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4. จํานวนหนวยกิต
5. สถานภาพของรายวิชา
6. ผูสอน
7. สถานที่ติดตอ
8. เวลาที่ตดิ ตอ
9. คําอธิบายรายวิชา
ความสําคัญและขอบเขตของสารสนเทศศาสตร ความสัมพันธกับสาขาวิชาอื่น คุณคาและความ
ตองการสารสนเทศในสังคมปจจุบัน ระบบสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการและ
ใหบริการสารสนเทศ นักวิชาชีพสารสนเทศ ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพและ
กฎหมายที่เกีย่ วของกับสารสนเทศ
10. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเรียนสามารถอธิบายถึงความสําคัญ พัฒนาการ และขอบเขตของสารสนเทศศาสตร
2. เพื่อใหผูเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธของวิชาสารสนเทศศาสตรกับสาขาวิชาอืน่
3. เพื่อใหผูเรียนตระหนักถึงคุณคา ความสําคัญ และความตองการใชสารสนเทศในสังคม
ยุคปจจุบัน
4. เพื่อใหผูเรียนเกิดแนวคิดเพื่อประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการและใหบริการ
สารสนเทศ
5. เพื่อใหผูเรียนตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพสารสนเทศ
6. เพื่อใหผูเรียนทราบถึงแนวโนม ความกาวหนาและความเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ
สารสนเทศศาสตร
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11. วิธกี ารเรียนการสอน
บรรยายและแบงกลุมยอยอภิปรายในชั้นเรียน
ศึกษา/สํารวจสถาบันบริการสารสนเทศ
ศึกษาคนควาจากหนังสือ เอกสาร วารสาร และแหลงสารสนเทศบนอินเตอรเน็ต
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13. งานที่มอบหมาย
1. ผูเรียนศึกษาสํารวจสถาบันบริการสารสนเทศประเภทตาง ๆ เพื่อแนะนําสถานที่ การดําเนินงาน
และการใหบริการสารสนเทศ โดยจัดทําเปนรายงานและนําเสนอเนื้อหาหนาชั้นเรียน (ประมาณ 10-15
นาที/ งานกลุม)
2. ศึกษา/ คนควาบทความจากวารสารภาษาไทย 1 บทความ เปนเรื่องเกีย่ วกับบทบาทของ
บรรณารักษ นักสารสนเทศ บริการสารสนเทศรูปแบบใหม ๆ หองสมุดสมัยใหม หรือรายงาน
ความกาวหนาทางดานสารสนเทศศาสตร ใหนิสิตอานและเขียนสรุปเนื้อหาของบทความ พรอมทั้ง
แสดงความคิดเห็น ทัศนะที่เกี่ยวของกับเรือ่ งนั้น (บทความควรมีความยาวมกกวา 2 หนา / งานสวน
บุคคล)
14. การประเมินผล
1. สรุปบทความภาษาไทย
2. ศึกษา/สํารวจสถาบันบริการสารสนเทศ
3. งานที่มอบหมายใหศึกษาคนควา/แบบทดสอบ
3. จิตพิสัย (การซักถาม/อภิปรายในชั้น)
4. สอบกลางภาค
5. สอบปลายภาค
15. แผนการเรียนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอ-เนื้อหา
1
แนะนําแผนการเรียน
บทบาท ความสําคัญและความตองการใชสารสนเทศ
ของคนยุคปจจุบัน
ความหมายและลักษณะของสังคมสารสนเทศ
2
การจําแนกประเภทของสถาบันบริการสารสนเทศ
รูปแบบและการใหบริการสารสนเทศ
3-4
ประวัตแิ ละพัฒนาการของวิชาบรรณารักษศาสตร
ประวัตแิ ละพัฒนาการของวิชาสารสนเทศศาสตร
ทฤษฎีดานสารสนเทศศาสตร
ความสัมพันธของสารสนเทศศาสตรกับสาขาวิชาอื่น
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กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แจกประมวลรายวิชา
2. มอบหมายงาน
3. บรรยาย
4. อภิปราย- ซักถาม
1. บรรยาย
2. ศึกษาคนควาและรายงาน
1. บรรยาย
2. แบงกลุมยอยอภิปราย
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สัปดาหที่
หัวขอ- เนื้อหา
5
การถายโอนสารสนเทศในวิชาชีพสารสนเทศศาสตร
การจัดการศึกษาวิชาสารสนเทศศาสตรในตางประเทศ
การจัดการศึกษาวิชาสารสนเทศศาสตรในประเทศไทย
การจัดการศึกษานอกระบบ /การฝกอบรมวิชาชีพ
6
โครงสรางพืน้ ฐานสารสนเทศ
ความหมายและความสําคัญของระบบสารสนเทศ
นโยบายสารสนเทศแหงชาติ
7-8
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
และใหบริการสารสนเทศ
แหลงสารสนเทศบนอินเทอรเน็ต
9
สอบกลางภาค
10
หองสมุดและสถาบันบริการสารสนเทศสมัยใหม
รูปแบบและวิธีใหบริการ
วงจรชีวิตของบริการสารสนเทศในวิชาชีพ
11
บทบาทของนักสารสนเทศในฐานะผูน ําของการ
เปลี่ยนแปลง
วิชาชีพ กระบวนการ และหนาที่ของนักสารสนเทศ
ปรัชญาวิชาชีพบรรณารักษ
คุณสมบัติและคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคของนัก
สารสนเทศ
การทํางานและความกาวหนาในวิชาชีพ
12-13 แนะนําสถาบันบริการสารสนเทศที่นาสนใจ เชน
หอสมุดแหงชาติของตางประเทศและของไทย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
หองสมุดดิจิทัล
14
จริยธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อินเทอรเน็ต
ทรัพยสินทางปญญา กฎหมายลิขสิทธิ์

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย
2. แบงกลุมยอยอภิปราย

1. บรรยาย
2. ศึกษาคนควาและรายงาน
1. บรรยาย
2. ศึกษาคนควาและรายงาน

1. บรรยาย
2. แบงกลุมยอยอภิปราย
1. บรรยาย
2. แบงกลุมยอยอภิปราย

1. บรรยาย / สาธิต
2. ผูเรียนรายงานการคนควา

1. บรรยาย
2. แบงกลุมยอยอภิปราย
3. ศึกษาคนควาและรายงาน
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สัปดาหที่
15-16

หัวขอ- เนื้อหา
การใชสารสนเทศโดยธรรม
จริยธรรมดานสารสนเทศ
วิเคราะหปญหาที่เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรม ใน
วิชาชีพสารสนเทศ การละเมิดทรัพยสินทางปญญา

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย
2. อภิปรายและซักถาม
3. ผูเรียนรายงานการคนควา

