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แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชาสัมมนาประเด็นการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ เป็นเอกสารสาคัญฉบับ
หนึ่ งส าหรับ นั กศึกษาระดับ ปริญ ญาเอก แขนงวิช าสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิช าศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช
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รายละเอียดต่างๆ ได้แก่ โครงสร้างเนื้อหาของชุดวิชาสัมมนาประเด็นการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ การเตรียม
ตัวของนักศึกษา การดาเนินการศึกษา งานที่กาหนดให้ทา การส่งงาน การเสนอผลงาน การสัมมนาเข้มทั้งแบบ
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สาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมการดาเนินการศึกษานั้น คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา
สัมมนาประเด็นการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ ได้พิจารณากาหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของชุดวิชา
ดังนั้ น จึ งขอให้ นั กศึก ษาได้ป ฏิ บั ติต ามอย่างครบถ้ว น เพื่ อจะได้ป ระสบความส าเร็จตามวัตถุป ระสงค์ ของ
ชุดวิชานี้
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สัมมนาประเด็นการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์
มีนาคม 2561
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แผนกิจกรรมการศึกษา
ชุดวิชา 13903 สัมมนาประเด็นการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์
Seminar on Research Issues in Information Science
รายละเอียดชุดวิชา
คาอธิบายชุดวิชา
ประเด็นการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวคิด
ทางสารสนเทศศาสตร์ การจัดทาโครงการดุษฎีนิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์
วัตถุประสงค์ของชุดวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นสาคัญในการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์
2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นและปัญหาการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวคิดและ
ทฤษฎีทางสารสนเทศศาสตร์
3. เพื่อให้ได้แนวทางการจัดทาโครงการดุษฎีนิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์

รายการประเด็นสาระที่ศึกษา
ประเด็นสาระหลักที่ 1 ประเด็นการวิจัยด้านสารสนเทศและการจัดการองค์การสมัยใหม่
1.1 ขอบเขตหรือกระบวนการการจัดการสารสนเทศหรือการจัดการความรู้ในองค์การ
1.2 ปัญหาและการแก้ไขปัญหาของ 1.1
1.3 การประเมินหรือศึกษาผลกระทบของ 1.1
ประเด็นสาระหลักที่ 2 ประเด็นการวิจัยด้านการจัดการสารสนเทศ
2.1 นโยบายสารสนเทศและการวางแผนการจัดการสารสนเทศ
2.2 การใช้สารสนเทศ ความต้องการและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ
2.3 สารสนเทศและการจัดการความรู้
ประเด็นสาระหลักที่ 3 ประเด็นการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอบข่ายการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลกระทบต่อองค์การและสังคม
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ประเด็นสาระหลักที่ 4 ประเด็นการวิจัยด้านสารสนเทศกับชุมชน
องค์ประกอบ การออกแบบ การพัฒนา และการประเมินผลระบบสารสนเทศชุมชน
ประเด็นสาระหลักที่ 5 ประเด็นการวิจัยด้านบรรณมิติและการวิเคราะห์เนื้อหา
5.1 การวิจัยด้านบรรณมิติ
5.2 การวิจัยด้านการวิเคราะห์เนื้อหา
ประเด็นสาระหลักที่ 6 ประเด็นการวิจัยด้านการศึกษาและการพัฒนาทางวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์
6.1 การเรียนการสอน เช่น ออนไลน์ (online learning/e-Learning)
6.2 ความเป็นสากลของการศึกษา (internationalization)
6.3 ความร่วมมือ (collaboration/cooperation/networking)
6.4 หลักสูตร
6.5 การจัดการเรียนการสอน / เทคนิคการเรียนการสอน
6.6 นักศึกษา/บัณฑิต
6.7 การรู้สารสนเทศ (information literacy, digital literacy, media literacy, etc.)
6.8 การพัฒนาทางวิชาชีพ (professional development)
6.9 การวิจัย
ภาคผนวก ตัวอย่างประเด็นการวิจัยและโครงร่างข้อเสนอโครงการวิจัย

คาชี้แจงการศึกษา
1. การเตรียมตัวของนักศึกษา
การเตรีย มตัว ของนั กศึ กษาเพื่ อ การศึก ษาชุด วิช าสั มมนาประเด็ น การวิจัย ทางสารสนเทศศาสตร์
มีประเด็นสาคัญคือ การวางแผนการศึกษาของตนเองอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน ดังนี้
1.1 แบ่ ง ช่ ว งเวลาการศึ ก ษาชุ ด วิ ช าสั ม มนาประเด็ น การวิ จั ย ทางสารสนเทศศาสตร์ ตลอดภาค
การศึกษาประมาณ 15 สัปดาห์ โดยการจัดทาตารางการศึกษาหรือปฏิทินการศึกษาส่วนบุคคลที่เป็นของตนเอง
ให้ ชัดเจน ทั้ งนี้ พึ งตระหนั กว่าตารางการศึกษาหรือปฏิ ทินการศึกษาส่ ว นบุ คคลเป็น ปัจจัยส าคัญ ที่มีผ ลต่ อ
ความสาเร็จในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1.2 จั ด สภาพแวดล้ อ มทางการเรียน จั ด เตรีย มสิ่ งอ านวยความสะดวกต่ างๆ อุ ป กรณ์ ที่ จ าเป็ น ใน
การศึกษา และสถานที่ให้เหมาะสมสาหรับการศึกษาด้วยตนเอง
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2. การดาเนินการศึกษา
นักศึกษาควรดาเนินการศึกษาตามขั้นตอนต่อไปนี้
2.1 เข้ารับการปฐมนิเทศชุดวิชา
2.2 ศึกษาและดาเนินการตามแนวการศึกษาชุดวิชา แผนกิจกรรมการศึกษา และตารางการศึกษา
หรือปฏิทินการศึกษาส่วนบุคคล
2.3 ศึกษาจากสื่อการศึกษาที่กาหนดไว้ ดังนี้
2.3.1 สื่อหลัก ได้แก่ แนวการศึกษาชุดวิชา ประมวลเอกสารคัดสรร (ตารา/หนังสือที่กาหนดให้
ศึกษา)
2.3.2 สื่อเสริม ได้แก่ การเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) โดยเน้นการจัดการเรียนการสอน
แบบปฏิสัมพันธ์บนเครือข่าย ครอบคลุมเนื้อหา เช่น ประกาศ การปฐมนิเทศชุดวิชา รายละเอียดชุดวิชา ปฏิทิน
การศึกษา การมอบหมายกิจกรรมและกาหนดเวลาการส่งและวิธีการส่งกิจกรรม การให้ข้อมูลย้อนกลับ การ
ตอบคาถามนักศึกษา
2.4 ศึกษาจากสื่ออื่นๆ จากแหล่งความรู้ต่างๆ
2.5 ทารายงานตามชิ้นงานที่คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชากาหนดไว้ในแนวการศึกษาชุดวิชา
และการเรียนการสอนออนไลน์
2.6 เข้าร่วมสัมมนาเข้มแบบเผชิญหน้า ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด และเข้าร่วม
การสัมมนาเข้มออนไลน์ตามช่วงเวลาที่กาหนด
2.7 เข้าสอบไล่ประจาภาคการศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3. งานที่กาหนดให้ทา
งานที่กาหนดให้ทาในชุดวิชาสัมมนาประเด็นการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ ครอบคลุมเนื้อหาตาม
ประเด็นสาระหลัก และเน้นให้นักศึกษาอ่าน วิเคราะห์และสังเคราะห์จากวรรณกรรมที่หลากหลายทั้งประมวล
เอกสารคัดสรร บทความ งานวิจัยและสื่อการศึกษาต่างๆ จากแหล่งสารสนเทศและแหล่งความรู้ที่เหมาะสม
งานที่กาหนดให้ทาในแต่ละประเด็นสาระหลักช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้และเข้าใจทฤษฎี แนวคิด และหลักการใน
แต่ละประเด็นสาระหลัก และงานแต่ละชิ้นจะเชื่อมโยงหรือสัมพันธ์กับการสัมมนาเข้ม
งานที่กาหนดให้ทาในชุดวิชานี้ มีดังนี้
3.1 อ่านประมวลเอกสารคัดสรร (selected reading materials) ได้แก่
Moss, M, Popovsky, B. E. & Dupuis, M. J. (Eds.). (2015). Is digital different?: How
information creation, capture, preservation and discovery are being transformed. London:
Facet Publishing.
3.2 ทาชิ้นงานหลักเพื่อการเข้าร่วมสัมมนาเข้มแบบเผชิญหน้า
ชิ้นงานหลักประจาภาคการศึกษาที่นักศึกษาต้องจัดทาและนาเสนอรายงานในการสัมมนาเข้ม
ประกอบด้วยชิ้นงาน ดังต่อไปนี้
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3.2.1 งานชิ้นที่ 1 ประเด็นสาระหลักที่ 1 ประเด็นการวิจัยด้านสารสนเทศและ
การจัดการองค์การสมัยใหม่
ชื่อกิจกรรม การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับสารสนเทศและการจัดการองค์การสมัยใหม่
รายละเอียดของงานที่ต้องทา
(1) ให้นักศึกษาเลือกศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศหรือการจัดการความรู้ใน
องค์การ ที่ได้นาแนวคิดหรือทฤษฎีการบริหารสมัยใหม่มาใช้ในการแก้ปัญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานขององค์การ โดยคัดเลือกงานวิจัยจานวน 4-5 เรื่องที่ศึกษาในประเด็นวิจัยในหัวข้อหรือมีประเด็น
การวิจัยเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
(2) ให้นักศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้เลือกในข้อ (1) แล้วเรียบเรียงผลการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นเอกสารความยาวประมาณ 8-10 หน้ากระดาษ A4 โดยมีหัวข้อดังนี้
(2.1) การวิเคราะห์ โดยวิเคราะห์งานวิจัยแต่ละเรื่องตามประเด็นดังต่อไปนี้
 ความสาคัญของปัญหาและวัตถุประสงค์การวิจัย (งานวิจัยที่ศึกษาได้สรุปประเด็น
ปัญหาขององค์การในเรื่องใด การตั้งโจทย์วิจัยให้ความสาคัญกับเรื่องใด ใช้หลักเหตุผลอะไรอธิบายความจาเป็น
ในการวิจัยเรื่องนั้น และกาหนดวัตถุประสงค์การวิจัยไว้อย่างไร สอดคล้องกับประเด็นปัญหาที่ได้เสนอไว้หรือไม่
อย่างไร)
 แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย (งานวิจัยที่ศึกษาได้นาแนวคิดหรือทฤษฎีการ
บริหารองค์การสมัยใหม่อะไรมาใช้ในการกาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย แนวคิดหรือทฤษฎีการบริหารที่ใช้ใน
การวิจัยเหล่านี้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาขององค์การหรือไม่ อย่างไร)
 วิธีวิจัย (งานวิจัยที่ศึกษามีวิธีการวิจัยอย่างไร ซึ่งอาจพิจารณาจากระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรที่ศึกษา เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล)
 ผลการวิจัย (งานวิจัยที่ศึกษามีข้อค้นพบที่น่าสนใจอะไรบ้างที่ เป็นความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยต่อไป หรือประโยชน์ต่อการนาไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาองค์การ)
(2.2) การสั งเคราะห์ โดยสั งเคราะห์ เนื้ อ หาสาระตามประเด็น ข้างต้ น ให้ เชื่อ มโยงและ
อธิบายประเด็นสาคัญที่ได้จากการวิเคราะห์งานวิจัยทั้งหมด รวมทั้ง position หรือความคิดเห็นของนักศึกษา
อย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยมีความยาวไม่น้อยกว่า 2 หน้ากระดาษ A4
3.2.2 งานชิ้นที่ 2 ประเด็นสาระหลักที่ 2 ประเด็นการวิจัยด้านการจัดการสารสนเทศ
ชื่อกิจกรรม การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ
รายละเอียดของงานที่ต้องทา
ให้นักศึกษาเลือกศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับนโยบายสารสนเทศแห่งชาติหรือพฤติกรรมสารสนเทศ
จานวน 1 เรื่อง และเลือกบทความวิจัยอื่นจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับหัวข้อข้างต้นในระดับปริญญาเอกอีกจานวน 1
เรื่องมาสังเคราะห์ โดยมีหัวข้อดังนี้
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(1) ความสาคัญของปัญหาและวัตถุประสงค์การวิจัย
(2) แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย
(3) วิธีวิจัย
(4) ผลการวิจัย
(5) ความคิดเห็นในประเด็นการวิจัยที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย
โดยเขียนเป็นรายงานความยาวเรื่องละประมาณ 5-10 หน้ากระดาษ A4
3.2.3 งานชิ้นที่ 3 ประเด็นสาระหลักที่ 3 ประเด็นการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อกิจกรรม การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลกระทบต่อองค์การหรือ
สังคม
รายละเอียดของงานที่ต้องทา
ให้นักศึกษาสังเคราะห์งานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลกระทบต่อองค์การหรือสังคม
จานวน 2 เรื่อง โดยระบุประเด็นปัญหาการวิจัย แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีการ
วิจัย และข้อค้นพบจากการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การหรือสังคม
โดยเขียนเป็นรายงานความยาวเรื่องละประมาณ 5-10 หน้ากระดาษ A4
3.2.4 งานชิ้นที่ 4 ประเด็นสาระหลักที่ 6 ประเด็นการวิจัยด้านการศึ ก ษาและ
การพั ฒ นาทางวิ ช าชี พ สารสนเทศศาสตร์
ชื่อกิจกรรม การสังเคราะห์ประเด็นและปัญหาการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีทางการ
ศึกษาและการพัฒนาทางวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์
รายละเอียดของงานที่ต้องทา
(1) ให้นักศึกษาเลือกอ่านบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการพัฒนาทางวิชาชีพ
สารสนเทศศาสตร์ รวมไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง โดยเป็นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารภาษาอังกฤษที่อยู่ในฐานข้อมูล
สากล
(2) ให้นักศึกษาทบทวนประเด็น แนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่สนใจใน
ขอบข่ายการศึกษาและการพัฒนาทางวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์
ตัวอย่างประเด็นที่ศึกษา
 การเรียนการสอน เช่น ออนไลน์ (online learning/e-Learning)
 ความเป็นสากลของการศึกษา (internationalization)
 ความร่วมมือหรือเครือข่าย (collaboration/cooperation/networking)
 การรู้สารสนเทศและคาที่เกี่ยวข้อง (information literacy, digital literacy, media
literacy, etc.)
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 การพัฒนาทางวิชาชีพ (professional development)
(3) ให้นักศึกษาเขียนบทความในลักษณะบูรณาการเนื้อหาจากการอ่าน เป็นบทความทาง
วิชาการความยาวประมาณ 5-10 หน้ากระดาษ A4 โดยมีหัวข้อสาคัญดังนี้
 ชื่อประเด็นที่สนใจในขอบข่ายการศึกษาและการพัฒนาทางวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์
 ตอนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา
 ตอนที่ 2 ผลการสังเคราะห์ประเด็นปัญหาการวิจัยและระเบียบวิธีการวิจัย
 ตอนที่ 3 ผลการสังเคราะห์ข้อค้นพบจากการวิจัย
 ข้อค้นพบที่น่าสนใจในประเด็นปัญหาการวิจัยทางการศึกษาและวิชาชีพสารสนเทศ
ศาสตร์
 ข้อค้นพบที่เป็นความรู้/ประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและ/หรือ
การนาไปประยุกต์ในการพัฒนาทางการศึกษาและวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์
 บรรณานุกรม
3.2.5 งานชิ้นที่ 5 ประเด็นสาระหลักที่ 4 ประเด็นการวิจัยด้านสารสนเทศกั บ ชุ ม ชน และ
ประเด็นสาระหลักที่ 5 ประเด็นการวิจัยด้านบรรณมิติและการวิเคราะห์เนื้อหา
ชื่อกิจกรรม การสังเคราะห์งานวิจัยด้านสารสนเทศกับชุมชน หรือด้านบรรณมิติและการวิเคราะห์
เนื้อหา ด้านใดด้านหนึ่งตามความสนใจ จานวน 1 เรื่อง
โดยระบุประเด็นปัญหาการวิจัย แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีการ
วิจัย และข้อค้นพบจากการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การหรือสังคม
3.2.6 งานชิ้นที่ 6
ชื่อกิจกรรม การเขียนโครงการดุษฎีนิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์
รายละเอียดของงานที่ต้องทา
ให้นักศึกษาเลือกประเด็นการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ที่สนใจหนึ่งประเด็น และเขียนโครงการ
ดุษฎีนิพนธ์ตามประเด็นที่สนใจ 1 โครงการ ในลักษณะ research concept paper ซึ่งเป็นเอกสารเบื้องต้น
ที่สรุปย่อประเด็นสาคัญเกี่ยวกับปัญหาการวิจัยอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการดุษฏีนิพนธ์ ความ
ยาวประมาณ 5 หน้าโดยประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ต่อไปนี้
 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาการวิจัย (statement of the problem) เป็นส่วนสาคัญ
มาก เพราะเป็นการเริ่มนาเสนอปัญหาการวิจัย เหตุผลที่ต้องการศึกษาเรื่องนี้ โดยเฉพาะความ
เกี่ยวข้องกับสารสนเทศศาสตร์ในด้านไหน อย่างไร รวมทั้งประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย โดยมีหลักฐาน
ประกอบ เช่น งานวิจัยสาคัญที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลสถิติ เป็นต้น
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 คาถามการวิจัย กล่าวถึงคาถามการวิจัยที่เฉพาะเจาะจง โดยมีฐานจากทฤษฎี งานวิจัยที่ผ่านมา
ประสบการณ์และความต้องการ
วัตถุประสงค์การวิจัย แสดงเจตนาในการทาวิจัย โดยอาจเขียนทั้งในระดับกว้าง และ/หรือ
เฉพาะเจาะจง
 การทบทวนวรรณกรรมเบื้องต้น เน้นสาระสาคัญจากวรรณกรรมสาคัญโดยเฉพาะงานวิจัย ที่สนับสนุน
และยืนยันปัญหาการวิจัย โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นที่สอดคล้อง
 วิธีดาเนินการวิจัย อธิบายวิธีอย่างย่อ ๆ เช่น จะศึกษาอย่างไร กับกลุ่มไหน ด้วยวิธีการอะไร ตอบ
คาถามการวิจัยข้อไหน โดยอาจนาเสนอในรูปของ timeline
 บรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิง ให้เขียนโดยใช้การอ้างอิงตามรูปแบบ American Psychological
Association (2010). Publication manual of the American Psychological Association
(6th ed.). Washington, DC: American Psychological Association
ตัวอย่างการเขียนโครงการดุษฎีนิพนธ์จะปรากฏในระบบการเรียนการสอนออนไลน์
หมายเหตุ งานชิ้นที่ 5 และ 6 เป็นการเรียนการสอนออนไลน์
4. การเรียนการสอนออนไลน์
การเรียนการสอนออนไลน์เป็นการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สามารถสื่อสารและปฏิสัมพันธ์
ระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษาและระหว่างนักศึกษาด้วยกัน ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่ใช้ในชุดวิชา
สัมมนาประเด็นการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์คือ ระบบมูเดิล (Moodle) ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าถึงที่เว็บไซต์
http://moodle.stou.ac.th
นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมการสัมมนาเข้มออนไลน์ผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ในประเด็นการ
วิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ในสาระหลักที่ 1, 2, 3, 6 และจะต้องทางาน/กิจกรรมให้ครบทุกงาน/กิจกรรมตาม
ช่วงเวลาที่กาหนด (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
5. การส่งงานและการเสนอผลงาน
5.1 การส่งเอกสาร/ชิ้นงานที่กาหนดให้ทา
5.1.1 ให้นักศึกษาส่งงานชิ้นที่ 1, 2, 3, 4 เพื่อการสัมมนาเข้มแบบเผชิญหน้า โดยนักศึกษา
จะต้องส่งงานให้อาจารย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทาการ เพื่อรับข้อเสนอแนะ และให้นักศึกษาสาเนางานทุกชิ้น
แจกสมาชิกในกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5.1.2 ให้นักศึกษาส่งงานชิ้นที่ 5 และ 6 ผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ภายหลังการสอบ
ไล่ประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาด้วยกันและรับข้อเสนอแนะจากคณาจารย์
5.2 การเสนอผลงาน

11

5.2.1 ให้นักศึกษาเตรียมนาเสนองานที่จัดทาเป็นรายงาน พร้อมจัดทาสื่อเพื่อนาเสนองาน
ระหว่างการสัมมนาเข้มแบบเผชิญหน้า เวลาที่กาหนดนาเสนองานละประมาณ 20-30 นาที และนักศึกษาต้อง
เตรียมความพร้อมเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบประเด็นคาถามของเพื่อนนักศึกษาและอาจารย์ใน
ระหว่างการสัมมนาเข้มด้วย
5.2.2 ให้นักศึกษาส่งชิ้นงานผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ภายในวันและเวลาที่กาหนด
และให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา โดยคณาจารย์อาจมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับนักศึกษาตามช่องทางที่
กาหนดในช่วงวันและเวลาที่กาหนด
6. การประเมินผลการเรียน
การประเมินผลการเรียนชุดวิชาสัมมนาประเด็นการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ มีดังนี้
6.1 การประเมินผลการเรียนระหว่างภาคการศึกษา จะประเมินจากผลงาน การนาเสนอผลงานและ
การปฏิสัมพันธ์/การร่วมกิจกรรม ด้วยการอภิปราย แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการสัมมนา
เข้มแบบเผชิญหน้า การสัมมนาเข้มออนไลน์ และการเรียนการสอนออนไลน์ กาหนดคะแนนร้อยละ 70 ของ
คะแนนเต็มตลอดภาคการศึกษา
6.2 การประเมินผลจากการสอบไล่ เป็นการทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดในการศึกษา
ชุดวิชา กาหนดคะแนนร้อยละ 30 ของคะแนนเต็มตลอดภาคการศึกษา
7. การติดต่อ
ประธานคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาสัมมนาประเด็นการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
หมายเลขโทรศัพท์ 02 504 8516-7
e-mail: somporn.put@stou.ac.th, psomporn@gmail.com
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ตัวอย่างการพิมพ์ปกรายงาน

สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ชุดวิชาสัมมนาประเด็นการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

ประเด็นสาระหลักที่ ......... ชิ้นงาน/กิจกรรมที่ .........
ชื่อประเด็นสาระหลัก ........................................................
ชื่อเรื่อง/รายงาน (นักศึกษากาหนดเอง) .......................................................

ชื่อนักศึกษา ......................................................
รหัสประจาตัวนักศึกษา ....................................
E-mail Address: …………………………………
โทรศัพท์ ......................................................

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสัมมนาเข้ม ครั้งที่ .......
ภาคการศึกษาที่ ..........................................
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ตารางการศึกษาประจาชุดวิชา
เดือน
มีนาคม –
กรกฎาคม
2561
12 พฤษภาคม
2561

กิจกรรม

- ศึกษาเนื้อหา (ประเด็นสาระหลักที่ 1-6)
- การสัมมนาเข้มออนไลน์ ประเด็นสาระหลักที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6
- การเขียนโครงการดุษฎีนิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์
การสัมมนาเข้มแบบเผชิญหน้า ครั้งที่ 1 ประเด็นสาระหลักที่ 1, 3
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ทบทวนและปรับแก้ไขงานให้สมบูรณ์
30 มิถุนายน การสัมมนาเข้มแบบเผชิญหน้า ครั้งที่ 2 ประเด็นสาระหลักที่ 2, 6
2561
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ทบทวนและปรับแก้ไขงานให้สมบูรณ์
28 – 29 สอบไล่
กรกฎาคม
2561

