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245312 พฤติกรรมผูใชและความตองการสารสนเทศ
User Behavior and Information Needs
4. จํานวนหนวยกิต
2(2-0-4)
5. สถานภาพของรายวิชา
; วิชาเอกบังคับ (วิชาเฉพาะกลุมสําหรับนิสิต
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร )
6. ผูสอน
อาจารยทิพภา ปลีหะจินดา
7. สถานที่ติดตอ
หอง QS2 - 402 โทร. 084-099-4977 E-mail: tipbha@buu.ac.th
8. เวลาที่ติดตอ (Office hour) วันศุกร 15.00-17.00 น.
9. คําอธิบายรายวิชา
ความตองการสารสนเทศ การแสวงหา ผลกระทบการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการใชสารสนเทศของบุคคลในสังคม หนวยงานและสถาบัน การสราง
มนุษยสัมพันธ แรงจูงใจ พฤติกรรมปจเจกบุคคลในการแสวงหาสารสนเทศ และพฤติกรรมความ
ตองการสารสนเทศกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
10. วัตถุประสงค
1. ใหผูเรียนรูจักหลักทฤษฎีความตองการ มนุษยสัมพันธ แรงจูงใจ และการแสวงหาสารสนเทศ
2. ใหผเู รียนสรางประสบการณศึกษาความตองการและการแสวงหาสารสนเทศ
3. ใหผูเรียนสามารถวิเคราะหผลกระทบการใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ใหผูเรียนสามารถวิเคราะหพฤติกรรมความตองการสารสนเทศกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
11. วิธีการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย เสวนาระดมความคิด
2. ศึกษาคนควาดวยตนเอง จากสื่อการศึกษาทุกประเภท
3. ศึกษากรณีตัวอยาง
12. เอกสารประกอบการศึกษา
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13.งานที่มอบหมาย
1. สัมมนางานวิจยั อภิปราย บทความที่เกี่ยวของในชั้นเรียน
2. ศึกษาคนควาดวยตนเองในประเด็นที่เกีย่ วของ คนละ 1 เรื่อง
3. ศึกษากรณีตัวอยางจากงานวิจยั
14. การประเมินผล 100 คะแนน
1. งานมอบหมาย
60
คะแนน
2. สอบปลายภาค
40
คะแนน
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15. กําหนดการเรียนการสอน
ครั้งที่
1

2

หัวขอ – เนื้อหา
แนะนํารายวิชา
- แนะนําแผนการเรียน
- กําหนดภาระงาน
- รูจักสารสนเทศ และผูใชสารสนเทศ
นําเสนอเคาโครงการศึกษาคนควา

3-4

แรงจูงใจ
- ทฤษฎีแรงจูงใจ
- แรงจูงใจกับพฤติกรรม
- แรงจูงใจของผูใชสารสนเทศ
5-6 ความตองการสารสนเทศ
- ทฤษฎีความตองการ
- ความตองการของผูใชสารสนเทศ
7-8 การแสวงหาสารสนเทศ
- ทฤษฎีการแสวงหา
- พฤติกรรมผูใชในการแสวงหาสารสนเทศ
9-10 มนุษยสัมพันธ
- ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ
- การสรางมนุษยสัมพันธในงานสารสนเทศ
11-12 พฤติกรรมความตองการสารสนเทศกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
13-14 ผลกระทบตอบุคคล หนวยงาน สถาบัน
- การใชสารสนเทศ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
15-16 นําเสนอผลการศึกษาคนควา

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ศึกษาประมวลรายวิชา
2. บรรยาย อภิปราย ซักถาม

1. นําเสนอ อภิปราย
1. สัมมนา อภิปราย
2. ศึกษากรณีตัวอยาง

1. สัมมนา อภิปราย
2. ศึกษากรณีตัวอยาง
1. สัมมนา อภิปราย
2. ศึกษากรณีตัวอยาง
1. สัมมนา อภิปราย
2. ศึกษากรณีตัวอยาง
1. สัมมนา อภิปราย
2. ศึกษากรณีตัวอยาง
1. สัมมนา อภิปราย
2. ศึกษากรณีตัวอยาง
1. นําเสนอ สัมมนา อภิปราย

หมายเหตุ : กําหนดการเรียนการสอนนี้ อาจเปลี่ยนแปลงไดตามประกาศของมหาวิทยาลัยและ / หรือ
ขอตกลงระหวางผูเรียนและผูส อน

