แผนกิจกรรม
ชุดวิชาการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
สารสนเทศศาสตร์
ภาคปลายและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2562
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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คานา
เอกสารแผนกิจกรรมการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์นี้
ได้รวบรวมกิจกรรมที่จะจัดตามตารางการอบรมเข้มฯ ประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ
การอภิปราย การบรรยายพิเศษ การศึกษาดูงาน กรณีศึกษา และการวิเคราะห์พฤติกรรมการทางาน
กิจกรรมต่างๆ มุ่งเสริมเพิ่มเติมความรู้ให้แก่นักศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความ คิดเห็น
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนฝึ กทั กษะในการวิเคราะห์ ตัดสิ น ใจ และ
แก้ปัญหาในกรณีศึกษา เพื่อนาความรู้และประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
คณะกรรมการบริหารชุดวิชาการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์
มหาบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์
มิถุนายน 2562
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1

กาหนดการสัมมนาเข้มชุดวิชา 13789 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์
วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2562
ณ ห้องสัมมนา 2222 อาคารวิชาการ 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันที่/เดือน/ปี

08.30 - 09.00 น.

09.00 - 12.00 น.

วันศุกร์ที่
28 มิถุนายน 2562

- ลงทะเบียน
- พิธีเปิดและปฐมนิเทศ
โดย ประธาน
คณะกรรมการผลิตและ
บริหารชุดวิชาฯ

การศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
การจัดการสารสนเทศและการ
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในองค์การ
(สานักงานศาลปกครอง)

วันเสาร์ที่
29 มิถุนายน 2562

กรณีศึกษาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ
สารสนเทศศาสตร์ กรณีศึกษางานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์:
จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ โดย ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์

12.00 13.00 น.

13.00 - 16.00 น.

17.00 19.00 น.

19.00 - 22.00 น.

อาหาร
กลางวัน

การจัดการสารสนเทศและการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การ:
การนาเสนอผลจากการศึกษาดูงาน
โดย รศ.ดร.ทัศนา หาญพล

อาหารเย็น

“การวิเคราะห์พฤติกรรมการทางาน”
โดย รศ.ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล

อาหาร
กลางวัน

“บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
ในการปฏิบัติงาน”
โดย รศ.ดร.ทัศนา หาญพล

- การนาความรูส้ ู่การปฏิบตั ิ
- สรุปการอบรมเข้มและ
ประเมินผล
- พิธีปิดการอบรมเข้ม

2
กิจกรรม

ปฐมนิเทศ

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562

เวลา 08.30 – 09.00 น.

แผนกิจกรรม
ประเด็นศึกษา
ให้ ภ าพรวมของกิจ กรรมตลอดจนการประเมินผลในแต่ล ะกิจกรรม วัตถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรมเข้มฯ สิ่งอานวยความสะดวก สิ่งที่นักศึกษาพึงทราบเกี่ยวกับสถานที่ ข้อมูลการไปศึกษาดูงาน
การตรงต่อเวลา การแต่งกาย จุดนัดพบในการเดินทางไป-กลับ สิ่งที่จะขอความร่วมมือกับนักศึกษาใน
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม การให้ความสนใจในการรับฟังคาบรรยาย/อภิปราย การแสดงศักยภาพ
ทางด้านวิชาการเนื่องจากนักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาไปเป็นมหาบัณฑิตของสาขาวิชาศิลปศาสตร์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลเบื้องต้นก่อนเข้ารับการฝึกอบรมเข้มฯ
2. เพื่อให้นักศึกษาทราบวัตถุประสงค์ในการอบรมเข้มฯ ตลอดจนภาพรวมการประเมินผล
ในแต่ละกิจกรรม
3. เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบแนวทางในการดาเนินกิจกรรมทุกกิจกรรม
กิจกรรม
1. วิทยากรปฐมนิเทศให้ข้อมูลรายละเอียดตามประเด็น
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
เวลา 30 นาที
สือ่
1. สื่อบุคคล
2. Power Point
การประเมิน

สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่วมในการซักถามข้อมูล

3
กิจกรรม

การศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์การและการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562

เวลา 09.00 – 12.00 น.

ห้องสมุดศาลปกครอง
ประเด็นศึกษา
การบริหารจัดการองค์การ การจัดการสารสนเทศ และการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการสารสนเทศ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการการบริหารจัดการองค์การ การจัดการ
สารสนเทศ และการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
องค์การ การจัดการสารสนเทศและการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานที่ศึกษา
ดูงาน
กิจกรรม
1. การศึกษาดูงาน
2. การวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับองค์กร
2.1 การบริหารจัดการองค์การ: เช่น นโยบาย การจัดองค์การ บุคลากร ฯลฯ
2.2 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ: ในการบริหารจัดการองค์การ
2.3 อื่นๆ
3. การนาเสนอผลงาน ในประเด็นต่อไปนี้
3.1 การแนะนาองค์การโดยสรุป
3.2 การสรุปสาระจากการศึกษาดูงาน ตามประเด็นที่กาหนด
3.3 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนขององค์การตามประเด็นที่ได้ศึกษาดูงานและ
เชื่อมโยงกับหลักการและทฤษฎีที่ได้ศึกษา
3.4 การอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะอื่นๆของกลุ่ม
เวลา 6 ชั่วโมง (ดูงาน 3 ชั่วโมง นาเสนอ 3 ชั่วโมง)

4
สือ่

Power Point

การประเมิน
1. ความสนใจ บุคลิกภาพ มารยาทและการสมาคม ในการศึกษาดูงาน
2. รายงานกลุ่ม (ด้านเนื้อหาสาระ)
3. การนาเสนอ (การเขียน การพูด และสื่อ)
4. การมีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

5
กิจกรรม

การวิเคราะห์พฤติกรรมการทางาน

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562

เวลา 19.00 - 22.00 น.

แผนกิจกรรม
ประเด็นศึกษา
การวิเคราะห์พฤติกรรมการทางานของตนเองในด้านความสามารถในการบริหารจัดการ เพื่อให้
นักศึกษาได้พิจารณาและหาแนวทางในการพัฒนาการทางานวิชาชีพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการทางานของตนเอง
2. เพื่อวิเคราะห์และกาหนดแนวทางในการพัฒนาการทางานวิชาชีพ
กิจกรรม
1. ทาแบบสารวจ
2. ประมวลผลจากคาตอบของแบบสารวจ
3. แปลผลจากคาตอบที่ได้ประมวลแล้ว
4. อภิปรายแนวทางการพัฒนาตนในการทางาน
เวลา 3 ชั่วโมง
สือ่

1. สื่อบุคคล
2. เอกสารประกอบการบรรยาย
3. Power Point

การประเมิน
1. การสังเกตการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
2. ความสามารถในการวิเคราะห์และอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางและมีเหตุผล

6
กิจกรรม
กรณีศึกษาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ และ
กรณีศึกษางานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์: จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562

เวลา 09.00 - 12.00 น.

แผนกิจกรรม
ประเด็นศึกษา
1. จรรยาบรรณต่อสถาบัน
2. งานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
ประเด็นอภิปราย
1. การมีส่วนร่วม การไม่ละเลยมองข้ามเรื่องต่างๆ โดยถือว่าธุระไม่ใช่
2. การให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามนโยบาย
3. การกล้าแสดงความคิดเห็น
4. พฤติกรรมของบุคคลในองค์กร
วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

1. วิเคราะห์ปัญหาขององค์กรในกรณีศึกษา
2. วิเคราะห์สถานการณ์และพฤติกรรมของบุคคลอันก่อให้เกิดปัญหาในองค์กร
3. เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาขององค์กร
4. เสนอแนะแนวทางส่งเสริมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและการสร้างความร่วมมือร่วมใจของ
สมาชิกในองค์กร
5. กาหนดประเด็นวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และนาความรู้ทางทฤษฎีไปสู่การ
ปฏิบัติ
สือ่
1. PowerPoint ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารกรณีศึกษา
3. เอกสารบทความเกี่ยวกับการบริหารองค์กร การทางานเป็นทีม การสร้างทีมงาน

7
กิจกรรมเสนอแนะ
1. การอภิปรายเกี่ยวกับการทางานเป็นทีม การมีส่วนร่วม ปัญหาและอุปสรรค
2. นักศึกษาอ่านกรณีศึกษา
3. นักศึกษาแบ่งกลุ่มเป็นสองกลุ่ม
กลุ่ม 1 วิเคราะห์สถานการณ์และพฤติกรรมของบุคคลที่เป็นปัญหาและบรรยากาศขององค์กร
กลุ่ม 2 วิเคราะห์สถานการณ์และพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่เป็นปัญหาและบรรยากาศขององค์กร
4. นักศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาที่ตนประสบ
5. นักศึกษาอภิปรายเนื้อหา ข้อสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ของ
สมาชิกในองค์กร
6. นักศึกษาอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือ ร่วมใจของบุคลากร
ทุกฝ่ายในองค์การ และความสาเร็จของการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วม
การประเมิน
1. ความสนใจและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
2. ความสามารถในการอ่าน จับประเด็นและการสื่อสารต่อกลุ่ม
3. ความสามารถในการวิเคราะห์และอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง มีเหตุผล
และมีหลักวิชาการ
4. ความสามารถในการเสนอแนะแนวทางสร้างเสริมจรรยาบรรณต่อสถาบัน
5. แหล่งความรู้ การค้นคว้าหาความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่วิเคราะห์ อภิปราย
และแสดงความคิดเห็น เช่น การอ่านบทความ หนังสือ เอกสาร งานวิจัย อินเทอร์เน็ต
การเข้าประชุม สัมมนา การสัมภาษณ์ เป็นต้น

8
กิจกรรม

บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562

เวลา 13.00 - 16.00 น.

แผนกิจกรรม
ประเด็นศึกษา
1. บุคลิกภาพของนักสารสนเทศ การพัฒนาบุคลิกภาพบุคลิกภาพกับความสัมฤทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน
2. การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ มนุษยสัมพันธ์กับความสัมฤทธิผลใน
การปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพ แนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี และบุคลิกภาพกับ
สัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานทางด้านสารสนเทศ
2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ และมนุษยสัมพันธ์
กับความสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1. วิทยากรบรรยายทางด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
2. นักศึกษาบันทึกสาระสาคัญที่ได้จากการฟังคาบรรยาย
เวลา 3 ชั่วโมง
สือ่

1. สื่อบุคคล
2. เอกสารประกอบการบรรยาย
3. Power Point

การประเมิน

สังเกตการณ์มีส่วนร่วมในกิจกรรม

9
กิจกรรม

สรุปการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562

เวลา 16.00 - 17.00 น.

แผนกิจกรรม
ประเด็นศึกษา
การบูรณาการความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาตามหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สารสนเทศศาสตร์ และการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตสู่การนาไปใช้หรือประยุกต์ใช้ใน
การประกอบอาชีพ ในการพัฒนางานหรือในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการพัฒนาตนเองเพื่อเสริมคุณภาพ
มหาบัณฑิตของสาขาวิชาศิลปศาสตร์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษา
และการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพ การพัฒนางานหรือการปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้นักศึกษาได้นาความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาตนเองเพื่อเสริม
คุณภาพมหาบัณฑิตของสาขาวิชาศิลปศาสตร์
3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมการอบรมเข้มเสริม
ประสบการณ์มหาบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์
กิจกรรม
1. วิทยากรประจากลุ่มนาอภิปรายตามประเด็น
2. นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น/ทรรศนะ และให้ข้อเสนอแนะ
3. วิทยากรทุกท่านร่วมอภิปราย
เวลา 30 นาที
สือ่

1. สื่อบุคคล
2. เอกสารประกอบการบรรยาย
3. Power Point

การประเมิน

สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

