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คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร    

มหาวิทยาลยับรูพา 
(ภาคปกต)ิ 

 
1.  ภาควชิา   สารสนเทศศึกษา 
2. ภาคเรียน/ปการศกึษา   2/2552 
3.รหัสและชือ่วชิา     245161  สารสนเทศศาสตร   

                             Information Science     
4. จํานวนหนวยกติ     2 (2-0-4)  หนวยกิต      
5. สถานภาพของรายวชิา     วิชาเอก  (แกน)           
6. ผูสอน   ผูชวยศาสตราจารย ดวงกมล อุนจิตติ   (โทรศัพท  0816416015) 
7. สถานที่ติดตอ    หองทํางานภาควิชาสารสนเทศศึกษา (Qs2-402)  
 8. เวลาท่ีตดิตอ     จันทร และพธุ / เวลา 10.00–16.00 น.  
9. คําอธิบายรายวิชา      

ความสําคัญและขอบเขตของสารสนเทศศาสตร  ความสมัพันธกับสาขาวิชาอ่ืน  คุณคาและความ
ตองการสารสนเทศในสังคมปจจุบัน  ระบบสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการและ
ใหบริการสารสนเทศ  นักวชิาชีพสารสนเทศ ตลอดจนคณุธรรม  จรยิธรรมของผูประกอบวิชาชีพและ
กฎหมายที่เกีย่วของกับสารสนเทศ 
10. วัตถปุระสงค 

1. เพ่ือใหผูเรยีนสามารถอธิบายถึงความสําคัญ พัฒนาการ และขอบเขตของสารสนเทศศาสตร 
2. เพ่ือใหผูเรยีนสามารถอธิบายความสัมพันธของวิชาสารสนเทศศาสตรกับสาขาวิชาอ่ืน 
3. เพ่ือใหผูเรยีนตระหนกัถึงคณุคา ความสําคัญ และความตองการใชสารสนเทศในสังคม  

 ยุคปจจุบัน 
4. เพ่ือใหผูเรยีนเกิดแนวคิดเพื่อประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการและใหบรกิาร 

สารสนเทศ 
5. เพ่ือใหผูเรยีนตระหนกัถึงคณุธรรม จรยิธรรมของผูประกอบวิชาชีพสารสนเทศ 
6. เพ่ือใหผูเรยีนทราบถงึแนวโนม  ความกาวหนาและความเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ 

 สารสนเทศศาสตร 
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11. วิธกีารเรียนการสอน 
บรรยายและแบงกลุมยอยอภิปรายในชั้นเรียน 
ศึกษา/สํารวจสถาบันบริการสารสนเทศ 
ศึกษาคนควาจากหนังสือ เอกสาร วารสาร และแหลงสารสนเทศบนอนิเตอรเน็ต 

12. เอกสารประกอบการศึกษา 
จุฑารัตน ศราวณะวงศ.  (2540). สารนิเทศศาสตรเบื้องตน.  ขอนแกน: คณะมนษุยศาสตร  

มหาวิทยาลยัขอนแกน. 
ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ.  (2522). หลักบรรณารกัษศาสตรเบ้ืองตน.  กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวโิรฒ บางเขน. 
น้ําทิพย  วิภาวนิ.  (2543). หองสมุดดิจิตอล.  กรุงเทพฯ: ดวงกมลสมัย. 
  .  (2546). ทักษะการใชหองสมุดยุคใหม.  กรุงเทพฯ: ดวงกมลสมัย. 
สุขุม เฉลยทรพัย.  (2531). ความรูเบื้องตนทางสารนิเทศศาสตร.  ปทุมธานี: ภาควิชา  
            บรรณารักษศาสตร วิทยาลัยครูเพชรบุรีลงกรณ. 
Allan, Barbara. (2007). Blended learning tools for teaching and training.  London: Facet publishing. 
Brophy, P.  (2001).  The Library in the twenty-frist century.  London: Library  

Association Publishing. 
Dearnley, J. & Feather, J.  (2001).  The wired world: an introduction to the theory  

and practice of the information society. London: Library Association publishing. 
Doyle, C. S. (1994). Information literacy in an information society : a concept  for the 

 information age.  New York: Syracuse University. 
Eberhart, G. M. (1995).  The Whole library handbook 2 : current data,  

professional advice and curiosa about libraries and library services.  Chicago: 
American Library Association. 

Fourie, D.K. & Dowell, D.R.  (2002).  Libraries in the information age : An  
introduction and career exploration.  Greenwood village: Libraries unlimited. 

Greer, Roger c., Grover, Robert J. & Fowler, Susan G.  (2007).  Introduction to the library and  
information professions.  Westport: Libraries unlimited. 

Information for a new age : redefining the librarian. (1995). Englewood: Libraries unlimited. 
Norton, M. J. (ed.). (2000). Introductory concepts in information science.  New Jersey: ASIS. 
Vickery, B. & Vickery, A. (1987).  Information science in theory and practice.  London: Butter worths. 
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13. งานที่มอบหมาย 
1. ผูเรียนศึกษาสาํรวจสถาบันบริการสารสนเทศประเภทตาง ๆ เพื่อแนะนาํสถานที่ การดําเนินงาน  

และการใหบรกิารสารสนเทศ  โดยจัดทําเปนรายงานและนําเสนอเนื้อหาหนาชั้นเรียน (ประมาณ 10-15 
นาที/ งานกลุม)  

2. ศึกษา/ คนควาบทความจากวารสารภาษาไทย 1 บทความ  เปนเรื่องเกีย่วกับบทบาทของ 
บรรณารักษ  นักสารสนเทศ  บริการสารสนเทศรูปแบบใหม ๆ  หองสมุดสมัยใหม  หรือรายงาน
ความกาวหนาทางดานสารสนเทศศาสตร   ใหนิสิตอานและเขยีนสรุปเนื้อหาของบทความ  พรอมท้ัง
แสดงความคิดเห็น ทัศนะที่เกี่ยวของกับเรือ่งนั้น  (บทความควรมีความยาวมกกวา 2 หนา  / งานสวน
บุคคล) 
 
14. การประเมนิผล 

1.  สรุปบทความภาษาไทย    10 % 
2.  ศึกษา/สํารวจสถาบนับรกิารสารสนเทศ   20 %  
3.  งานที่มอบหมายใหศึกษาคนควา/แบบทดสอบ  10 %   
3.  จิตพิสัย (การซักถาม/อภปิรายในชั้น)   10 % 
4.  สอบกลางภาค     25 % 
5.  สอบปลายภาค     25 % 

15. แผนการเรยีนการสอน 
 
สัปดาหท่ี หัวขอ-เนื้อหา กจิกรรมการเรยีนการสอน 

1 แนะนําแผนการเรียน 
บทบาท ความสําคัญและความตองการใชสารสนเทศ 
ของคนยุคปจจุบัน 
ความหมายและลกัษณะของสังคมสารสนเทศ 

1. แจกประมวลรายวิชา 
2. มอบหมายงาน 
3. บรรยาย  
4. อภิปราย- ซักถาม 

2 การจําแนกประเภทของสถาบันบรกิารสารสนเทศ  
รูปแบบและการใหบรกิารสารสนเทศ 

1. บรรยาย 
2. ศึกษาคนควาและรายงาน 

3-4 ประวัตแิละพฒันาการของวชิาบรรณารักษศาสตร 
ประวัตแิละพฒันาการของวชิาสารสนเทศศาสตร 
ทฤษฎีดานสารสนเทศศาสตร 
ความสัมพันธของสารสนเทศศาสตรกับสาขาวิชาอ่ืน  

1. บรรยาย  
2. แบงกลุมยอยอภิปราย 
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สัปดาหท่ี หัวขอ- เน้ือหา กจิกรรมการเรยีนการสอน 
5 การถายโอนสารสนเทศในวชิาชีพสารสนเทศศาสตร 

การจัดการศกึษาวิชาสารสนเทศศาสตรในตางประเทศ
การจัดการศกึษาวิชาสารสนเทศศาสตรในประเทศไทย 
การจัดการศกึษานอกระบบ /การฝกอบรมวิชาชีพ 

1. บรรยาย  
2.  แบงกลุมยอยอภิปราย 

6 โครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศ 
ความหมายและความสําคัญของระบบสารสนเทศ
นโยบายสารสนเทศแหงชาต ิ

1. บรรยาย 
2. ศึกษาคนควาและรายงาน 

7-8 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
และใหบรกิารสารสนเทศ 
แหลงสารสนเทศบนอินเทอรเน็ต  

1. บรรยาย  
2.  ศึกษาคนควาและรายงาน 

9 สอบกลางภาค  
10 หองสมุดและสถาบันบริการสารสนเทศสมัยใหม 

รูปแบบและวธิีใหบรกิาร 
วงจรชีวิตของบริการสารสนเทศในวิชาชีพ 

1. บรรยาย  
2. แบงกลุมยอยอภิปราย 

11 บทบาทของนักสารสนเทศในฐานะผูนําของการ
เปลี่ยนแปลง 
วิชาชีพ กระบวนการ และหนาท่ีของนักสารสนเทศ 
ปรัชญาวิชาชพีบรรณารกัษ 
คุณสมบัติและคุณลกัษณะทีพึ่งประสงคของนัก
สารสนเทศ 
การทํางานและความกาวหนาในวิชาชพี 

1. บรรยาย  
2. แบงกลุมยอยอภิปราย 

12-13 แนะนําสถาบนับรกิารสารสนเทศที่นาสนใจ  เชน 
หอสมุดแหงชาติของตางประเทศและของไทย  
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
หองสมุดดิจิทัล 

1. บรรยาย / สาธิต 
2. ผูเรียนรายงานการคนควา 

14 จรยิธรรมการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและ  
อินเทอรเน็ต 
ทรัพยสินทางปญญา  กฎหมายลิขสิทธิ์  
 

1. บรรยาย 
2. แบงกลุมยอยอภิปราย 
3. ศึกษาคนควาและรายงาน 
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สัปดาหท่ี หัวขอ- เน้ือหา กจิกรรมการเรยีนการสอน 
15-16  การใชสารสนเทศโดยธรรม 

จรยิธรรมดานสารสนเทศ 
วิเคราะหปญหาที่เกี่ยวของกบัคุณธรรม จรยิธรรม ใน
วิชาชีพสารสนเทศ  การละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

1. บรรยาย 
2. อภิปรายและซักถาม 
3. ผูเรียนรายงานการคนควา 

 
 


