และรัฐบาล วทิยาศาสตร์และสุขภาพ ปฏิทินและวนัหยดุ  

                    ธุรกิจ 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 
 

 

   
   
   
   
   
   
 


