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คานา
แผนกิ จกรรมการศึกษาชุ ดวิชาผูใ้ ช้และการบริ การสารสนเทศ เป็ นเอกสารสาคัญสาหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิ ตศึกษา แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ เนื่ องจากระบบการเรี ยนการสอน
ทางไกลนักศึกษาต้องศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเองเป็ นส่ วนใหญ่ ดังนั้นแผนกิจกรรมการศึกษาฉบับนี้ จึงเป็ น
คู่มือแนะแนวการประกอบกิจกรรมการเรี ยนของนักศึกษา ตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2559 นักศึกษาต้องศึกษา
แผนกิจกรรมการศึกษาประจาชุ ดวิชาฉบับนี้ ก่อนดาเนิ นกิจกรรมการเรี ยน เพื่อจะได้ทราบถึงรายละเอียดต่าง
ๆ ได้แ ก่ โครงสร้ างของเนื้ อ หาชุ ด วิช าผูใ้ ช้แ ละการบริ ก ารสารสนเทศ การเตรี ย มตัวของนัก ศึ ก ษา การ
ดาเนินการศึกษา งานที่กาหนดให้ทา การส่ งงาน การเสนอผลงาน การประเมินผลการเรี ยน การสัมมนาเสริ ม
ตารางการศึกษาชุดวิชา ตารางการเรี ยนประจาสัปดาห์ และแบบฟอร์มรายงาน
สาหรับรายละเอียดของกิจกรรมการดาเนินการศึกษา คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริ หารชุดวิชาผูใ้ ช้
และการบริ การสารสนเทศได้พิจารณาก าหนดให้สอดคล้องกับวัตถุ ป ระสงค์ข องชุ ดวิชา ดังนั้นจึ งขอให้
นักศึกษาได้ปฏิบตั ิตามอย่างครบถ้วนเพื่อจะได้ประสบความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของชุ ดวิชานี้

คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริ หารชุดวิชา
ผูใ้ ช้และการบริ การสารสนเทศ
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แผนกิจกรรมการศึกษา
ชุดวิชา 13733 ผู้ใช้ และการบริการสารสนเทศ
Users and Information Services
1. รายละเอียดชุ ดวิชา
1.1 วัตถุประสงค์
1.1.1 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และการวิจยั เกี่ยวกับผูใ้ ช้และการ
บริ การสารสนเทศ
1.1.2 เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับผูใ้ ช้และการบริ การสารสนเทศ
1.2 คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด ทฤษฎี และการวิจยั เกี่ยวกับผูใ้ ช้และการบริ การสารสนเทศ การจัดการการบริ การ
สารสนเทศ สภาวะแวดล้อมและปั จจัยที่เกี่ยวกับการบริ การสารสนเทศ ประเภทของการบริ การสารสนเทศ
พฤติกรรมสารสนเทศ ความต้องการสารสนเทศของผูใ้ ช้ พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ การใช้และการ
ให้บริ การสารสนเทศ การศึกษาการใช้และผูใ้ ช้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและการเผยแพร่ คุณภาพและ
มาตรฐานการบริ การสารสนเทศ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริ การสารสนเทศ กฎหมายและจริ ยธรรมที่
เกี่ยวกับผูใ้ ช้และการบริ การสารสนเทศ
1.3 รายชื่อหน่วยการสอน
หน่วยที่ 1 ความรู ้เกี่ยวกับการบริ การสารสนเทศ
หน่วยที่ 2 การจัดการบริ การสารสนเทศ
หน่วยที่ 3 แหล่งสารสนเทศ
หน่วยที่ 4 ผูใ้ ห้บริ การสารสนเทศ
หน่วยที่ 5 ผูใ้ ช้บริ การสารสนเทศ
หน่วยที่ 6 พฤติกรรมสารสนเทศ
หน่วยที่ 7 การศึกษาผูใ้ ช้
หน่วยที่ 8 การส่ งเสริ มการใช้บริ การสารสนเทศ
หน่วยที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการบริ การสารสนเทศ
หน่วยที่ 10 อุตสาหกรรมสารสนเทศ
หน่วยที่ 11 คุณภาพและมาตรฐานการบริ การสารสนเทศ
หน่วยที่ 12 การประเมินบริ การสารสนเทศ
หน่วยที่ 13 กฏหมายและจรรยาบรรณในการบริ การสารสนเทศ
หน่วยที่ 14 ความร่ วมมือในการบริ การสารสนเทศ
หน่วยที่ 15 ประเด็นสาคัญเกี่ยวกับการบริ การสารสนเทศ
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1.4 โครงสร้างเนื้ อหา
หน่วยที่ 1 ความรู ้เกี่ยวกับการบริ การสารสนเทศ

แนวคิดเกี่ยวกับ
การบริ การสารสนเทศ

หน่ วยที่ 10 อุตสาหกรรมสารสนเทศ

หน่วยที่ 13 กฏหมายและจรรยาบรรณในการบริ การสารสนเทศ

หน่วยที่ 15 ประเด็นสาคัญเกี่ยวกับการบริ การสารสนเทศ

หน่วย ที่ 2 การจัดการบริ การสารสนเทศ

การจัดบริ การสารสนเทศ

หน่วยที่ 8 การส่งเสริ มการใช้บริ การสารสนเทศ

หน่วยที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการบริ การสารสนเทศ

หน่วยที่ 14 ความร่ วมมือในการบริ การสารสนเทศ

ผู้ใช้ และการบริการสารสนเทศ

หน่วยที่ 3 แหล่งสารสนเทศ

ผูใ้ ห้บริ การ
หน่วยที่ 4 ผูใ้ ห้บริ การสารสนเทศ
หน่วยที่ 5 ผูใ้ ช้บริ การสารสนเทศ

ผูใ้ ช้

หน่วยที่ 6 พฤติกรรมสารสนเทศ

หน่วยที่ 7 การศึกษาผูใ้ ช้

การประเมินการบริ การ

หน่วยที่ 11 คุณภาพและมาตรฐานการบริ การสารสนเทศ

หน่วยที่ 12 การประเมินบริ การสารสนเทศ
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2. วิธีการศึกษา
2.1 การเตรี ยมตัวของนักศึกษา
2.1.1 วางแผนศึกษาชุดวิชาผูใ้ ช้และการบริ การสารสนเทศ
1) กิจกรรมที่ตอ้ งทา
- นักศึกษามีเวลาเรี ยนตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2559
(ตั้งแต่วนั ที่ 15 มีนาคม 2560 ถึง 20 กรกฎาคม 2560)
- นักศึกษาควรใช้เวลาศึกษาจากสื่ อหลัก คือ ประมวลสาระและแนวการศึกษาของชุดวิชา
และจากสื่ อเสริ มคือ บทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ประจาชุดวิชา จานวน 10 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
- ทากิจกรรมตามที่กาหนดให้
- ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ประมาณ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
2) วางแผนการจัดกิจกรรมของตนเองล่วงหน้าและจัดทาตารางการศึกษาตลอดภาค
การศึกษาที่ 2/2558 โดยเติมกิจกรรมลงไปในช่วงสัปดาห์ที่นกั ศึกษากาหนด เช่น การค้นคว้าเพิ่มเติม การทา
รายงาน ฯลฯ
3) จัดทาตารางเรี ยนประจาสัปดาห์ (เอกสารหมายเลข 1)
4) เตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้ารับการสัมมนาเสริ ม
2.1.2 จัดสภาพแวดล้อมทางการเรี ยน
นักศึกษาควรเตรี ยมสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ และจัดสถานที่ที่เหมาะสมสาหรับศึกษา
ชุดวิชาตามที่เห็นสมควรและเป็ นสัดส่ วนแน่นอน นอกจากนั้นก็ควรเตรี ยมอุปกรณ์ประกอบการเรี ยนที่
จาเป็ นไว้ให้พร้อม
2.2 การดาเนินการศึกษา
นักศึกษาควรดาเนินการศึกษาตามกิจกรรมต่อไปนี้
2.2.1 ศึกษาและดาเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมการศึกษา
2.2.2 ศึกษาจากสื่ อหลักและสื่ อเสริ มตามแผนกิจกรรมการศึกษา
2.2.3 ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากสานักบรรณสารสนเทศ และศูนย์วทิ ยพัฒนาตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนดหรื อจากแหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
2.2.4 ทากิจกรรมที่คณะกรรมการผลิตและบริ หารชุดวิชากาหนด
2.2.5 เข้าร่ วมการสัมมนาเสริ มตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.2.6 เข้าสอบประจาภาคการศึกษาที่ 2/2559 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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2.3 งานที่กาหนดให้ทา
2.3.1 งานประกอบการสัมมนาเสริ ม
งานชิ้นที่ 1 รายงานการอ่านวรรณกรรมทางวิชาการที่กาหนดให้
- ให้นกั ศึกษารายงานการอ่านวรรณกรรมทางวิชาการตามหัวข้อเรื่ องที่กาหนดให้ และ
จัดทารายงานสรุ ปเนื้ อหา ความยาวประมาณ 5 หน้า กระดาษเอ 4 (สัมมนาเสริ มวันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน
2560)
งานชิ้นที่ 2 ฟังการบรรยายทางวิชาการเรื่ อง“หัวใจของงานบริ การสารสนเทศ”
- ให้นกั ศึกษาอ่านเนื้อหาประมวลสาระมาล่วงหน้าเพื่อฟังการบรรยายทางวิชาการและ
ซักถาม (สัมมนาเสริ มวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560)
งานชิ้นที่ 3 จัดอภิปรายทางวิชาการเรื่ อง “งานบริ การสารสนเทศในยุคปัจจุบนั ”
- ให้นกั ศึกษาร่ วมกันเป็ นผูจ้ ดั ผูอ้ ภิปราย และสนทนาซักถามในการอภิปรายทางวิชาการ
เรื่ องงานบริ การสารสนเทศในยุคปัจจุบนั ในประเด็น “การบริ การสารสนเทศ ผูใ้ ช้ และผูใ้ ห้บริ การ” โดยใช้
เนื้อหาจากประมวลสาระ งานชิ้นที่ 1 วรรณกรรมทางวิชาการ และหาอ่านเพิ่มเติม รายละเอียดตามคาสั่ง
กิจกรรมในบทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ (สัมมนาเสริ มวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560)
งานชิ้นที่ 4 ศึกษาเว็บไซต์ขององค์การสารสนเทศในด้านข้อมูลที่นาเสนอทางเว็บไซต์ตาม
คาสั่งกิจกรรมในบทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์
งานชิ้นที่ 5 สรุ ปเนื้อหาจากประมวลสาระชุดวิชา ดังนี้
5.1 สรุ ปเนื้ อหา หน่วยที่ 1-8
5.2 สรุ ปเนื้ อหาหน่วยที่ 9-15
ให้นกั ศึกษาสรุ ปเนื้ อหาสาคัญของหน่วยที่ 1-8 และหน่วยที่ 9-15 โดยแยกเป็ นรายงาน
2 ฉบับ รายงานแต่ละฉบับมีความยาวประมาณ 15 หน้ากระดาษเอ4
งานชิ้นที่ 6 กิจกรรม “กรณี ศึกษาเกี่ยวกับการบริ การสารสนเทศ”
ตามคาสั่งกิจกรรมในบทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นทาง e-Learning
2.3.2 งานที่กาหนดให้ทาส่ งวิทยากรประจากลุ่ม
งานชิ้นที่ 1 รายงานการอ่านวรรณกรรมทางวิชาการที่กาหนดให้สรุ ปเนื้ อหาความยาว
ประมาณ 5 หน้า กระดาษเอ 4
งานชิ้นที่ 2 รายงานสรุ ปสาระสาคัญจากการฟังบรรยายเรื่ อง “หัวใจของการบริ การ
สารสนเทศ” ประมาณ 3-4 หน้า กระดาษเอ 4
งานชิ้นที่ 4 รายงานการศึกษาเว็บไซต์ขององค์การสารสนเทศ โดยให้เลือกเว็บไซต์ของ
องค์การสารสนเทศ 1 ประเภท เช่น ศูนย์เอกสาร หรื อห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 1 แห่ ง รายงานมีความยาว
ประมาณ 5 หน้ากระดาษเอ 4
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งานชิ้นที่ 5 สรุ ปเนื้อหาจากประมวลสาระชุดวิชา ดังนี้
5.1 สรุ ปเนื้ อหา หน่วยที่ 1-8
5.2 สรุ ปเนื้ อหาหน่วยที่ 9-15
ให้นกั ศึกษาสรุ ปเนื้อหาสาคัญของหน่วยที่ 1-8 และหน่วย ที่ 9-15 โดยแยกเป็ นรายงาน
2 ฉบับ รายงานแต่ละฉบับมีความยาวประมาณ 15 หน้ากระดาษเอ4
2.4 การส่ งงาน
2.4.1 งานประกอบการสัมมนาเสริ ม
งานชิ้นที่ 1 ให้นกั ศึกษาส่ งรายงานวรรณกรรมทางวิชาการให้วทิ ยากรประจากลุ่มทาง
ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ ถึงอาจารย์ประจากลุ่ม ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 และเมื่อนักศึกษาจะได้รับ
คาแนะนารายงานชิ้นที่ 1 แล้ว ให้ปรับแก้ และส่ งรายงานที่ปรับแก้แล้วทางไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ ภายใน
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 และให้สาเนาฉบับกระดาษสาหรับเพื่อนนักศึกษาทุกคนในการสัมมนาเสริ ม
งานชิ้นที่ 2 ให้นกั ศึกษาส่ งรายงานจากการฟังบรรยายทางวิชาการเรื่ อง
“หัวใจของงานบริ การสารสนเทศ” เป็ นฉบับกระดาษ ถึงวิทยากรประจากลุ่ม สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มสธ.
ทางไปรษณี ย ์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
งานชิ้นที่ 4 ให้นกั ศึกษาส่ งรายงานการศึกษาเว็บไซต์ขององค์การสารสนเทศเป็ นฉบับ
กระดาษ ถึงวิทยากรประจากลุ่ม สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มสธ. ทางไปรษณี ย ์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
งานชิ้นที่ 5 ให้นกั ศึกษาส่ งสรุ ปเนื้ อหาสาคัญจากประมวลสาระชุดวิชา หน่วยที่ 1-8
และหน่วยที่ 9-15 เป็ นฉบับกระดาษ ถึงวิทยากรประจากลุ่ม สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มสธ. ทางไปรษณี ย ์ ภายใน
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
2.4.2 งานประกอบการสัมมนาเสริ มทาง e-Learning
งานชิ้นที่ 6 กิจกรรม “กรณี ศึกษาเกี่ยวกับการบริ การสารสนเทศ” ให้นกั ศึกษา
ร่ วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นในบทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ประจาชุดวิชาบนเว็บ ตามคาสั่งกิจกรรมใน
บทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560
นักศึกษาต้องจัดพิมพ์รายงานชิ้นที่ 1, ชิ้นที่ 2, ชิ้นที่ 4 และชิ้นที่ 5 ลงในกระดาษ
เอ 4 และมีใบปะหน้าตามแบบฟอร์ม (เอกสารหมายเลข 2) ส่ วนงานชิ้นที่ 6 ให้อภิปรายแสดงความคิดเห็น
ทาง e-Learning
2.5 การเสนอผลงาน
นักศึกษาเตรี ยมเสนอผลงานที่จะนาเสนอในวันสัมมนาเสริ ม โดยคานึงถึงสิ่ งต่าง ๆ ต่อไปนี้
2.5.1 ประเด็นและหัวข้อที่จะนาเสนอกลุ่มกิจกรรม หรื ออภิปรายภายในเวลาที่กาหนด
2.5.2 สื่ อหรื อเอกสารประกอบการนาเสนอผลงาน เช่น power point, แผนภูมิ, รู ปภาพ ฯลฯ
2.6 การสัมมนาเสริ ม
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2.6.1 นักศึกษาต้องเข้าร่ วมสัมมนาเสริ มครบจานวน 12 ชัว่ โมง ในวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2560
ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.6.2 นักศึกษาต้องเข้าร่ วมสัมมนาบทเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์ประจาชุดวิชาบนเว็บตลอดภาค
การศึกษา
2.7 การประเมินผลการเรี ยน
การประเมินผลการเรี ยนชุดวิชาผูใ้ ช้และการบริ การสารสนเทศ ประเมินจาก
- การเข้าร่ วมและมีส่วนร่ วมในการสัมมนาเสริ มและกิจกรรมบทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ คุณภาพ
ของรายงาน และการนาเสนอ
ร้ อยละ 50
- การสอบไล่ปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2559 ร้ อยละ 50
3. ภาคผนวก
ตารางการสั มมนาเสริม
ชุ ดวิชาผู้ใช้ และการบริการสารสนเทศ
สั มมนาเสริม วันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2560
วัน เวลา
วันเสาร์ ที่ 24 มิ.ย. 2560
9.00-11.00 น.

11.00-12.00 น.
13.00-16.00 น.

รายการ
- กิจกรรมบรรยายทางวิชาการเรื่ อง
“หัวใจของงานบริ การสารสนเทศ” โดย
ผศ. ดร. อารี ย ์ ชื่นวัฒนา
- นาเสนอและอภิปรายรายงานการอ่านวรรณกรรมทาง
วิชาการ
- นาเสนอและอภิปรายรายงานการอ่านวรรณกรรมทาง
วิชาการ (ต่อ)

วันอาทิตย์ ที่ 25 มิ.ย. 2560
- อภิปรายเรื่ อง “งานบริ การสารสนเทศในยุคปัจจุบนั ”
9.00-12.00 น.
- อภิปราย(ต่อ)
13.00-16.00 น.

รายละเอียด
คาสั่งกิจกรรมต่างๆ
ดูใน E-learning
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เอกสารหมายเลข 1
ตารางการเรี ยนชุ ดวิชาผู้ใช้ และการบริการสารสนเทศ
สั ปดาห์ ที่……………………..

วัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์

เวลา

____________

___________

___________
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เอกสารหมายเลข 2
แบบฟอร์มปกรายงาน

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
ชุดวิชา 13733 ผู้ใช้ และ การบริการสารสนเทศ

รายงานฉบับที่…………

เรื่อง………………………………………………..
ภาคการศึกษาที่ 2/2559

ชื่อนักศึกษา…………………………………….
รหัสประจาตัวนักศึกษา………………………….

สถานทีเ่ ข้ ารับการสั มมนาเสริม…………………………………….
วันที่……………………………….

