
 

ประมวลรายวิชา   
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยบรูพา 

1. ภาควชิา  สารสนเทศศึกษา 

2. ภาคเรียน / ปการศึกษา 2/2552 
 

3.    รหัสและชื่อวิชา               245211   ภาษาอังกฤษเพื่องานสารสนเทศ  
                                                                      English for Information Work 
 

4. จํานวนหนวยกิต  2  (2-0-4) 
 

5.    สถานภาพของรายวิชา         วิชาแกน  (สารสนเทศศึกษา) 
 

6. ผูสอน   อาจารยศรีหทยั  เวลลส 
 

7. สถานที่ติดตอ  ภาควิชาสารสนเทศศึกษา  (QS2  402 ) 
                 โทรศัพท  086-7490309 หรือ 038-745900  ตอ 2357  
 

8.   เวลาที่ติดตอ   จันทร, อังคาร และพฤหัสบด ี        เวลา 09.00-11.30 น. 
 

9.   คําอธิบายรายวิชา                      การอานเพื่อจับใจความ การแปลและการตีความหมาย การยอ
ความหรือสรุปสาระของสารสนเทศทางดานสารสนเทศศาสตร  และเผยแพรเปนภาษาอังกฤษ 
เพื่อใชจัดการและใหบรกิาร 

 

10.  จุดประสงคการเรียนรู 
        10.1  เพื่อใหผูเรียนสามารถอธิบายแนวคิดพื้นฐานเกีย่วกับภาษาสําหรับงานสารสนเทศได 
        10.2  เพื่อใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของภาษาในงานสารสนเทศ 
        10.3  เพื่อใหผูเรียนพัฒนาทักษะการใชภาษาประยุกตกับการเรียนรูตลอดชีพอยางตอเนื่อง 
        10.4  เพื่อใหผูเรียนพัฒนาทักษะการใชภาษาประยุกตกับการประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
         10.5  เพื่อใหผูเรียนสามารถคัดสรรรูปแบบของภาษาเพื่อใชในงานสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

11.  วิธีการเรียนการสอน  
11.1  บรรยาย 
11.2  แบงกลุมยอยอภิปรายในชั้นเรียน 
11.3  ศึกษาคนควาจากหนังสือ เอกสาร วารสาร และแหลงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 
11.4  ศึกษาและวิเคราะหการใชภาษาจากสือ่ประเภทตาง ๆ 
11.5  ฝกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทกัษะทางภาษาในรูปแบบตาง ๆ  
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 .  (2537).  คูมือการศึกษาชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร.   นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร 
                 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย.  (2542).  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  (พิมพคร้ังที่ 2).  .  กรุงเทพฯ: ดับเบิล้นายน   
 พร้ินติ้ง. 
วชิราภรณ สังขทอง. (2547).  การพัฒนาฐานขอมูลนิยามคําศัพทวิชาการสาขาบรรณารักษศาสตรและ   
                 สารสนเทศศาสตร.  ชลบุรี:  ภาควิชาบรรณารกัษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  บัณฑิตวทิยาลัย  
                 มหาวิทยาวทิยาลยับูรพา 
แววมยุรา  เหมือนนิล.  (2541).  การอานจบัใจความ  (พมิพคร้ังที่ 2).  กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก. 
สมพร  แพงพพิัฒน.  (2547).  ภาษาไทยเพือ่การสื่อสารและการสืบคน.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 
สุนทรี  คุณจักร.  (2547).  เอกสารประกอบการสอนวิชา 208213  การอานเชิงวิเคราะห.  ชลบุรี:                      
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อวยพร  พานชิ และคนอื่น ๆ.  (2548).  ภาษาและหลักการเขียนเพื่อการสื่อสาร (พิมพคร้ังที่ 4).  กรุงเทพฯ:  
 สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
Crawford,  W. & Gorman, M.  (1995).  Future Libraries : Dreams, Madness, Reality.  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. 
Graves, M. F. (2004).  Teaching reading in the 21st century  (3rd ed). Boston: Allyn and Bacon. 
Hennings, D. G. (1993).  Reading with meaning :strategies for college reading (2nd ed). Englewood   
                 Cliffs: Prentice Hall. 
Information for a new age : redefining the librarian. (1995). Englewood: Libraries unlimited. 
Joffe, I. L. (1994).  Opportunity for skillful reading (7th ed).  Belmont, California: Wadsworth. 
Maker, J. (1996).  Academic reading with active critical thinking.  Belmont, Calif.: Wadsworth. 
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Mikulecky, B. S. (2004).  More reading power: breading for pleasure, comprehension skills,  
 thinking skills, reading faster.  White Plains, N.Y.: Pearson Education. 
Rowley, J. (2000). Organizing knowledge : an introduction to managing access to information  (3rd ed).  
 Aldershot: Gower. 

 
 

13.  งานที่มอบหมาย  
13.1  แบบฝกหัด 
13.2  การนําเสนอสารสนเทศผานทักษะทางภาษาในรปูแบบตาง ๆ  (ทํางานกลุม ๆ ละ 3 คน) 
13.3  การศึกษาคนควาในหวัขอที่มอบหมาย 
 

14.  การประเมินผล 
       14.1  คะแนนเก็บ      60  คะแนน  ไดแก 

-  นําเสนอสารสนเทศ     15   คะแนน 
-  ถายทอดงานเขียนผานไดอารี่    10   คะแนน 
-  ฝกปฏิบัติทางภาษา     35    คะแนน 

       14.2  คะแนนสอบกลางภาคและปลายภาค    40  คะแนน 
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15. กําหนดการเรียนการสอน

สัปดาหที่ หัวขอ-เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการส อน สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
1 แนะนําแผนการเรียน 

ความรูเกี่ยวกับภาษา 
 ความหมายและธรรมชาติของภาษา 
 ประเภทของภาษา 
 หนาที่ของภาษา 
 ความสําคัญของภาษา 
 ระดับของภาษา 
 การใชคํา 

การใชประโยค 
 การใชโวหาร 

การใชภาพพจน 
การใชสํานวน 
ปญหาในการใชภาษา 

กิจกรรมฝกทักษะการใชภาษารูปแบบตาง ๆ 

1.   แจกเอกสารแนะนํารายวิชา 
2. บรรยายเรื่องความรูเกี่ยวกับภาษา 
3. อภิปรายประเด็นปญหาการใชภาษา 

        4.   นิสิตและอาจารยสรุปสาระการเรียนรู 
        5.   ฝกปฏิบัติการใชคํา ประโยค โวหาร 
ภาพพจน และสํานวน จากงานเขียน/
วรรณกรรมที่เปนภาษาอังกฤษ 

       1.  แฟมขอมูล  Keynote 
        2.  แบบฝกปฏิบัติใน   
แตละกิจกรรม 

1.  ใหนิสิตแสดงความ
คิดเห็นในการอภิปรายรวมกัน 

2. สังเกตพฤติกรรม 
การเรียนรู 

3. ความสามารถใน 
การตอบคําถาม 
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สัปดาหที่ หัวขอ-เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล 

2-3 ทักษะทางภาษาในการบริการสารสนเทศ 
    ทักษะการฟง 
 ความสําคัญของการฟง 
 ประเภทของการฟง 
 การฟงสารประเภทตาง ๆ 

การฟงในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร  
นักจัดการสารสนเทศ และบรรณาธิการ 

- การฟงเพื่อคนหาขอเท็จจริง 
- การฟงเพื่อสังเคราะหสาร 
- การฟงเพื่อตัดสินใจ 

 การเสริมสรางลักษณะนิสัยที่ดีในการฟง 
    กิจกรรมพัฒนาทักษะการฟง 

1. บรรยายเรื่องความรูเกี่ยวกับทักษะ 
การฟง 

2. อภิปรายประเด็นการพัฒนาทักษะ  
การฟง 
       3.    นิสิตและอาจารยสรุปสาระการเรียนรู 
        4.     ฝกปฏิบัติการฟงเพื่อคนหาขอเท็จจริง  
เพื่อสังเคราะหสาร และเพื่อตัดสินใจ จากสื่อ
โสตทัศนภาษาอังกฤษ 

       1.  แฟมขอมูล Keynote 
        2.  แบบฝกปฏิบัติใน 
แตละกิจกรรม 
        3.  เทปบันทึกเสียง 
        4.  คลิปวิดีโอ 

1.  ใหนิสิตแสดงความคิดเห็น
ในการอภิปรายรวมกัน 

2.    สังเกตพฤติกรรม 
การเรียนรู 

3.  ความสามารถใน 
การตอบคําถาม 
 
 
 
 
 

4-5     ทักษะการพูด 
               บทบาทและความสําคัญของการพูดในงาน
วิชาชีพ 
 ทักษะเบื้องตนสําหรับการพูด 
               การพูดประเภทตาง ๆ 

การพูดในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร  
นักจัดการสารสนเทศ และบรรณาธิการ 

- การพูดเพื่อแจงใหทราบ 
- การพูดโนมนาวใจ 

1. บรรยายเรื่องความรูเกี่ยวกับทักษะ 
การพูด 

2. อภิปรายประเด็นการพัฒนาทักษะ  
การพูด 
       3.    นิสิตและอาจารยสรุปสาระการเรียนรู 
        4.    ฝกปฏิบัติการพูดประเภทตาง ๆ 
 

       1.  แฟมขอมูล Keynote 
        2.  แบบฝกปฏิบัติใน 
แตละกิจกรรม 
       3.  คลิปวิดีโอ 
 

1.  ใหนิสิตแสดงความคิดเห็น
ในการอภิปรายรวมกัน 

2.    สังเกตพฤติกรรม 
การเรียนรู 

3.   ความสามารถใน 
การตอบคําถาม 
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สัปดาหที่ หัวขอ-เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
4-5  (ตอ)     ทักษะการพูด  (ตอ) 

- การพูดจรรโลงใจ 
- การเลาเรื่อง 
- การเจรจาตอรอง 
- การสัมภาษณ 
- การอธิบาย 
- การอภิปราย 
- การสาธิต 
- การพูดในที่ประชุม 

 การประเมินการพูด 
 กิจกรรมพัฒนาทักษะการพูด 
 

1. บรรยายเรื่องทักษะการพูด 
2. อภิปรายประเด็นการพัฒนาทักษะ 

การพูด 
        3.    นิสิตและอาจารยสรุปสาระ        
การเรียนรู 
          4.    ฝกปฏิบัติการพูดประเภทตาง ๆ 
 

       1.  แฟมขอมูล Keynote 
        2.  แบบฝกปฏิบัติใน 
แตละกิจกรรม 
        3.  คลิปวิดีโอ 

1.  ใหนิสิตแสดงความคิดเห็น
ในการอภิปรายรวมกัน 

2.  สังเกตพฤติกรรม 
การเรียนรู 

3. ความสามารถใน 
การตอบคําถาม 
 
 

6-8     ทักษะการอาน 
 ความสําคัญของการอาน 
 จุดมุงหมายของการอาน 
 ประเภทของการอาน 

การอานในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร  
นักจัดการสารสนเทศ และบรรณาธิการ 

- การอานเร็ว 
- การอานเชิงวิเคราะห 
- การอานตีความ 

1. บรรยายเรื่องทักษะการอาน 
2. อภิปรายประเด็นการพัฒนาทักษะ 

การอาน 
        3.    นิสิตและอาจารยสรุปสาระ        
การเรียนรู 
        4.    ฝกปฏิบัติการอานประเภทตาง ๆ 
จากสื่อสิ่งพิมพภาษาอังกฤษ 
 

       1.  แฟมขอมูล Keynote 
        2.  แบบฝกปฏิบัติใน 
แตละกิจกรรม 

1.  ใหนิสิตแสดงความคิดเห็น
ในการอภิปรายรวมกัน 

2.  สังเกตพฤติกรรม 
การเรียนรู 

3. ความสามารถใน 
การตอบคําถาม 
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สัปดาหที่ หัวขอ-เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
6-8  (ตอ)     ทักษะการอาน  (ตอ) 

- การอานจับใจความ 
- การอานยอความ 
- การสรุป 
- การวิเคราะหและวินิจสาร 
- การอานเพื่อประเมินคา 

กิจกรรมพัฒนาทักษะการอาน  
 

1. บรรยายเรื่องทักษะการอาน 
2. อภิปรายประเด็นการพัฒนาทักษะ 

การอาน 
        3.    นิสิตและอาจารยสรุปสาระ        
การเรียนรู 
        4.    ฝกปฏิบัติการอานประเภทตาง ๆ
จากสื่อสิ่งพมิพภาษาอังกฤษ 
 

       1.  แฟมขอมูล Keynote 
        2.  แบบฝกปฏิบัติใน 
แตละกิจกรรม 

1.  ใหนิสิตแสดงความคิดเห็น
ในการอภิปรายรวมกัน 

2.  สังเกตพฤติกรรม 
การเรียนรู 

3. ความสามารถใน 
การตอบคําถาม 
 

9 สอบกลางภาค   
 

10-12    ทักษะการเขียน 
 ความสําคัญของการเขียน 
 จุดประสงคของการเขียน 
 ขั้นตอนของการเขียน 
               ประเภทของงานเขียน 

การเขียนในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร  
นักจัดการสารสนเทศ และบรรณาธิการ 

- การเขียนเรียงความ 
- การเขียนยอความ 
- การเขียนเชิงสรางสรรค 
- การเขียนขาว 

1. บรรยายเรื่องทักษะการเขียน 
2. อภิปรายประเด็นการพัฒนาทักษะ 

การเขียน 
        3.    นิสิตและอาจารยสรุปสาระ        
การเรียนรู 
        4.    ฝกปฏิบัติการเขียนประเภทตาง ๆ 
โดยใชภาษาอังกฤษ 
 

       1.  แฟมขอมูล Keynote 
        2.  แบบฝกปฏิบัติใน 
แตละกิจกรรม 
        3.  เทปบันทึกเสียง 
        4.  คลิปวิดีโอ 

1.  ใหนิสิตแสดงความคิดเห็น
ในการอภิปรายรวมกัน 

2.  สังเกตพฤติกรรม 
การเรียนรู 

3. ความสามารถใน 
การตอบคําถาม 
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สัปดาหที่ หัวขอ-เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล 

10-12  (ตอ) ทักษะการเขียน  (ตอ) 
- การเขียนบทความ 
- การเขียนสารคดี 
- การเขียนหนังสือราชการ 
- การเขียนบันทึกการประชุม 
- การเขียนจดหมายธุรกิจ 
- การเขียนจดหมายสมัครงาน/resume/CV 

              คุณสมบัติของผูเขียนที่ดี 
              กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียน  

1. บรรยายเรื่องทักษะการเขียน 
2. อภิปรายประเด็นการพัฒนา 

ทักษะการเขียน 
        3.    นิสิตและอาจารยสรุปสาระ        
การเรยีนรู 
        4.    ฝกปฏิบัติการเขียนประเภทตาง ๆ 
โดยใชภาษาอังกฤษ 

       1.  แฟมขอมูล Keynote 
        2.  แบบฝกปฏิบัติใน 
แตละกิจกรรม 

1.  ใหนิสิตแสดงความคิดเห็น
ในการอภิปรายรวมกัน 

2.  สังเกตพฤติกรรม 
การเรียนรู 

3. ความสามารถใน 
การตอบคําถาม 
 

13-14 ภาษากับการจัดการสารสนเทศ  
 การวิเคราะหหัวเรื่องสารสนเทศ 
 การจัดทําดรรชนีและสาระสังเขป 

การจัดทําบรรณนิทัศน 
 การจัดทํารายการสืบคนสารสนเทศ 

ศัพทบัญญัติทางบรรณารักษศาสตร  
นักจัดการสารสนเทศ และบรรณาธิการ 
                บรรณาธิการกับตนฉบับงานแปล 

1. บรรยายเรื่องภาษากับการ 
จัดการสารสนเทศ 

2. อภิปรายประเด็นการใชภาษา 
ในงานสารสนเทศ 
        3.    นิสิตและอาจารยสรุปสาระ        
การเรียนรู 
        4.    ฝกปฏิบัติทักษะการใชภาษากับ
การจัดการสารสนเทศประเภทตาง ๆ 
โดยใชภาษาอังกฤษ 

       1.  แฟมขอมูล Keynote 
        2.  แบบฝกปฏิบัติใน 
แตละกิจกรรม 
        3.  เทปบันทึกเสียง 
        4.  คลิปวิดีโอ 

1.  ใหนิสิตแสดงความคิดเห็น
ในการอภิปรายรวมกัน 

2.  สังเกตพฤติกรรม 
การเรียนรู 

3. ความสามารถใน 
การตอบคําถาม 

15-16 ศึกษาระบบการจัดการสารสนเทศ: กรณีศึกษา 
สัมมนาเรื่องภาษากับการจัดการสารสนเทศ 

นําเสนอผลการศึกษาคนควา (กลุม) 
สัมมนา 

       1.  แฟมขอมูล Keynote 
 

ผลการนําเสนอสารสนเทศ 

 


