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แผนการสอน

 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัสารสนเทศ

 แหล่งสารสนเทศ

 ทรัพยากรสารสนเทศ

 การจัดเกบ็ทรัพยากรสารสนเทศ

 การสืบค้นสารสนเทศ



 คะแนนแบบฝึกหัด

 คะแนนสอบท้ายบท

 การแต่งกายชุดนักศึกษาเท่าน้ัน

การวดัผล



ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัสารสนเทศ



Information หรือ สารสนเทศ

What is Information?

symbols, character, 

text, words,number

Presenter
Presentation Notes
สารสนเทศ (Information) เรื่องราว ข้อมูล ข้อสนเทศ ที่ผ่านการประมวลผลอยู่ในรูปแบบของวัสดุตีพิมพ์  วัสดุไม่ตีพิมพ์และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์



What is Information?

Presenter
Presentation Notes
The students see news in the morning. The news about caw have 6 legs, students  will listen to it. If a gambling  แกมบลิง must have the analysis to numbers. The Caw have 1 analysis of a number 1. The Caw have a 6 legs analysis number 6, so it will be 16. 16 is the information because through the analysis process.



Data or Information

ระเบียนประวตันัิกศึกษา

รหัสนักศึกษา 60501225725

ช่ือ  ปวณีา              นามสกุล  ยศยิง่เลศิ     เพศ หญงิ

สาขา บริหารการจัดการทัว่ไป      คณะวทิยาการจัดการ

ระเบียนประวตันัิกศึกษา

รหัสนักศึกษา  60501225726

ช่ือ เสกสรร             นามสกุล  นํา้ไธ     เพศ ชาย

สาขา บริหารการจัดการทัว่ไป      คณะวทิยาการจัดการ

ระเบียนประวตันัิกศึกษา

รหัสนักศึกษา  60501236801

ช่ือ ฟ้าสว่าง             นามสกุล น้อมจิตร              เพศ หญิง

สาขา บริหารการจัดการทัว่ไป      คณะวทิยาการจัดการ

ระเบียนประวตันัิกศึกษา

รหัสนักศึกษา   60501236802

ช่ือ ชมพูแพร             นามสกุล กาํนัลทอง             เพศ หญิง

สาขา บริหารการจัดการทัว่ไป      คณะวทิยาการจัดการ



Data or Information

คณะ ระดบัช้ันปี จาํนวนนักศึกษา

วทิยาการจดัการ 2559 200

วทิยาการจดัการ 2560 350

วทิยาการจดัการ 2561 500

มนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์

2559 350

มนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์

2560 450



ตวัอย่างข้อมูลและสารสนเทศ

วเิคราะห์ระเบยีบประวตัิ

ระดบัช้ันปี จาํนวนนักศึกษา

2559          200

2560            250

2561           300

ข้อมูล ประมวลผล สารสนเทศ

ระเบียนประวตัินักศึกษา

รหัสนักศึกษา  60501225725

ช่ือ  ปวณีา              นามสกลุ  ยศยิง่เลิศ     เพศ หญิง

สาขา บริหารการจัดการทั่วไป      คณะวทิยาการจัดการ



Data or Information

Name test score Level average score 

Anna 16/20 Good

16.5
Peter 19/20 Excellent

Kate 16/20 Good

Joe 15/20 Fair

1 2 3



Data

Name test score Level average score 

Anna 16/20 Good

16.5
Peter 19/20 Excellent

Kate 16/20 Good

Joe 15/20 Fair

1 2 3



Data or Information

Name test score Level average score 

Anna 16/20 Good

16.5
Peter 19/20 Excellent

Kate 16/20 Good

Joe 15/20 Fair

1 2 3



Information

Name test score Level average score 

Anna 16/20 Good

16.5
Peter 19/20 Excellent

Kate 16/20 Good

Joe 15/20 Fair

2 31



Difference Between Data and Information

 ข้อมูลจะยงัไม่มกีารประมวลผล แต่สารสนเทศจะได้รับ

การประมวลผลข้อมูลแล้ว

 ข้อมูลไม่ได้ขึน้อยู่กบัสารสนเทศ แต่สารสนเทศขึน้อยู่

กบัข้อมูล

 ข้อมูลไม่จาํเป็นต้องมีความหมาย แต่สารสนเทศต้องมี

ความหมาย



คุณสมบัตขิองสารสนเทศ

- ถูกต้อง   แม่นยาํ  ครบถ้วนสมบูรณ์

- น่าเช่ือถอื

- ทนัต่อเหตุการณ์

- ตรงกบัความต้องการของผู้ใช้

INFORMATION  IS  POWER



สารสนเทศ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

1. สารสนเทศปฐมภูมิ (primary source) คอื สารสนเทศทีไ่ด้จากต้น

แหล่งโดยตรง เป็นสารสนเทศ ทางวชิาการในลกัษณะการเผยแพร่

ผลการศึกษา ค้นคว้า วจัิย การค้นพบ เป็นต้น อาจเผยแพร่ใน

รูปแบบวารสาร รายงานการวจัิย รายงานการประชุม เป็นต้น



2. สารสนเทศทุติยภูมิ (secondary source) คอื สารสนเทศทีไ่ด้จากการ

รวบรวม และเรียบเรียงขึน้ใหม่ จากสารสนเทศทีมี่การเผยแพร่มา

ก่อนแล้วของสารสนเทศปฐมภูมิ เช่น หนังสือ ตาํรา เอกสาร

ประกอบการเรียน เป็นต้น

สารสนเทศ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท



3. สารสนเทศตติยภูมิ (tertiary source) คอื สารสนเทศทีจั่ดทาํใน

ลกัษณะทีร่วบรวมขึน้ เพือ่ใช้ค้นหาสารสนเทศปฐมภูมิและทุตยิภูมิ 

ซ่ึงไม่ใช่เนือ้หาสาระเกีย่วกบัความรู้ โดยตรง เช่น หนังสือ

บรรณานุกรม นามานุกรม ดรรชนีวารสาร 

                      เป็นต้น

สารสนเทศ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท



บทบาทของสารสนเทศ

1. บทบาทด้านพฒันาวทิยาการหรือเทคโนโลยี



บทบาทของสารสนเทศ

1. บทบาทด้านพฒันาวทิยาการหรือเทคโนโลยี

คลปิโทรศัพท์มอืถอื





บทบาทของสารสนเทศ

2. บทบาทด้านพฒันาประเทศ

คลปิ สิงคปร์



3. บทบาทด้านพาณชิย์บทบาทของสารสนเทศ



ตู้ขายอาหาร

บทบาทของสารสนเทศ

3. บทบาทด้านพาณชิย์



บทบาทของสารสนเทศ
4. บทบาทด้านการศึกษา



บทบาทของสารสนเทศ
5. บทบาทด้านการเมืองการปกครอง



บทบาทของสารสนเทศ

6. บทบาทด้านอุตสาหกรรม



7. บทบาทด้านวฒันธรรม

บทบาทของสารสนเทศ



บทบาทของสารสนเทศ

1. บทบาทด้านพฒันาวทิยาการหรือเทคโนโลยี

2. บทบาทด้านพฒันาประเทศ

3. บทบาทด้านพาณชิย์

4. บทบาทด้านการศึกษา

5. บทบาทด้านการเมืองการปกครอง

6. บทบาทด้านอุตสาหกรรม

7. บทบาทด้านวฒันธรรม
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