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ถึงรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ โครงสร้างเนื้อหาของชุดวิชาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ การเตรียม
ตัวของนักศึกษา การดาเนินการศึกษา งานที่กาหนดให้ทา การส่งงาน การนาเสนอผลงาน การสัมมนา
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สาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมการดาเนินการศึกษานัน้ คณะกรรมการผลิตและบริหารชุด
วิชาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศได้พจิ ารณากาหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของชุดวิชา
ดังนัน้ จึงขอให้นักศึกษาได้ปฏิบตั ติ ามอย่างครบถ้วน เพื่อจะได้ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
ชุดวิชานี้

คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ
มีนาคม 2561
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แผนกิ จกรรมการศึกษา
ชุดวิ ชา 13731 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ
Technology for Information Management
1. รายละเอียดชุดวิ ชา
1.1 วัตถุประสงค์
1.1.1 เพื่อให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับแนวคิด ทฤษฎี และการวิจยั เกีย่ วกับเทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการสารสนเทศ
1.1.2 เพื่อให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับประเด็นสาคัญของเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
สารสนเทศ
1.1.3 เพื่อให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ
1.2 คาอธิ บายชุดวิ ชา
แนวคิดเกีย่ วกับเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การจัดการข้อมูล ฐานข้อมูล คลังข้อมูล เครือ่ งมือในการจัดการสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ การทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดดิจทิ ลั การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ความมันคงและความปลอดภั
่
ยของระบบสารสนเทศ มาตรฐาน คุณภาพ ความคุม้ ค่า จริยธรรม และ
กฎหมายเกีย่ วกับเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ
1.3 รายชื่อหน่ วยการสอน
หน่วยที่ 1 การจัดการสารสนเทศ
หน่วยที่ 2 ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 3 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 4 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 5 การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล
หน่วยที่ 6 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
หน่วยที่ 7 คลังข้อมูลและบิซสิ แนสอินเทลลิเจนซ์
หน่วยที่ 8 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเนื้อหาในองค์การ
หน่วยที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้
หน่วยที่ 10 เทคโนโลยีเพื่อความร่วมมือในการทางาน
หน่วยที่ 11 เทคโนโลยีเพื่อห้องสมุดดิจทิ ลั
หน่วยที่ 12 เทคโนโลยีเพื่อการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
หน่วยที่ 13 การจัดการสารสนเทศอย่างมีธรรมาภิบาล
หน่วยที่ 14 ความมันคงและปลอดภั
่
ยของระบบสารสนเทศ
หน่วยที่ 15 จริยธรรมและกฎหมายเกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
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1.4 โครงสร้างเนื้ อหาของชุดวิ ชา
กลุ่มเนื้ อหา

หน่วยที่ 1 การจัดการสารสนเทศ
หน่วยที่ 2 ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

1. ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการจัดการสารสนเทศ

หน่วยที่ 3 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 4 การสือ่ สารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 5 การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล
หน่วยที่ 6 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
หน่วยที่ 7 คลังข้อมูลและบิสซิเนสอินเทลลิเจนซ์
หน่วยที่ 8 เทคโนโลยีเพือ่ การจัดการเนื้อหาใน
องค์การ

ชุดวิชาเทคโนโลยี
เพือ่ การจัดการสารสนเทศ

2. เครือ่ งมือในการพัฒนาและการ
จัดการระบบสารสนเทศ

หน่วยที่ 9 เทคโนโลยีเพือ่ การจัดการความรู้
หน่วยที่ 10 เทคโนโลยีเพือ่ ความร่วมมือในการทางาน
หน่วยที่ 11 เทคโนโลยีเพือ่ ห้องสมุดดิจทิ ลั
หน่วยที่ 12 เทคโนโลยีเพือ่ การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
หน่วยที่ 13 การจัดการสารสนเทศอย่างมีธรรมาภิบาล

3. ปจั จัยพืน้ ฐานเกีย่ วกับเทคโนโลยี
และระบบสารสนเทศ

หน่วยที่ 14 ความมันคงและความปลอดภั
่
ยของ
ระบบสารสนเทศ
หน่วยที่ 15 จริยธรรมและกฎหมายเกีย่ วกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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2. วิ ธีการศึกษา
2.1 การเตรียมตัวของนักศึกษา
2.1.1 การวางแผนศึกษาชุดวิ ชาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ
1) กิจกรรมทีต่ อ้ งทา
ก) ใช้เวลาศึกษาตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2561
(ตัง้ แต่วนั ที่ 15 มีนาคม 2561 ถึง 20 กรกฎาคม 2561)
ข) ใช้เวลาศึกษาจากสื่อหลัก คือ ประมวลสาระและแนวการศึกษาของชุดวิชา
และจากสื่อเสริมต่าง ๆ จานวน 10 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
ค) ทากิจกรรมตามทีก่ าหนดให้
ง) ศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติมประมาณ 1 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
2) การวางแผนการจัดกิจกรรมของตนเองล่วงหน้าตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2560
โดยจัดทาในรูปตารางการเรียนประจาสัปดาห์ (ดังตัวอย่างในภาคผนวก)
3) การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการสัมมนาเสริมและการสัมมนาเข้ม
2.1.2 การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน
นักศึกษาควรจัดเตรียมสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ และจัดสถานทีใ่ ห้เหมาะสมกับ
การศึกษาชุดวิชานี้ตามสมควร และควรจัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเรียนทีจ่ าเป็ นด้วย
2.2 การดาเนิ นการศึกษา
นักศึกษาควรดาเนินการศึกษาตามกิจกรรมต่อไปนี้
2.2.1 ศึกษาและดาเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมการศึกษา
2.2.2 ศึกษาประมวลสาระชุดวิชาและดาเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมการศึกษา
2.2.3 ศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติมจากศูนย์วทิ ยพัฒนา ศูนย์บริการการศึกษา ตามทีม่ หาวิทยาลัย
กาหนด หรือจากแหล่งค้นคว้าอื่นๆ
2.2.4 ทากิจกรรมทีค่ ณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชากาหนด
2.2.5 เข้าร่วมการสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้มตามวัน เวลา และสถานทีท่ ม่ี หาวิทยาลัย
กาหนด
2.2.6 เข้าสอบประจาภาคการศึกษาที่ 2/2560 ตามวัน เวลา และสถานทีท่ ม่ี หาวิทยาลัย
กาหนด
2.3 งานที่กาหนดให้ทา
2.3.1 งานประกอบการสัมมนาเสริ ม
1) งานชิ้ นที่หนึ่ ง ให้นกั ศึกษาอ่านเอกสารทางวิชาการ และจัดทารายงานตาม
ประเด็นทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ซึง่ เป็นงานเดีย่ วโดยมีความยาวตามกาหนดล่วงหน้า
ก่อนการสัมมนาเสริม และนาเสนอรายงานดังกล่าวในระหว่างการสัมมนาเสริม
2) งานชิ้ นที่สอง ให้นกั ศึกษาอ่านกรณีศกึ ษาทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และให้นกั ศึกษาที่
ได้รบั มอบหมายกรณีศกึ ษาเดียวกันร่วมกันวิเคราะห์กรณีศกึ ษานัน้ โดยอาศัย
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เนื้อหาในประมวลสาระชุดวิชานี้ประกอบ และนาเสนอการวิเคราะห์ ซึง่ เป็ นงาน
เดีย่ วและงานกลุ่ม
2.3.2 งานประกอบการสัมมนาเสริ มออนไลน์
1) งานชิ้ นที่สาม ให้นกั ศึกษาทากิจกรรมประจาโมดูลตามระยะเวลาทีก่ าหนด
2) งานชิ้ นที่สี่ ให้นกั คึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการ สรุปเนื้อหา ตอบปญั หา และ
เสนอแนะความคิดเห็นในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับชุดวิชาทางออนไลน์โดยผ่าน
e-Learning ประจาชุดวิชา
2.3.3 งานประกอบการสัมมนาเข้ม
1) งานชิ้ นที่ห้า ให้นกั ศึกษานาเสนอสิง่ ทีไ่ ด้รบั จากการศึกษาดูงานด้านการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานแต่ละแห่ง และจัดทารายงานการศึกษาดูงาน
หน่วยงานทีต่ นเยีย่ มชมด้วย ซึง่ เป็นงานเดีย่ ว โดยมีความยาวประมาณ 2-3
หน้ากระดาษ A 4 และครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้
ก) สถานทีต่ งั ้ วัตถุประสงค์ และโครงสร้างการบริหารของหน่วยงานดังกล่าว
(พอสังเขป)
ข) ระบบสารสนเทศทีน่ ่ าสนใจ โดยนาเสนอทัง้ ในส่วนฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อ มูล
และระบบสื่อสารข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนการบารุงรักษาและการรักษา
ความมันคงและความปลอดภั
่
ยของระบบสารสนเทศดังกล่าว
2) งานชิ้ นที่หก ในระหว่างการสัมมนาเข้ม ให้นกั ศึกษาร่วมกันวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบสารสนเทศทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และนาเสนอผลการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ ซึง่ เป็นงานกลุ่ม
หมายเหตุ รายละเอียดของงานต่ าง ๆ จะแจ้งเพิ่ มเติ มผ่านระบบ e-Learning ของชุด
วิ ชานี้
2.4 การส่งงาน
2.4.1 งานประกอบการสัมมนาเสริ ม
งานชิ้ นที่หนึ่ งและงานชิ้ นที่สอง ให้นกั ศึกษาจัดส่งงานทัง้ สองชิน้ ด้วยตนเองในวันที่
21 เมษายน 2561
2.4.2 งานชิ้ นที่สามและงานชิ้ นที่สี่ ให้นกั คึกษาทากิจกรรมประจาโมดูลตามกาหนดเวลาที่
แจ้งไว้ใน e-Learning และเข้ามามีส่วยร่วมในการนาเสนอแนะความคิดเห็นใน
ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับชุดวิชาทางออนไลน์ ผ่าน e-Learning ประจาชุดวิชา ตลอด
ภาคการศึกษา
2.4.3 งานประกอบการสัมมนาเข้ม
1) งานชิ้ นที่ห้า (เฉพาะงานเดี่ยว) ให้นกั ศึกษาจัดส่งงานชิน้ นี้ภายในวันที่ 16
มิถุนายน 2561 โดยทางไปรษณียถ์ งึ อาจารย์ประจากลุ่มของตน
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2) งานชิ้ นที่หก ให้นกั ศึกษาจัดส่งงานชิน้ นี้โดยการนาเสนอในกลุ่มย่อยในวันสัมมนา
เข้ม
หมายเหตุ นักศึกษาต้องจัดพิมพ์งานทุกชิน้ (ยกเว้นงานชิน้ ทีห่ ก) ลงในกระดาษ A
4 และมีใบปะหน้า (ปกรายงาน) ตามตัวอย่างในภาคผนวก โดยสาเนางานทีส่ ่งทุก
ชิน้ เก็บไว้ทน่ี กั ศึกษาเอง 1 ชุด
2.5 การนาเสนอผลงาน
นักศึกษาควรเตรียมนาเสนอผลงานในวันสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม โดยคานึงถึงสิง่ ต่อไปนี้
2.5.1 ประเด็นและหัวข้อทีจ่ ะนาเสนอ
2.5.2 สื่อหรือเอกสารประกอบการนาเสนอผลงาน เช่น โปรแกรมการนาเสนอ แผ่นใส
รูปภาพ ฯ โดยสไลด์ทน่ี าเสนอควรมีแต่หวั ข้อของประเด็นทีจ่ ะนาเสนอ ไม่ควรมี
รายละเอียดมากจนเกินไป หรือสาเนาหัวข้อและรายละเอียดจากไฟล์ของโปรแกรม
ไมโครซอฟต์เวิรด์ มาวางในโปรแกรมเพาเวอร์พอยต์
2.5.3 ระยะเวลาในการนาเสนอ ควรพิจารณาตามความเหมาะสม โดยทัวไปไม่
่
ควรเกิน 1520 นาที
2.5.4 วิธนี าเสนอ ให้นาเสนองานด้วยความเข้าใจในเนื้อหาสาระ ไม่ควรอ่านจากเอกสาร
เพราะไม่ใช่การนาเสนอ
2.5.5 ควรเตรียมความพร้อมในการนาเสนอ โดยอาจซักซ้อมก่อนนาเสนอในวันสัมมนา
2.6 การสัมมนาเสริ มและการสัมมนาเข้ม
2.6.1 นักศึกษาต้องเข้าร่วมการสัมมนาเสริม ณ ในวันที่ 21-22 เมษายน 2561
2.6.2 นักศึกษาต้องเข้าร่วมการสัมมนาเข้ม ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันที่
8-10 มิถุนายน 2561
2.7 การประเมิ นผลการเรียน
การประเมินผลการเรียนชุดวิชาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ มีดงั นี้
2.7.1 การเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการสัมมนาเสริม คุณภาพของรายงานแต่ละชิน้
และการนาเสนอผลงาน คิดเป็นร้อยละ 20
2.7.2 การเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการสัมมนาออนไลน์ คุณภาพของรายงานแต่ละชิน้
และการนาเสนอผลงาน คิดเป็นร้อยละ 20
2.7.3 การเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการสัมมนาเข้ม คุณภาพของรายงานแต่ละชิน้ และการ
นาเสนอผลงาน คิดเป็นร้อยละ 20
2.7.4 การสอบไล่ปลายภาคการศึกษาที่ 2/2560 คิดเป็นร้อยละ 40
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3. ภาคผนวก
3.1 ตารางการสัมมนาเสริ มและสัมมนาเข้ม*
3.1.1 ตารางการสัมมนาเสริ ม วันที่ 21–22 เมษายน 2561
วันและเวลา
เสาร์ที่ 21 เมษายน 2561
09.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
อาทิ ตย์ที่ 22 เมษายน 2561
09.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.

รายการ

หมายเหตุ

นาเสนอและอภิปรายเอกสารทางวิชาการ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
นาเสนอและอภิปรายเอกสารทางวิชาการ (ต่อ)
วิเคราะห์และนาเสนอกรณีศกึ ษา
พักรับประทานอาหารกลางวัน
วิเคราะห์และนาเสนอกรณีศกึ ษา (ต่อ)

3.1.3 ตารางการสัมมนาเข้ม วันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2561
วันและเวลา
ศุกร์ที่ 8 มิ ถนุ ายน 2561
09.00 – 11.00 น.
11.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
16.00 – 19.00 น.
19.00 – 22.00 น.

*

รายการ

หมายเหตุ

ทบทวนกิจกรรมของชุดวิชาและเตรียมตัวสอบ
โดย วิทยากรประจากลุ่ม
พักรับประทานอาหารกลางวัน และเตรียมตัวดูงาน
เดินทางไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อดูงาน
ศึกษาดูงานด้านการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาดูงานตามประเด็นทีก่ าหนดให้
เดินทางกลับ มสธ. และรับประทานอาหารเย็น
อภิปรายการศึกษาดูงาน
สรุปและนาเสนอเนื้อหาสาระจากการ
ดูงาน ตามประเด็นทีก่ าหนด

ตารางการสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้มอาจมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม
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วันและเวลา
เสาร์ที่ 9 มิ ถนุ ายน 2561
09.00 – 10.15 น.
10.15 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.30 น.

รายการ

หมายเหตุ

บรรยายเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศ: วงจรการพัฒนา
ระบบ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ”
พักรับประทานอาหารว่าง
บรรยายเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศ: เครื่องมือทีใ่ ช้ใน
การพัฒนาระบบ”
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศ: เครื่องมือทีใ่ ช้ใน
การพัฒนาระบบ” (ต่อ)
พักรับประทานอาหารว่าง
บรรยายเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศ: เครื่องมือทีใ่ ช้ใน
การพัฒนาระบบ” (ต่อ)
พักรับประทานอาหารเย็น
ฝึกปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

โดย วิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ

16.30 – 19.00 น.
19.00 – 22.00 น.
อาทิ ตย์ที่ 10 มิ ถนุ ายน 2561
09.00 – 10.15 น.
10.15 – 10.30 น.
ฝึกปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (ต่อ)
10.30 – 12.00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
เตรียมนาเสนอผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
12.00 – 13.00 น.
สารสนเทศ
13.00 – 15.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
15.00 – 15.15 น.
นาเสนอผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
15.15 – 16.30 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
นาเสนอผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (ต่อ)

โดย วิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ

แบ่งตามกลุ่มย่อย

3.2 ตารางการเรียนประจาสัปดาห์
สัปดาห์ที่ ________
วัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิ ตย์

เวลา

________________

_______ _________

3.3 ตัวอย่างปกรายงาน (ในหน้าถัดไป)
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________________

(ตัวอย่างปกรายงาน)

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ชุดวิชา 13731 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ

รายงานฉบับที่ ……….

เรื่อง ………………………………………………...…
ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ชื่อนักศึกษา …………………………………………..
รหัสประจาตัวนักศึกษา ……………………..

สถานทีเ่ ข้ารับการสัมมนาเสริม/สัมมนาเข้ม ……………………………
วันที่ …………………………..…
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