ประมวลรายวิชา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/ สารสนเทศศึกษา
2/2552
245101 สารสนเทศและการศึกษาคนควา
Information Services and Study Fundamentals
4. จํานวนหนวยกิต
2(2-0-4)
5. สถานภาพของรายวิชา
; วิชาเลือกเสรี
6. ผูสอน
คณาจารยภาควิชาสารสนเทศศึกษา
7. สถานที่ติดตอ
QS2 402, QS2 401
8. เวลาที่ติดตอ (Office hour) วันพฤหัสบดี 13.00 น. เปนตนไป
9. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ การเขาถึงแหลง
สารสนเทศและการใชเทคโนโลยีทางสารสนเทศ การเลือก การสังเคราะห และการนําเสนอ ตลอดจน
เสริมสรางใหผูเรียนมีเจตคติที่ดี และมีนสิ ัยในการใฝหาความรู
10. วัตถุประสงค
10.1 เพื่อใหผเู รียนสามารถอธิบายความหมายและตระหนักถึงคุณคาของสารสนเทศที่มีตอสังคม
10.2 เพื่อใหผเู รียนรูจักวิธีการเขาถึงแหลงสารสนเทศ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทุกประเภท
10.3 เพื่อใหผเู รียนสามารถเลือกและสังเคราะหสารสนเทศไปใชไดอยางเหมาะสม
10.4 เพื่อใหผเู รียนสามารถนําเสนอสารสนเทศที่ไดจากการศึกษาคนควาดวยภาษาและรูปแบบที่ถูกตอง
เหมาะสม
10.5 เพื่อใหผเู รียนมีเจตคติที่ดีและมีนิสยั ในการใฝหาความรูตลอดชีวติ
11. วิธีการเรียนการสอน
11.1 บรรยาย
11.2 แบงกลุมอภิปราย
11.3 ศึกษาคนควาเพิ่มเติมดวยตนเอง
11.4 ทําแบบฝกปฏิบัติตามที่ไดรับมอบหมาย
12. เอกสารประกอบการศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. (2538). การคนควาและเขียนรายงาน. กรุงเทพฯ: ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
1. คณะ/ภาควิชา
2. ภาคเรียน / ปการศึกษา
3. รหัสและชื่อวิชา
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นงลักษณ ไมหนายกิจ. (2535). ฐานขอมูลออนไลน. ใน เอกสารบรรณารักษศาสตร เลม 31 ตุลาคม
2535 การคนคืนสารนิเทศออนไลน (หนา 82-114). กรุงเทพฯ: ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ประดิษฐา ศิรพิ ันธ. (2535). การสืบคนฐานขอมูลเบื้องตน. ใน เอกสารบรรณารักษศาสตร เลมที่
31 ตุลาคม 2535 การสืบคนสารนิเทศออนไลน (หนา 138-158). กรุงเทพฯ: ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร.
พวา พันธุเมฆา. (2539). สารนิเทศกับการศึกษาคนควา (พิมพครั้งที่3). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
กรุงเทพฯ.
มหาวิทยาลัยบูรพา. (2544). สารนิเทศและการศึกษาคนควา. ชลบุรี: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะ
มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา.
วาณี ฐาปนวงศศานติ. (2534). คูมือทําบทนิพนธ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.
สมชาย วรัญญานุไกร. (2545). การคนหาสารสนเทศบนเวิลดไวดเว็บ. กรุงเทพฯ: ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
13. การเขาชั้นเรียน
13.1 นิสิตตองมีเวลาเขาชั้นเรียน 80% ขาดไดไมเกิน 3 ครั้งตลอดภาคเรียน และการขาดเรียน
ตองสงใบลา หากเวลาเรียนไมครบ 80% ไมมีสิทธิ์สอบปลายภาค (ไดเกรด F)
13.2 หากมีการหยุดการเรียนการสอนในชวงเวลาทีจ่ ัดไว หรืออาจารยผูสอนติดราชการหรือธุระอื่นใด
จะนัดสอนชดเชยนอกเวลาใหครบตามหลักสูตร และนับเปนเวลาเรียน
14. การประเมินผล
14.1 แบบฝกปฏิบัติ
40% (สงงานตรงเวลาตามที่อาจารยนัดหมาย)
14.2 ภาคนิพนธ
10% (สงสัปดาหสุดทายของการเรียน)
14.3 สอบปลายภาค
50%
ตัดเกรดรวมกันทุกกลุม โดยถือเกณฑ ดังนี้
80
ขึ้นไป
=
A
75-79
=
B+
70-74
=
B
65-69
=
C+
60-64
=
C
55-59
=
D+
50-54
=
D
49
ลงมา
=
F
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15. กําหนดการเรียนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอ-เนื้อหา
1
แนะนําแผนการเรียน
ความรูเกี่ยวกับสารสนเทศ
- ขอมูล สารสนเทศ ความรู สติปญญา
- สารสนเทศคือพลัง
- หองสมุดกับทรัพยากรสารสนเทศ
- บริการของหองสมุด
2
อภิปรายสถานการณปญหาการใชสารสนเทศในสังคมไทย การทํา
ภาคนิพนธ
- การกําหนดหัวเรื่องหรือการเลือกเรื่อง
- การสํารวจแหลงทรัพยากรสารสนเทศ
- การวางโครงเรื่อง
3
การจัดระบบสารสนเทศ
- ความสําคัญของการจัดระบบ
- ระบบการจัดหมวดหมู
- สัญลักษณแทนเลขหมู
4
เครื่องมือสืบคนสารสนเทศ
- เครื่องมือสืบคนในรูปแบบบัตร
- เครื่องมือสืบคนในรูปแบบเครือขายคอมพิวเตอร
5-6
ปฏิบัติการใชเครื่องมือสืบคนสารสนเทศ
- WebOPAC
- Union Catalog
7
ภาคนิพนธ (ตอ)
- การรวบรวมขอมูลจากแหลงทรัพยากรสารสนเทศ
- การวินิจฉัยขอมูลที่ใชอางอิง
- การอานและทําบันทึกการอาน
- การเรียบเรียงขั้นสุดทาย
- สวนประกอบของภาคนิพนธ
7
สิ่งพิมพตอเนื่อง
- ความสําคัญของสารสนเทศจากวารสาร
- ชนิด/ ประเภทของวารสาร
- การเขาถึงสารสนเทศจากวารสาร
- หนังสือพิมพ
- สิ่งพิมพตอเนื่องอื่น ๆ
- การเขียนบรรณานุกรมจากสิ่งพิมพตอเนื่อง

1.
2.
3.
4.

กิจกรรมการเรียนการสอน
แจกเอกสารประมวลรายวิชา
บรรยาย
อภิปรายซักถาม
มอบหมายงาน
- คิดชื่อเรื่องภาคนิพนธ (สงในคาบ)

1. บรรยาย
2. อภิปรายซักถาม
3. มอบหมายงานใหจัดทําโครงรางภาคนิพนธ
(สงในสัปดาหหนา)
1. บรรยาย
2. อภิปราย

1. บรรยาย
2. อภิปราย
1. บรรยาย / สาธิตการสืบคน WebOPAC และ Union
Catalog
2. ฝกปฏิบัติสืบคน WebOPAC และ Union Catalog
1. บรรยาย
2. อภิปราย ซักถาม

1. บรรยาย
2. อภิปราย
3. ฝกปฏิบัติเขียนอางอิงและบรรณานุกรมจาก
บทความวารสารและหนังสือพิมพ
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สัปดาหที่
หัวขอ-เนื้อหา
9-10 แหลงสารสนเทศอางอิง
- หนังสืออางอิง
- ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสประเภทอางอิง
11-13 การเขียนอางอิงและบรรณานุกรม

14-16

ปฏิบัติการสืบคนสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส
- อินเทอรเน็ต
- ฐานขอมูลซีดีรอมและฐานขอมูลออนไลน
- วารสารอิเล็กทรอนิกส
- หนังสืออิเล็กทรอนิกส
- การเขียนบรรณานุกรมจากสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย
2. อภิปราย
1. บรรยาย
2. อภิปราย
3. ฝกปฏิบัติเขียนอางอิงและบรรณานุกรมจาก
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทตาง ๆ
1. สาธิต
2. อภิปราย
3. ฝกปฏิบัติสืบคนฐานขอมูล
4. ฝกปฏิบัติเขียนอางอิงและบรรณานุกรม

