
ประมวลรายวิชา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
ภาคปกติ 

 
1.  ภาควชิา     บรรณารักษศาสตร 
2.  ภาคเรียน/ปการศึกษา   2/2552 
3.  รหัสและชื่อวิชา    245213 การอานเพื่อวชิาชีพสารสนเทศ 
      Reading for Information Professional  
4.  จํานวนหนวยกิต    2(2-0-4) 
5.  สถานภาพของรายวชิา   วิชาเอกบังคับ 
6.  ผูสอน     รองศาสตราจารยไพพรรณ อินทนิล 
7.  สถานที่ติดตอ   สถาบันวิจัยวฒันธรรมและศิลปะ  

อาคารฉลองสิริราชยสมบัติครบ 60 ป 
8.  เวลาที่ติดตอ (Office hour)   วันพุธ เวลา 13.00-15.00 น. 
9.  คําอธิบายรายวิชา  
 ความสําคัญ เทคนิค และการอานวรรณกรรมทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
และวิชาทีเ่กีย่วของทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ฝกทักษะการอานเพือ่นําความรูมาใชงาน
สารสนเทศได 
10.  วัตถุประสงค 
 10.1  เพื่อใหผูเรียนตระหนกัถึงความสําคัญในการอาน 
 10.2  เพื่อใหผูเรียนมีหลักเกณฑในการอาน 
 10.3  เพื่อพัฒนาการอานของผูเรียน 
 10.4  เพื่อใหผูเรียนมีทักษะการอานลักษณะตางๆ กับงานเขียนรูปแบบตางๆ 
 10.5  เพื่อใหผูเรียนมีทักษะการอานงานเขียนทางวิชาชีพในแงมุมตางๆ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
 10.6  เพื่อใหผูเรียนสามารถนําสาระที่ไดจากการอานนําเสนอในรูปแบบงานเขียนทาง
วิชาการ และประเมินคุณคางานเขียนได 
11.  วิธีการเรียนการสอน 
 11.1  บรรยาย 
 11.2  อภิปราย 
 11.3  ฝกการอานวรรณกรรมทั่วไป 



 11.4  ฝกการอานวรรณกรรมในวิชาชพีประเด็นตางๆ 
 11.5  ฝกการนาํเสนอสิ่งที่ไดรับจากการอานในรูปแบบงานเขียน 
12.  เอกสารประกอบการศึกษา 
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13.  งานที่มอบหมาย 
 13.1  เรียบเรียงผลการศึกษาคนควาเพิ่มเตมิในรูปแบบของบทความวิชาการ 
 13.2  ทําบรรณนิทัศน 
 13.3  ประเมินคุณคางานเขียน 
14.  การประเมินผล 
 การมีสวนรวมในชั้นเรยีน  10% 
 งานที่มอบหมาย    40% 
 สอบกลางภาค    20% 
 สอบปลายภาค      30% 
15.  กําหนดการเรียนการสอน 
สัปดาหท่ี หัวขอ-เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน 

1 -  แนะนํารายวชิา 
-  กําหนดแผนการเรียน 
-  กําหนดภาระงานของรายวิชา 
-  ความรูเบื้องตนเกีย่วกับการอาน 
    1.  ความรูเกี่ยวกับการอาน 
    2.  กลวิธีในการอาน 

1.  แจกเอกสารแนะนํารายวชิา 
2.  บรรยาย 
3.  อภิปราย 
4.  ฝกการอาน 

2 การอานจับใจความ 
    1.  องคประกอบที่เกีย่วของกับการอานจบัใจความ 
    2.  หลักและแนวปฏิบัติทีเ่กี่ยวของกับการอาน    
จับใจความ 
    3.  การอานจับใจความใหมีประสิทธิภาพ 

1.  บรรยาย 
2.  อภิปราย 
3.  ฝกการอานจับใจความ 
 

3 การวิเคราะหวนิิจสารในงานเขียน 
     1.  แนวคดิในการอานวิเคราะห วนิิจสาร 
     2.  วิธีอานวิเคราะห วินจิสาร 
     3.  การประเมินคุณคางานเขียน 

1.  บรรยาย 
2.  อภิปราย 
3.  ฝกการประเมินคุณคา      
งานเขียน 

4 การอานวรรณกรรมทั่วไป 
     1.  เทคนิคการอานรูปแบบตางๆ 

1.  บรรยาย 
2.  อภิปราย 
3.  ฝกการอานวรรณกรรม
ทั่วไป 

5 การอานงานวชิาการ 
     1.  ความรูเบื้องตนเกีย่วกบังานวิชาการ 
     2.  การอานตํารา 

1.  บรรยาย 
2.  อภิปราย 
3.  ฝกการอานงานวิชาการ 



สัปดาหท่ี หัวขอ-เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน 
6 การอานงานวชิาการ (ตอ) 

     1.  การอานงานวิชาการอืน่ๆ : วิทยานิพนธ 
1.  บรรยาย 
2.  อภิปราย 
3.  ฝกการอานงานวิชาการ 

7 การอานหนังสืออางอิง 
     1.  ความหมายและความสําคัญของหนังสืออางอิง 
     2.  เทคนิคการอานหนังสืออางอิง 

1.  บรรยาย 
2.  อภิปราย 
3.  ฝกการอานหนังสืออางอิง 

8 สอบกลางภาค  
9 การอานวรรณกรรมในวิชาชพี ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.  บรรยาย 
2.  อภิปราย 
3.  ทําความเขาใจคําศัพทใหม 
4.  ฝกการอาน 
5.  จับประเดน็แนวคดิหลัก 

10 การอานวรรณกรรมในวิชาชพี เนื้อหาเกี่ยวกับ
หองสมุดอัตโนมัติ 

1.  บรรยาย 
2.  อภิปราย 
3.  ทําความเขาใจคําศัพทใหม 
4.  ฝกการอาน 
5.  จับประเดน็แนวคดิหลัก 

11 การอานวรรณกรรมในวิชาชพี เนื้อหาเกี่ยวกับ
อินเทอรเน็ต 

1.  บรรยาย 
2.  อภิปราย 
3.  ทําความเขาใจคําศัพทใหม 
4.  ฝกการอาน 
5.  จับประเดน็แนวคดิหลัก 

12 การอานวรรณกรรมในวิชาชพี ดานการบรกิาร 1.  บรรยาย 
2.  อภิปราย 
3.  ทําความเขาใจคําศัพทใหม 
4.  ฝกการอาน 
5.  จับประเดน็แนวคดิหลัก 

13 การอานวรรณกรรมในวิชาชพี ดานงานเทคนิค 1.  บรรยาย 
2.  อภิปราย 
3.  ทําความเขาใจคําศัพทใหม 
4.  ฝกการอาน 
5.  จับประเดน็แนวคดิหลัก 



สัปดาหท่ี หัวขอ-เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน 
14 การอานวรรณกรรมในวิชาชพี ดานการบรหิารจัดการ 1.  บรรยาย 

2.  อภิปราย 
3.  ทําความเขาใจคําศัพทใหม 
4.  ฝกการอาน 
5.  จับประเดน็แนวคดิหลัก 

15 การอานวรรณกรรมในวิชาชพี ดานการประกัน
คุณภาพ 

1.  บรรยาย 
2.  อภิปราย 
3.  ทําความเขาใจคําศัพทใหม 
4.  ฝกการอาน 
5.  จับประเดน็แนวคดิหลัก 

16 การอานวรรณกรรมในวิชาชพี ดานองคกรทาง
วิชาชีพ 

1.  บรรยาย 
2.  อภิปราย 
3.  ทําความเขาใจคําศัพทใหม 
4.  ฝกการอาน 
5.  จับประเดน็แนวคดิหลัก 

 
หมายเหตุ : กําหนดการเรียนการสอนนี้ อาจเปลี่ยนแปลงไดตามประกาศฯ ของมหาวทิยาลัยและ/
หรือ ขอตกลงระหวางผูเรียนและผูสอน 
 


