
ประมวลรายวิชา  (Course Syllabus)

1.! รหัสรายวิชา 2206102
2.! จํ านวนหนวยกิต 2  หนวยกิต
3.! ชื่อวิชา การคนควาและการเขียนรายงาน
4.! คณะ / ภาควิชา บรรณารักษศาสตร
5.! ภาคการศึกษา ภาคตน
6.! ปการศึกษา 2546
7.! ชื่อผูสอน กลุม  1     อรนุช          เศวตรัตนเสถียร    หอง  301

กลุม  2     สมศักดิ์       ศรีบริสุทธิ์สกุล     หอง  304
กลุม  3     ดวงเนตร    วงศประทีป หอง  401
กลุม  4    ชลัยพร        เหมะรัชตะ หอง  404
กลุม  5    ชลทิชา        สุทธินิรันดรกุล       หอง  504

8.! เงื่อนไขรายวิชา
      รายวิชาที่ตองเรียนมากอน -
9.! สถานภาพของรายวิชา วิชาบังคับ
10.!ช่ือหลักสูตร อักษรศาสตรบัณฑิต
11.!วิชาระดับ ปริญญาตรี
12.!จํ านวนช่ัวโมงท่ีสอน / สัปดาห 2  ช่ัวโมง
13.!เนื้อหารายวิชา

ขั้นตอนการคนควาวิจัย   การเขาถึงและการใชทรัพยากรสารนิเทศ   การรวบรวมบรรณานุกรม   
การจดบันทึกเพือ่การเขียนรายงาน   การเขียนรายงานโดยมีการอางอิง   และการลงบรรณานุกรมอยางถูกตอง
ตามรูปแบบมาตรฐาน

14.!ประมวลรายวิชา
14.1!วัตถปุระสงคเชิงพฤติกรรม

นิสิตสามารถ
1.! ใชทรัพยากรสารนิเทศประเภทตาง ๆ ของหองสมุด เพ่ือประกอบการคนควาวิจัยได
2.! ใชเคร่ืองมือชวยคนประเภทตาง ๆ ได
3.! บันทึกขอมูลที่ไดจากการอาน  เขียนโครงเร่ือง  และเขียนรายงานการคนควาอยางมี
แบบแผนได
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14.2!เนื้อหาวิชาโดยละเอียด
ความหมาย  ประเภท  และประโยชนของการคนควาวิจัย
ข้ันตอนการคนควาวิจัยเพ่ือทํ ารายงาน
แหลง  บริการ  และทรัพยากรสารนิเทศ
การเขาถึงสารนิเทศโดยใชเครื่องมือตาง ๆ
การรวบรวมบรรณานุกรม
การเขียนรายการบรรณานุกรม

สื่อสิ่งพิมพ
โสตทัศนวัสดุ
สื่ออิเลก็ทรอนิกส

การอานส่ือการอานประเภทตาง ๆ
การบันทึกจากการอาน  การฟง  และการสังเกต
การเขียนรายงาน

สวนประกอบของรายงาน
การเรียบเรียงเน้ือเร่ือง
การอางอิงในเน้ือหา
การเขียนเชิงอรรถ
การเขียนรายการอางอิง
การพมิพรายงาน

14.3!วิธีการจัดการเรียนการสอน
การบรรยาย
การปฐมนิเทศหองสมุด
การท ําแบบฝกหัด
การเขียนรายงาน

14.4!ส่ือการสอน
หนังสือ
แผนโปรงใส
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาการคนควาและการเขียนรายงาน:

บทที ่2  แหลง  บริการ  และทรัพยากรสารนิเทศ
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14.5!การวัดผลการเรียน
การท ําแบบฝกหัด 40  คะแนน
1.  กํ าหนดหัวขอและโครงเร่ือง (สงวันอังคารท่ี  17  มิถุนายน  2546) 10  คะแนน
2.  รวบรวมรายชื่อสิ่งพิมพ (สงวันอังคารท่ี  22  กรกฎาคม  2546) 10  คะแนน
3.  อานและบันทึกขอความ (สงวันอังคารท่ี  19  สิงหาคม  2546) 10  คะแนน
4.  เขียนรายการบรรณานุกรม (สงวันอังคารท่ี    2  กันยายน  2546) 10  คะแนน
การสอบกลางภาค              (22  กรกฎาคม  2546  เวลา  13.00-15.00 น.) 20  คะแนน
การท ํารายงาน                    (ความยาว  8-10  หนากระดาษ เอ.4
                              สงภายในวันจันทรท่ี  22  กันยายน  2546) 30  คะแนน
1.  สวนตาง ๆ ของรายงาน 10  คะแนน
2.  การลงรายการอางอิงในเน้ือหา  (อยางต่ํ า 5 รายการโดยไมซํ ้ากัน) 10  คะแนน
3.  การลงเชิงอรรถ  (เชิงอรรถเสริมความอยางต่ํ า 2 รายการ)   5  คะแนน
4.  รายการอางอิงทายรายงาน  (อยางต่ํ า 5 รายการ)   5  คะแนน
การเขาช้ันเรียน 10  คะแนน

15.!หนังสืออานประกอบ
การคนควาและการเขยีนรายงาน.  พมิพคร้ังที ่5 แกไขปรับปรุง.  กรุงเทพมหานคร:  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร   

    คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545.

16.!การประเมินผลการเรียนการสอน
16.1!ใชแบบการประเมินการสอนจาก 12 รูปแบบของมหาวิทยาลัย

แบบการประเมินการสอนที่ใช  คือ  แบบสอบถาม กส.3 แบบ 04  การสอนแบบบรรยาย
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กํ าหนดการเรียน             วันอังคาร เวลา  13.00-15.00 น.

คร้ังท่ี วันท่ี หัวขอ / กิจกรรม
1 3  มิถุนายน  2546 แนะนํ ารายวิชา
2 10  มิถุนายน  2546 การคนควาวิจัย

     (การบาน   กํ าหนดหัวขอและโครงเร่ือง
       กํ าหนดสง  วันอังคารท่ี  17  มิถุนายน  2546)

3 17  มิถุนายน  2546 แหลง  บริการ  และทรัพยากรสารนิเทศ
4 24  มิถุนายน  2546 แหลง  บริการ  และทรัพยากรสารนิเทศ
5 1  กรกฎาคม  2546 การเขาถึงสารนิเทศ
6 8  กรกฎาคม  2546 การเขาถึงสารนิเทศ

     (การบาน   รวบรวมทรัพยากรสารนิเทศ
                       ในหัวขอท่ีกํ าหนด
       กํ าหนดสง  วันอังคารท่ี  22  กรกฎาคม  2546)

7 15  กรกฎาคม  2546 หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
8 22  กรกฎาคม  2546 สอบกลางภาค
9 29  กรกฎาคม  2546 การเขาถึงสารนิเทศ

     (การสืบคนสารนิเทศจากฐานขอมูล
       กํ าหนดสง  วันอังคารท่ี 5 สิงหาคม 2546)

10 5  สิงหาคม  2546 การอานและการบันทึก
     (การบาน   บันทึกขอความ
       กํ าหนดสง  วันอังคารท่ี  19  สิงหาคม  2546)

11 12  สิงหาคม  2546 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
12 19  สิงหาคม  2546 การเขียนบรรณานุกรม
13 26  สิงหาคม  2546 การเขียนบรรณานุกรม

     (การบาน   เขียนรายการบรรณานุกรมจากรายชื่อ
                       ทรัพยากรสารนิเทศท่ีไดรวบรวมไว
       กํ าหนดสง  วันอังคารท่ี  2  กันยายน  2546)

14 2  กันยายน  2546 การเขียนรายงาน
15 9  กันยายน  2546 การเขียนรายงาน
16 16  กันยายน  2546 ทบทวนและรับคืนแบบฝกหัดบรรณานุกรม

กํ าหนดสงรายงานฉบับสมบูรณ  ภายในวันจันทรท่ี  22  กันยายน  2546


