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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
ช่ือภาษาไทย     ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Bachelor of  Arts Program in  Information Science 

 

2. ชื่อปริญญา 
 ช่ือเต็ม(ภาษาไทย)    ศิลปศาสตรบัณฑิต ( สารสนเทศศาสตร ) 

ช่ือเต็ม(ภาษาองักฤษ) Bachelor of  Arts  (Information Science) 
          ช่ือยอ   (ภาษาไทย)  ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร ) 
              ช่ือยอ(ภาษาอังกฤษ)  B.A. (Information Science) 
 

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ     
        คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
             

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค 
 4.1 ปรัชญา 
 มุงผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความรู ความสามารถในวิชาชีพสารสนเทศศาสตร  สามารถ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร  เพื่อการปฏิบัติงานดานสารสนเทศอยางมีคุณธรรม  
จริยธรรม  และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 
 4.2 วัตถุประสงค 
 4.2.1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมคีวามรูและทักษะดานสารสนเทศศาสตร 
 4.2.2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมคีวามรู  ความสามารถ  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการ
ปฏิบัติงานในสถาบันบริการสารสนเทศตาง ๆ ได ตลอดจนสามารถประยุกตความรูไปประกอบอาชีพ
อิสระได 
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 4.2.3. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมคีุณภาพ  มีคณุธรรม จริยธรรม  จรรยาบรรณในวิชาชีพ  และ
จิตสํานึกในงานบริการ 
 

5. กําหนดการเปดสอน  
 ภาคการศึกษาที่ 1  ปการศึกษา   2549    
 

6.  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 6.1 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา  
 6.2. มีคุณสมบัติครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนด 
 

7.  การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
 การคัดเลือกผูสมัครเขาเปนนักศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย                 ราช
ภัฏนครปฐม 
 

8.  ระบบการศึกษาและการกําหนดหนวยกิต 
 8.1  ระบบการจัดการศึกษา 
 การจัดการศึกษา ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาหนึ่งภาคการศึกษาปกติไมนอยกวา  15 สัปดาห    ทั้งนี้อาจจะมีภาคฤดู
รอนไดโดยมีระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตที่มีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับภาคการศึกษาปกติ  ชวง
การศึกษามีกาํหนดเวลาเปดการเรียนการสอนใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
 8.2   การกําหนดหนวยกิต 
 8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี    ที่ใชระยะเวลาบรรยายหรืออภิปราย  ไมนอยกวา 15 ช่ัวโมงตอภาค
การศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ 1  หนวยกิตระบบทวิภาค 
 8.2.2  รายวิชาปฏิบัติ  ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30  ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ 
ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
 8.2.3 การฝกงานหรือฝกภาคสนาม  ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา  45  ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ
ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
 8.2.4     การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย   ที่ใชเวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไมนอยกวา 45  ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ   ใหมีคาเทากับ  1   หนวยกิ
ตระบบทวิภาค 
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9.  ระยะเวลาการศึกษา 
 สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 6 ภาคการศึกษาปกติ   โดยใชเวลาศึกษาอยางมากไมเกิน 8 ป
การศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรยีนของนักศึกษาภาคปกติ  
 

10.  การลงทะเบียนเรียน 
 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐมวาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา  
และปริญญาตรี  พ.ศ.  2548 
 

11.   การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา     ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2548  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 11.1  การวัดผลการศึกษา 
 ใหมีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาตาง ๆ เปน 2 ระบบ ดังนี้ 
 11.1.1  ระบบมีคาระดับคะแนน   
 11.1.2  ระบบไมมีคาระดับคะแนน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.1.1  ระบบมีคาระดับคะแนน  กําหนดสัญลักษณการประเมินโดย แบงเปน 8  
ระดับดังนี้ 
 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน คาระดับคะแนน 
A ดีเยีย่ม(Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
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B ดี (Good) 3.0 
C+ ดีพอใช (Fairly Good) 2.5 
C พอใช (Fair) 2.0 
D+ ออน (Poor) 1.5 
D ออนมาก (Very Poor) 1.0 
E ตก (Fail) 0.0 

 

 ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินผลรายวิชาที่เรียนตามหลกัสูตร  คาระดับคะแนนทีถื่อวาสอบ
ไดตองไมต่ํากวา  “D”  ถานักศึกษาไดคาระดับคะแนน “E” ในรายวิชาบังคับ ตองลงทะเบียนเรียนใหม
จนกวาจะสอบได กรณีวิชาเลือกไดคาระดับคะแนน “E”  สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอืน่ ๆ ได
ตามโครงสรางหลักสูตรที่นักศึกษาเรยีนอยู สวนการประเมินผลรายวชิาเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพ 
และรายวิชาฝกประสบการณวิชาชพีถาไดคาระดับคะแนนต่ํากวา “C” ถือวาสอบตก นักศกึษาจะตอง
ลงทะเบียนเรียนหรือฝกประสบการณวิชาชีพใหม และถาไดรับ               การประเมินผลต่ํากวา “C” 
เปนครั้งที่สอง  ถือวาหมดสภาพการเปนนกัศึกษา  ทั้งนีย้กเวนนกัศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงครับ
วุฒิอนุปริญญา 
 11.1.2  ระบบไมมีคาระดับคะแนน   กําหนดสัญลักษณการประเมินโดยแบงเปน 3  
ระดับ  ดังนี ้

ระดับการประเมิน ความหมายของผลการเรียน 
PD (Pass  with Distinction) ผานเยี่ยม 

P (Pass) ผาน 
F (Fail) ไมผาน 

 
 
 
 
 สัญลักษณอ่ืน ๆ กําหนดสัญลักษณการประเมิน   ดังนี้ 

ระดับการประเมิน ความหมายของผลการเรียน 
Au (Audit) ใชสําหรับการลงทะเบียนที่รวมฟง โดยไมนับหนวยกิต 
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W (Withdraw) ใชสําหรับบันทึกในกรณีตอไปนี ้

• การถอนเฉพาะรายวชิากอนสอบปลายภาคเรียนไมนอยกวา 
2 สัปดาหหรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

• การถอนรายวชิาเนื่องจากนกัศึกษาลาพกัการศึกษา    
T (Transfer) ใชสําหรับการบันทึกการเทยีบโอนผลการเรียน 

I (Incomplete) ใชสําหรับบันทึกการประเมนิที่ไมสมบูรณ  ในรายวิชาที่นักศึกษา 
ยังทํางานไมเสร็จเมื่อส้ินภาคการศึกษาหรือขาดสอบปลายภาค 

 

 11.2   การสําเร็จการศึกษา 
 ผูสําเร็จการศึกษาจะตองมีคณุสมบัติครบถวน   ดังนี ้
  1.  มีความประพฤติดี   
  2.  ผานกิจกรรมตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

3.  มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
4.  สอบไดรายวิชาตาง ๆ ครบตามโครงสรางของหลักสูตรและเกณฑการประเมินผล 
5. ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00  
6. ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวชิาเฉพาะ  เฉพาะวิชาเอกไมต่าํกวา 2.00  
7.  สอบผานการประเมินความรูและทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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12. อาจารยผูสอน 
 12.1 อาจารยประจําหลักสูตร 
 

ภาระงานสอน (คาบตอสัปดาห) 
ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล 
คุณวุฒิ/ตําแหนงทาง

วิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 

1 2 1 2 1 2 1 2 
1. อาจารยนารีรัตน     

เทียมเมือง 
- กศ.ม.  
(บรรณารักษศาสตร)  
- กศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ)  
 

งานแตงและเรียบเรียง 
-  วีดิทัศนเร่ือง กิจกรรมสงเสริม 
การอาน 
- วีดิทัศนเร่ือง หนังสืออางอิง 
- วีดิทัศนเร่ือง สํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
- วีซีดีเร่ือง บณัฑิตบรรณารกัษ 
ศาสตรและสารนิเทศศาสตร : 
ความสําเร็จที่งดงาม 
- บทความทางวิชาการเรื่อง 
หองสมุดสูชนบท 
- หนังสือสารนิเทศเพื่อการศึกษา
คนควา (ผลงานรวม) 
- เอกสารการอบรมครู
บรรณารักษหองสมุดโรงเรียน 
- หนังสือนิทานเรื่อง หนยูุยนิยม
ไทย 
- บทความ เร่ือง เทคนิคการสราง
นิสัยรักการอานสําหรับเด็ก 
งานวิจัย 
- รายงานการวจิัยเร่ือง
โครงการวิจัยหองสมุดมีชีวติ 
สํานักวิทยบริการ มหาวทิยาลัย
ราชภัฏนครปฐม (วิจยัรวม) 

15 15 15 15 15 15 15 15 
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ภาระงานสอน (คาบตอสัปดาห) 
ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล 
คุณวุฒิ/ตําแหนงทาง

วิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 

1 2 1 2 1 2 1 2 
2. ผูชวยศาสตราจารย

เบญจรัตน   
สีทองสุก 
- กศ.ม.  
(บรรณารักษศาสตร) 
- ศศ.บ.  
(บรรณารักษศาสตร) 
 

งานแตงและเรียบเรียง 
- เอกสารประกอบการสอนวิชา
สารนิเทศเพื่อการศึกษาคนควา 
- การจัดการฐานขอมูลดวย
โปรแกรม CDS/ISIS 
- หองสมุดกับการศึกษาคนควา 
- การใชโปรแกรม CDS/ISIS กับ
งานขอมูลภูมิภาคตะวันตก 
- เอกสารประกอบการสอนวิชา 
การทํารายการ 1 
- เอกสารประกอบการสอนวิชา 
การจัดหมู 1 
- โปรแกรม CDS/ISIS และ
โปรแกรมเสริมกับงานหองสมุด 
- เอกสารคําสอนการทํารายการ 1 
- การจัดหมู 1 : เนนระบบทศนิยม
ของดิวอ้ีฉบับพิมพคร้ังที่ 20 และ 
21 
- โปรแกรมประยุกตกับงาน
หองสมุด 
- โปรแกรมสืบคนเลขผูแตง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษดวย
ไมโครซอฟแอคเซส 
- โปรแกรม Winisis สําหรับงาน
หองสมุด 

15 15 15 15 15 15 15 15 
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ภาระงานสอน (คาบตอสัปดาห) 
ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล 
คุณวุฒิ/ตําแหนทาง

วิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 

1 2 1 2 1 2 1 2 
  - หนังสือสารนิเทศเพื่อการศึกษา

คนควา (ผลงานรวม) 
- เอกสารคําสอนการจัดหมู 1 
- บทความการใชโปรแกรม 
Endnote 
- มารค 21 สําหรับการลงรายการ
หนังสือ 
- บทความวิธีใชหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส  
- บทความเรื่อง ISBN : เลข
หนังสือสากล 
- บทความเรื่อง การสืบคน
สารนิเทศดวยคอมพิวเตอร 
งานวิจัย 
- รายงานการวจิัยเร่ือง
โครงการวิจัยหองสมุดมีชีวติ 
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม (หวัหนา
โครงการ) 
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ภาระงานสอน (คาบตอสัปดาห) 
ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล 
คุณวุฒิ/ตําแหนงทาง

วิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 

1 2 1 2 1 2 1 2 
3. ผูชวยศาสตราจารย

ชัยเลิศ   
ปริสุทธกุล 
- อ.ม. 
(บรรณารักษศาสตร)  
- ค.บ.  
(หองสมุดโรงเรียน)  
 

งานแตงและเรียบเรียง 
- เอกสารประกอบการสอนวิชา
หองสมุดโรงเรียน 
- หนังสือสารนิเทศเพื่อการศึกษา
คนควา (ผลงานรวม) 
- เอกสารคําสอนการวิจยัเบือ้งตน
ทางบรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร 
- การคนควาสาํหรับรายงานการ
วิจัย 
งานวิจัย 
- รายงานการวจิัยเร่ือง การใช
สารนิเทศของนักศึกษา คณาจารย 
สถาบันราชภัฏนครปฐม 
- รายงานการวจิัยเร่ือง บทบาท
ของเทคโนโลยีสารนิเทศในสํานัก
วิทยบริการ สถาบันราชภัฏ
นครปฐม  
- รายงานการวจิัยเร่ือง     
โครงการวิจัยหองสมุดมีชีวติ 
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม (วิจยัรวม) 

15 15 15 15 15 15 15 15 
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ภาระงานสอน (คาบตอสัปดาห) 
ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล 
คุณวุฒิ/ตําแหนงทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 

1 2 1 2 1 2 1 2 
4. อาจารยอรุณี  ทรงพัฒนา 

- ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร)  
- ศศ.บ.  
(บรรณารักษศาสตร) 
 

งานแตงและเรียบเรียง 
- สารนิเทศเพือ่การศึกษา
คนควา (ผลงานรวม) 
- การจัดหมูหนังสือระบบ
หองสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
- บรรณานุกรม  ดรรชนี  
และสาระสังเขป 
งานวิจัย 
- รายงานการวจิัยเร่ือง
โครงการวิจัยหองสมุดมี
ชีวิต สํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม (วจิยัรวม) 

15 15 15 15 15 15 15 15 

5. อาจารยนุชรี  บุญศรีงาม 
- ศศ.บ (บรรณารักษศาสตร)
และสารนิเทศศาสตร 

 18 18 18 18 18 18 18 18 
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 12.2 อาจารยผูสอน 
 

ภาระงานสอน (คาบตอสัปดาห) 
ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล 
คุณวุฒิ/ตําแหนงทาง

วิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 

1 2 1 2 1 2 1 2 
1. อาจารยนิพา  ผลสงเคราะห 

- ศศ.บ (บรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร)  
 

 18 18 18 18 18 18 18 18 

2. อาจารยธารา  จันทรอน ุ
- ศศ.บ (บรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร)  
  

 18 18 18 18 18 18 18 18 

3. อาจารยวนัดี  มีดี 
- ศศ.บ (บรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร)   
 

 18 18 18 18 18 18 18 18 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชัย  
ลําไย 
- ค.ด. (เทคโนโลยีและ
ส่ือสารการศึกษา) 
- กศ.ม. (เทคโนโลยี
การศึกษา) 
- กศ.บ. (เทคโนโลยี
การศึกษา) 

งานแตงและเรียบเรียง 
- ตําราการใชและ
บํารุงรักษาเครื่องมือ
เทคโนโลยีการศึกษา 
- ตําราการผลิตสไลดมัลติ
วิช่ัน 
- เอกสารประกอบการสอน
วิชาทฤษฎีเทคโนโลยี
การศึกษา 
 

12 12 12 12 12 12 12 12 
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ภาระงานสอน (คาบตอสัปดาห) 
ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล 
คุณวุฒิ/ตําแหนงทาง

วิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 

1 2 1 2 1 2 1 2 
  งานวิจัย 

- ทุนวจิัยสถาบัน 
ราชภัฏ   เร่ืองผลการเรียนรู
ดวยชุดการเรยีนรูดวยตนเอง
บนระบบอินเตอรเนตของ
นักศึกษาสถาบันราชภัฏ
นครปฐม 

        

5. อาจารย ดร.สุวิมล   
มรรควิบูลยชัย 
-Ph.D. (Computer 
Science) 
- วท.ม. สถิติประยุกต
(ระบบสารสนเทศและ
การจัดการ) 
- วท.บ. (สถิติ) 

งานแตงและเรียบเรียง 
- The design and 
development of dynamic 
interactive visualization 
tool in teaching data 
structure. IIWAS 2005, 
Kualalumper, MALAYSIA. 
- The conceptual 
framework of dynamic 
interactive visualization 
tool in teaching data 
structure. EDU-COM 2004, 
Khon Kaen, Thailand. 
- The Mediated Integration 
architecture for 
heterogeneous data 
intergration. IEEE 
TENCON’02, Beijing, 
CHINA 

12  12 12 12 12 12 12 12 
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ภาระงานสอน (คาบตอสัปดาห) 
ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล 
คุณวุฒิ/ตําแหนงทาง

วิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 

1 2 1 2 1 2 1 2 
  - A Mediated Data Model 

for heterogeneous data 
intergration. (ICIS’02), 
Seoul, KOREA. 
 - An XML based approach 
for the integration of 
database and legacy 
systems. SCI2001, Orlando, 
FL, US. 
- วิทยาศาสตรประยุกต: 
เร่ืองการประมวลผล
แฟมขอมูลแบบเรียงลําดับ
โครงการ พ.ว.ส. สํานักงาน
สถาบันราชภัฏ 

        

6. อาจารยสุพจน  เฮงพระ
พรหม 
- วท.ม. (วิทยาศาสตร
คอมพิวเตอร) 
- วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร) 

งานแตงและเรียบเรียง 
- Selective crossover  in 
genetic  programming,  
Inter.  Symposium on 
Communication  and  
Information  Technology, 
2001 

12 12 12 12 12 12 12 12 
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12.3  อาจารยพิเศษ 
 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล 
คุณวุฒแิละตําแหนงทาง

วิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ สาขาวิชาที่สนใจ / 
การคนควาวิจยั 

1. รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา  
สัจจานันท 
- Ed.D. Charles Sturt 
University, Australia   
- M.Sc. (Information 
Science)  
- อ.ม.(บรรณารักษศาสตร) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
- อ.บ. (บรรณารักษศาสตร)  
- อ่ืน ๆ PostGraduate 
Diploma, Science 
Information Specialist in 
Southeast Asia University 
of The Phillippines 

งานแตงและเรียบเรียง 
- รางวัลวรรณกรรมในประเทศ
ไทย : ประวัตแิละรายชื่อหนงัสือ
ที่ชนะการประกวด พ.ศ.2450-
2522 
- เยาวชน : บรรณนิทัศนเพื่อการ
คนควาและบรกิารสารนิเทศ 
- บรรณานุกรมการอาน  
- รางวัลวรรณกรรมไทย  
- หนังสอืเพื่อลูก 

- การเลือกและการจัดหาวัสดุ
หองสมุด 
- สารนิเทศวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
- หองสมุดและการศึกษาคนควา 
- การเลือกและการจัดการหาวัสดุ
หองสมุด 
- บรรณ 101 : หองสมุดและ
การศึกษา 
- ปกิณกะเรื่องหนังสือในสมยั
รัตนโกสินทร  
 

- การวจิัยทางสารสนเทศ
ศาสตร 
- การศึกษา การฝกอบรม 
การให การศึกษาผูใช 
- การเขียนผลงานทาง
วิชาการ การเผยแพร
สารสนเทศ   
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล 
คุณวุฒแิละตําแหนงทาง

วิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ สาขาวิชาที่สนใจ / 
การคนควาวิจยั 

  - บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ
ของอาจารยและสาระสังเขปเอกสาร
การสอนสาขาวิชาศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธมาธิราช 
- คูมือการเขาสูตําแหนงชํานาญการ   
ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญพิเศษ 
และการเขยีนผลงานทางการเขาสู
ตําแหนงทางวชิาการของอาจารยและ
เทคนิคการเขียนผลงานทางวชิาการ 
- การวจิัยกับวชิาชีพ
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร กรุงเทพมหานคร  ชมรม
ผูสอนวิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร สมาคมหองสมุด
แหงประเทศไทยในพระราชปูถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
- Chutima Sacchanand. Distance 
Librarianship. Bangkok: Society of 
Library and Information Science 
Faculty, Thai Library Association, 
2003. 
- “การประเมนิระบบสารสนเทศ” ใน 
เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการ
ระบบสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง 
หนวยที่ 15 
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล 
คุณวุฒแิละตําแหนงทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ สาขาวิชาที่สนใจ / 
การคนควาวิจยั 

  - “การวิจยัปฏิบัติการแบบมสีวนรวม การ
วิจัยกรณีศกึษาและการวิจัยอนาคตทาง
นิเทศศาสตร” ใน ประมวลสาระชุดวิชา
สถิติและการวจิัยทางนิเทศศาสตร หนวยที ่
10 
- “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัอดุลยเดช
มหาราชกับความเปนครูและพระราช
กรณียกิจดานการศึกษา” ใน 25 ป มสธ. 25 
ปแหงการสรางสรรคบัณฑิตคุณภาพ  
- “การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอ
การจัดการศกึษาหลักสูตรศลิปศาสตรมหา
บัณฑิต(สารสนเทศศาสตร) 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช” 
งานวิจยั 
- ความเปนครสูถิตในหทัยพระองค : 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
- การพัฒนาเกณฑการประเมนิคา
วรรณกรรมไทย 
 - การเสริมสรางจรรยาบรรณแกนักศกึษา
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวชิา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
- รายงานการวจิัยเพื่อการวางแผนพัฒนา
บุคลากรระดับปฏิบัติการ สํานักงานสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล 
คุณวุฒแิละตําแหนงทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ สาขาวิชาที่สนใจ / 
การคนควาวิจยั 

  - Chutima Sacchanand and Vipa 
Jareonpuntarak  The Development of 
Self-TrainingPackage for Information 
Retrieval Using Distance Education 
Approach 2004 

 

2. ผูชวยศาสตราจารย  
ดร.ชลภัทร  วงษประเสริฐ 
- กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร)  
- กศ.ม (บรรณารักษศาสตร)  
- อ.บ. (สาขาบรรณารักษศาสตร)  

งานแตงและเรียบเรียง 
- การจัดการสารสนเทศเบื้องตน 
- การจัดการความรูในองคกรธุรกิจ 
- การจัดการบริการสารสนเทศ 
- การจัดและการคนคืนสารสนเทศ 
- การตลาดบริการสารสนเทศ 
- สังคมสารสนเทศและความรู 
- การจัดการความรูเบื้องตน 
- เครื่องมือทางการจัดการความรู 
- การบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
หองสมุดและศูนยสารสนเทศ 
- ระเบียบวิธีวจิัยทางการจดัการสารสนเทศ 
- การจัดหมวดหมูสารสนเทศ 
- การปรับแตงสารสนเทศ 
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล 
คุณวุฒแิละตําแหนงทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ สาขาวิชาที่สนใจ / 
การคนควาวิจยั 

3. อาจารยจิรัชฌา วิเชียรปญญา 
- อ.ม. (บรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร)    
- ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร) 
- กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก  
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
 

งานแตงและเรียบเรียง 
- หนังสือเร่ือง   “การจัดการความรู :  
พื้นฐานและการประยุกตใช”   
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
ของงานหองสมุดเรื่อง  “การจัด 

การความรูกับวิชาชีพบรรณารักษ 

ศาสตรและสารสนเทศศาสตร” 

-  บทความเรื่อง “การจัดการความรูกับ
องคกรภาครัฐ : แนวคิดเชิงประสบการณ”  
ตีพิมพในรายงานประจําป 2548  ของ
สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อ
สังคม (สคส.) 
-บทความเรื่อง “มหกรรมการจัดการความรู 
แหงชาติ คร้ังที่ 2 : เร่ืองเลาผานประสบ 
การณ” ตีพิมพใน  ขาวสารถักทอสายใยแหง
ความรู ฉบับที่ 16  (ม.ค.-ก.พ. 49) สถาบัน
สงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.) 
- บทความเรื่อง “สภาพและปญหาการจัด 
การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสในสถาบนั 
อุดมศึกษาไทย”  วารสารสารรังสิต ป 
พ.ศ. 2548 
-  บทความทางวิชาการเรื่อง“โรงเรียน :  
องคกรแหงการเรียนรู” 
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล 
คุณวุฒแิละตําแหนงทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ สาขาวิชาที่สนใจ / 
การคนควาวิจยั 

  - บทความทางวิชาการเรื่อง  “แนวคิดการ 
ตลาดกับบริการสารสนเทศ” 
- บทความทางวิชาการเรื่อง 
สังคมสารสนเทศ” 
- บทความวจิัยเร่ือง “บทบาทบรรณารักษ
บริการสารสนเทศตอการวิจยัของอาจารย
และนักวิจยัทางดานอาหารและ
โภชนาการ” 
- บทความวจิัยเชิงคุณภาพเรือ่ง  “เมื่อฉัน
สอบวัดคุณสมบัติผานแตเพยีงผูเดียว”     
- เอกสารประกอบการสอนเรื่อง “ระบบ
การจัดการสารสนเทศ” 
- เอกสารประกอบการสอนเรื่อง  
“สารสนเทศกับการตลาด”   

 

4. รองศาสตราจารยจุมพจน วนชิกุล 
- ป.บัณฑิต (บรรณารักษ 
ศาสตรและสารนิเทศศาสตร)  
- อ.ม. (บรรณารักษศาสตร)  
- ป.สูง (บรรณารักษศาสตร)  
- กศ.บ. (วิชาเอก ภาษาอังกฤษ 
วิชาโท ชีววิทยา)  
- Cert. in Library Automation  

งานแตงและเรียบเรียง 
- การวจิัยบทบาทของระบบสารนิเทศทาง
วิชาการแหงชาติที่มีผลตอการบริหาร
ราชการ สวนทองถ่ินจังหวดักาญจนบุรี 
- ความรูเบื้องตนทางสารนิเทศศาสตร 
- การจัดการฐานขอมูล  
- การเผยแพรสารนิเทศดวยเทคโนโลยี 
สารนิเทศ  
- ความรูเบื้องตนทางบรรณารักษ 
ศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
- คอมพิวเตอรสําหรับบัณฑติศึกษา   
- ธุรกิจสิ่งพิมพ 
- บริการอางอิงและสารสนเทศ  
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล 
คุณวุฒแิละตําแหนงทางวิชาการ 

             ผลงานทางวิชาการ สาขาวิชาที่สนใจ / 
การคนควาวิจยั 

  - ภาษาไทยเพือ่การสื่อสารและการ
สืบคน 
- บทความ  การเขียนรายการอางอิงใน 
คูมือการเขียนผลงานทางวิชาการ 
- บทความ การบริการและเผยแพรสารนิเท
ใน เอกสารการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
เร่ืองการบริการและเผยแพรสารนิเทศดวย
เทคโนโลยีสมัยใหม 
- บทความ  การจัดหาเอกสารขอมูล 
- บทความ  การบริการหองสมุดเพื่อการ
รูหนังสือในประเทศไทย 
- บทความ  สนเทศสังคม 
- บทความ  ธุรกิจบริการสารนิเทศเชิง
พาณิชย  
- บทความ  ระบบสารนิเทศแหงชาติ : 
รัฐบาลกระตือรือรนแคไหน 
- บทความ  ส่ือขอมูล  : ที่มาแหงการ
ตัดสินใจของผูบริหาร  
- บทความ  อํานาจขอมูล 
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13. จํานวนนักศึกษา 
 13.1 จํานวนนกัศึกษาที่คาดวาจะรับเขาศึกษา   

จํานวนนักศึกษา 2549 2550 2551 2552 2553 
ช้ันปที่ 1 40 40 40 40 40 
ช้ันปที่ 2 - 40 40 40 40 
ช้ันปที่ 3 - - 40 40 40 
ช้ันปที่ 4 - - - 40 40 
รวม 40 80 120 160 160 

 
 13.2 จํานวนบณัฑิตที่คาดวาจะสําเร็จการศกึษา 

 ปการศึกษา จํานวนบัณฑติท่ีคาดวาจะจบ 
2549 - 
2550 - 
2551 - 
2552 40 
2553 40 

 

14. สถานที่และอุปกรณการสอน 
 14.1 สถานที่ 

 ใชสถานที่ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาคารเกา  บริเวณชั้น 1        ดัง
รายละเอียดหองเรียนและหองปฏิบัติการดังนี้ 

1. หองบรรยาย จํานวน 1 หอง 
2. หองปฏิบัติการสารสนเทศศาสตร  จํานวน 1 หอง 
3. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  จํานวน 1 หอง 
4. หองเก็บอุปกรณการสอน  จํานวน 1 หอง 
5. หองพักอาจารย  จํานวน 1 หอง 
6. หองสํานักงานโปรแกรม จํานวน 1 หอง 
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 14.2 อุปกรณการสอน 
 

ตารางแสดงรายการอุปกรณประจําสาขาวชิาสารสนเทศศาสตร 
 

จํานวนที่เพิ่มขึ้น 
ชนิดอุปกรณ 

จํานวนที่มีอยูเม่ือเสนอ
หลักสูตร 2549 2550 2551 2552 2553 

คอมพิวเตอร 10 เครื่อง  2 20 - - - 
เครื่องพิมพแบบเข็ม 1 เครื่อง - - - - - 
เครื่องพิมพสี 1 เครื่อง - - 1 - - 
เครื่องพิมพเลเซอร 1 เครื่อง - - - - 1 
เครื่องฉายขามศีรษะ 1 เครื่อง - - - - - 
โตะคอมพิวเตอร 25 ตัว - - - - - 
ตูหนังสือเคลื่อนที่ 3 ตู 2 - - 2 - 
บอรด 5 บอรด - 1 - 1 - 
โปรแกรมคอมพิวเตอร 2 โปรแกรม - 1 1 1 1 
เครื่องพิมพดีดภาษาอังกฤษ 1 เครื่อง - - - - - 
ตูเก็บแผนภาพอุปกรณ 1 ตู 1 - - - 1 
TV Coder 1 เครื่อง - - - - - 
โทรทัศนสี 1 เครื่อง - - - - - 
เครื่องเลนวีดทิัศน 1 เครื่อง - - - - - 
เครื่องเลน DVD 1 เครื่อง - - - - - 
เครื่องขยายเสยีง 1 เครื่อง - 1 - - 1 
 

15. หองสมดุ 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ของมหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม   ซ่ึงมีวัสดุส่ือ
ส่ิงพิมพ  เชน  หนังสือ  ตํารา  วารสาร  และสื่ออิเล็กทรอนิกสทางดานสารสนเทศศาสตร ไมนอยกวา 
2,000 รายการ  ดังนี ้
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 15.1 รายการสือ่และหนังสือทางดานสารสนเทศศาสตร  ท่ีมีในสํานักวิทยบริการและ     เทคโนโลยี
สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

จํานวนที่จัดเพิ่มขึ้น ลําดับ
ท่ี 

 
ทรัพยากรสารสนเทศ 

จํานวนที่มี
อยูเม่ือเร่ิม
โครงการ 

2549 2550 2551 2552 2553 

จํานวน
รวม 

1. หนังสือภาษาไทย 1,294 20 20 20 20 20 1394 
2. หนังสือภาษตางประเทศ 113 10 10 10 10 10 163 
3. วารสารภาษาไทย 15 3 3 3 3 3 30 
4. วารสารภาษาตางประเทศ 5 1 1 1 1 1 10 
5. CD-ROM 26 20 20 20 20 20 126 
6. วีดิทัศน 65 10 10 10 10 10 115 
7. เทปบันทึกเสียง 16 5 5 5 5 5 41 
8. ฐานขอมูลทาง

บรรณารักษศาสตร 
2 1 1 1 1 1 7 

9. ฐานขอมูล e-book 116 10 10 10 10 10 166 
          รวม 2,052 

 
16. งบประมาณ 
 16.1 การเสนอขอตั้งงบประมาณ 
 

ประเภทงบประมาณ 
 
 
 
 
 

ปงบประมาณ งบแผนดนิ เงินนอกงบประมาณ 

 
รวม 

2549 564,238 500,362 1,064,600 
2550 1,128,476 1,000,724 2,129,200 
2551 1,692,714 1,501,086 3,193,800 
2552 2,256,952 2,001,448 4,258,400 
2553 2,256,952 2,001,448 4,258,400 
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 16.2 ประมาณการคาใชจายตอหัว 
 

คาใชจายรายหวั/คน/ป (บาท) หมายเหตุ   

ประเภท
นักศึกษา 

2549 2550 2551 2552 2553  

ภาคปกต ิ 26,615 26,615 26,615 26,615 26,615  
ประเภทอื่น 26,615 26,615 26,615 26,615 26,615  

 
17. หลักสูตร 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
 17.1 จํานวนหนวยกิตรวม 
          หนวยกติรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา   133   หนวยกิต 
 17.2 โครงสรางหลักสูตร 
          หนวยกติรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 133 หนวยกิต  แยกตามหมวดวิชา  และ กลุม
วิชา  ดังนี ้
 17.2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
 17.2.1.1 กลุมวิชาภาษา บังคบั        9 หนวยกิต
 17.2.1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร บังคับ   6 หนวยกิต 
 17.2.1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร บังคับ   6   หนวยกิต 
  ขอกําหนดเฉพาะ  ใหเลือกเรียนในกลุมวชิาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร      อีก 6 
หนวยกิต  และเลือกเรียนกลุมวิชาใดวิชาหนึ่งอีกไมนอยกวา 3 หนวยกติ 
 17.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวนไมนอยกวา   97 หนวยกิต 
 17.2.2.1 วิชาแกน  จํานวนไมนอยกวา   27 หนวยกิต 
 17.2.2.2 วิชาเฉพาะดาน/วิชาเอก จํานวนไมนอยกวา 63 หนวยกิต 
  - บังคับ จํานวนไมนอยกวา    33 หนวยกิต 
  - เลือกเรียน จาํนวนไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
 17.2.2.3  วิชาพื้นฐานวิชาชพีและวิชาชีพ 
             จํานวนไมนอยกวา     7 หนวยกิต 
 17.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี       6   หนวยกิต 
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 17.3 รายวิชา   
 17.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30  หนวยกิต 
 1.  กลุมวิชาภาษา  ใหเรียนจํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต   
- รายวิชาบังคบั 9 หนวยกิต        
รหัส  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ค) 
1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร            3(3-0-6)  
  Thai for Communication 
1500106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6)   
  English for Communication 
1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการอาน            3(3-0-6)  
  English for Reading Skills 
 

- รายวิชาเลือก          
รหัส  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ค) 
1500108 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร            3(3-0-6)   
  Chinese for Communication 
1500109 ภาษาญี่ปุนเพือ่การสื่อสาร           3(3-0-6)   
  Japanese for Communication 
1500110 ภาษาเกาหลีเพือ่การสื่อสาร           3(3-0-6)   
  Korean for Communication 
1500111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม     3(3-0-6)    
  Chinese for Socio-cultural Communication 
1500112 ภาษาญี่ปุนเพือ่การสื่อสารเชิงสังคมและวฒันธรรม    3(3-0-6)   
  Japanese for Socio-cultural Communication 
1500113 ภาษาเกาหลีเพือ่การสื่อสารเชิงสังคมและวฒันธรรม   3(3-0-6)   
  Korean for Socio-cultural Communication 
1500114 สนทนาภาษาจีนในการทํางาน              3(3-0-6)   
  Chinese Conversation for Work 
1500115 สนทนาภาษาญี่ปุนในการทาํงาน     3(3-0-6)   
  Japanese Conversation for Work 
1500116 สนทนาภาษาเกาหลีในการทาํงาน     3(3-0-6)   
  Korean Conversation for Work
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 2.  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ใหเรียนจํานวนไมนอยกวา  6  
หนวยกิต 
- รายวิชาบังคบั   6   หนวยกิต        
รหัส  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ค) 
2000103 จริยธรรมและทักษะชวีิต      3(3-0-6)   
  Ethics and Life Skills 
2500105 วิถีไทยและวิถีโลก      3(3-0-6)   
  Thai and World Life Style 
 

- รายวิชาเลือก            

รหัส  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ค) 
2000104 สุนทรียศาสตรแหงชีวิต      3(3-0-6)   
  Aesthetics for Life  
2000105 จิตวิทยาและการพัฒนาตน     3(3-0-6)   
  Psychology and Self-Development 
2500106 มนุษยกับสิ่งแวดลอม      3(3-0-6)   
  Man and Environment 
2500107 ทวารวดีศกึษา       3(3-0-6)   
  Dhavaravadee Studies 
2500108 กฎหมายในชวีิตประจําวัน     3(3-0-6)   
  Laws in Daily Life 
 
 3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร  ใหเรียนจํานวนไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
- รายวิชาบังคบั   6   หนวยกิต        
รหัส  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ค) 
4000109 สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู   3(2-2-5)  
  Information and Information Technology for Learning 
4000110 การคิดและการตัดสินใจ      3(2-2-5)   
  Thinking and Making Decision 
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- รายวิชาเลือก        
 ขอกําหนดเฉพาะ 
 ใหเลือกเรียนกลุมวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตรอีก 6 หนวยกิต 
รหัส  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ค) 
4000111 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ     3(3-0-6)   
  Science for Quality of Life 
4000112 วิทยาศาสตรการกีฬาและนันทนาการ    3(2-2-5)   
  Sports Science and Recreation 
4000113 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวนั     3(3-0-6)   
  Mathematics in Daily Life 
4000114 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน     3(2-2-5)   
  Technology in Daily Life 
4000115 เทคโนโลยีสารสนเทศ      3(2-2-5)   
  Information Technology 
ขอกําหนดทั่วไป: ใหเลือกเรียนกลุมวิชาใดกลุมวิชาหนึ่งอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
 
 17.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ      
 17.3.2.1 วิชาแกน  จํานวนไมนอยกวา 27 หนวยกิต 
รหัส  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ค) 
1631103 สารสนเทศศาสตรเบื้องตน     3(3-0-6) 
  Introduction to Information Science 
1631301 การบริการสารสนเทศ      3(2-2-5) 
  Information Services  
1632507 สารสนเทศทางมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตร  3(3-0-6)  
  Information Resource in Humanities, Social and Natural Science  
1633110 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตใช    3(2-2-5) 
  Information Technology and Application 
1633116 การจัดการความรู      3(3-0-6) 
  Knowledge Management 
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รหัส  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ค) 
3561104 ความรูเกี่ยวกบัการประกอบธุรกิจ     3(3-0-6) 
  Introduction to Business Operation 
3591105 เศรษฐศาสตรทั่วไป      3(3-0-6) 
  General Economics 
1500122 ภาษาอังกฤษเพื่อการงานอาชีพ 1     3(3-0-6) 
 English for Career 1  
1500123 ภาษาอังกฤษเพื่อการงานอาชีพ 2     3(3-0-6) 
 English for Career 2  
 
  17.3.2.2 วิชาเฉพาะดาน/วิชาเอก   จํานวนไมนอยกวา 63 หนวยกิต 
   - บังคบัเรียน  จํานวนไมนอยกวา   33   หนวยกิต   
รหัส  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ค) 
1631202 การพัฒนาทรพัยากรสารสนเทศ     3(3-0-6) 
  Information Resources Development 
1632201 การวิเคราะหสารสนเทศ 1       3(2-2-5) 
  Information Analysis 1 
1632202 การทํารายการสารสนเทศ   1       3(2-2-5) 
  Information Cataloging 1 
1632303 บรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสังเขป    3(2-2-5) 
  Bibliography Indexing and Abstracting 
1632304 การสงเสริมการอานและการเรียนรู    3(2-2-5) 
  Reading and Learning Promotion 
1632901 การวิจยัทางสารสนเทศศาสตร       3(2-2-5) 
  Research Methods in Information Science 
1633101 การจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ     3(2-2-5) 
  Information Storage and Retrieval 
1633107 การจัดการฐานขอมูล      3(2-2-5) 
  Data Base Management  
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รหัส  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ค) 
1633408 การจัดการสถาบันสารสนเทศ     3(2-2-5) 
  Information Institute Management 
1634102 การวิเคราะหระบบสารสนเทศ     3(3-0-6) 
  Information System Analysis  
1634103 การออกแบบเว็บ ในงานสารสนเทศ    3(2-2-5) 
  Web Design in Information Work 
 
   - เลือกเรียน  จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต    
รหัส  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ค) 
1631404 การประชาสัมพันธในงานสารสนเทศ    3(3-0-6) 
  Public Relations in Information Work 
1632305 จริยธรรมและกฎหมายในงานสารสนเทศ    3(3-0-6) 
  Ethics and Laws in Information Science 
1632502 ธุรกิจการพิมพ       3(3-0-6) 
  Publishing Business 
1633106 การเผยแพรสารสนเทศ      3(2-2-5) 
  Information Dissemination 
1633114 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(3-0-6) 
  Information Technology Management 
1633115 โปรแกรมประยุกตกับงานสารสนเทศ     3(2-2-5) 
  Application Software for Information Work 
1633201 การวิเคราะหสารสนเทศ 2      3(3-0-6) 
  Information Analysis 2 
1633202 การทํารายการสารสนเทศ 2      3(3-0-6) 
  Information Cataloging 2 
1633307 บริการอางอิงและสารสนเทศ     3(2-2-5) 
  Reference and Information Services 
1633409 สํานักงานอัตโนมัติ        3(3-0-6) 
  Office Automation 
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รหัส  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ค) 
1633503 วารสารและหนังสือพิมพ      3(3-0-6) 
  Periodicals and Newspaper 
1633505 เทคนิคการอาน       3(3-0-6) 
  Reading Techniques 
1633506 สารสนเทศทองถ่ิน      3(2-2-5) 
  Local Information 
1633601 ธุรกิจสารสนเทศ       3(3-0-6) 
  Information Business 
1633602 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับนักสารสนเทศ   3(3-0-6) 
  Electronic Commerce for Information Scientists 
1633901 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร     3(2-2-5) 
  Seminar in Information Science 
1634104 ส่ืออิเล็กทรอนิกสในงานสารสนเทศ    3(3-0-6) 
  Electronic Media in Information Work 
1634105 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย     3(3-0-6) 
  Data Communication and Networking 
1634106 การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม    3(2-2-5) 
  Multi Media Design and Development 
1634107 การเขียนโปรแกรมสําหรับนักสารสนเทศ    3(2-2-5) 
  Programming for Information Scientists 
1634902 การศึกษาเอกเทศดานสารสนเทศศาสตร    3(2-2-5) 
  Independent Study in Information Science 
1634509 จดหมายเหตแุละหอจดหมายเหต ุ     3(3-0-6) 
  Archives 
 17.3.2.3 วิชาพื้นฐานวชิาชพีและวิชาชพี  จํานวนไมนอยกวา  7    หนวยกิต 
รหัส  ชื่อวิชา        น(ชม.) 
1633801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตร  2(90) 
  Preparation for Professional Experience in Information Science 
1634802 การฝกประสบการณวิชาชพีสารสนเทศศาสตร     5(450) 
  Field Experience in Information Science 
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 17.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี   6  หนวยกิต 
  ใหเลือกเรยีนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยไมซํ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว   
 
 17.4  ความหมายของเลขรหัสวิชา 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
เลข 3 ตัวเแรก     เปนหมวดวิชาและหมูวิชา    
เลขตัวท่ี 4  บงบอกถึงระดบัความยากงายหรือช้ันป 
เลขตัวท่ี 5  บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวชิา 
เลขตัวท่ี 6,7  บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา 

หมายเหต ุ
 เลขตัวท่ี 5 บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 

 1. ลักษณะงานทั่วไปและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (163-1--) 
 2. งานเทคนิคทางสารสนเทศศาสตร   (163-2--) 
 3. งานบริการสารสนเทศ     (163-3--) 
 4. การจัดการและบริหารงานสถาบันบริการสารสนเทศ (163-4--) 
 5. ทรัพยากรสารสนเทศ     (163-5--) 
 6. ธุรกิจสารสนเทศ     (163-6--) 
 7. ภาษาอังกฤษในวิชาชีพ     (163-7--) 
 8. การฝกประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตร  (163-8--) 
 9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ 
     โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวจิัย  (163-9--) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

ลําดับกอนหลัง 

ลักษณะเนื้อหาวิชา 

ระดับความยากงายหรือช้ันป 

หมวดวิชาและหมูวิชา 
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 17.5 แผนการศึกษา : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
   

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
1631103 สารสนเทศศาสตรเบื้องตน   3(3-0-6) 
1631202 การพัฒนาทรพัยากรสารสนเทศ  3(3-0-6) 
1632507 สารสนเทศทางมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
xxxxxxx วิชาเฉพาะดาน/วิชาเอก เลือก   3 หนวยกิต ..(..-..-..) 
xxxxxxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     9 หนวยกิต ..(..-..-..) 

รวม 21 
 

 

 

 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-ค) 
1632201 การวิเคราะหสารสนเทศ 1   3(2-2-5) 
1633110 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตใช  3(2-2-5) 
1631301 การบริการสารสนเทศ 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเฉพาะดาน/วิชาเอกเลือก   3 หนวยกิต ..(..-..-..) 
xxxxxxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     9 หนวยกิต ..(..-..-..) 

รวม 21 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
1632202 การทํารายการสารสนเทศ 1  3(2-2-5) 
1632304 การสงเสริมการอานและการเรียนรู  3(2-2-5) 
1633101 การจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ  3(2-2-5) 
xxxxxxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    6 หนวยกิต ..(..-..-..) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสร ี    3 หนวยกิต ..(..-..-..) 

รวม 18 
 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
1634103 การออกแบบเว็บในงานสารสนเทศ  3(2-2-5) 
3561104 ความรูเกี่ยวกบัการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6) 
xxxxxxx วิชาเฉพาะดาน/วิชาเอก เลือก  6 หนวยกิต ..(..-..-..) 
xxxxxxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    6 หนวยกิต ..(..-..-..) 

หนวยกิตรวม 18 
 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
1633107 การจัดการฐานขอมูล  3(3-0-6) 
1634102 การวิเคราะหระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
1633408 การจัดการสถาบันสารสนเทศ 3(2-2-5) 
3591105 เศรษฐศาสตรทั่วไป 3(3-0-6) 
xxxxxxx วิชาเฉพาะดาน/วิชาเอก เลือก  6 หนวยกิต ..(..-..-..) 

รวม 18 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
1632303 บรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสังเขป  3(2-2-5) 
1500122 ภาษาอังกฤษเพื่อการงานอาชีพ 1 3(3-0-6) 
1633116 การจัดการความรู 3(3-0-6) 
xxxxxxx วิชาเฉพาะดาน/วิชาเอก เลือก  6 หนวยกิต ..(..-..-..) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสร ี    3 หนวยกิต ..(..-..-..) 

รวม 18 
 
 

ชั้นปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
1632901 การวิจยัทางสารสนเทศศาสตร  3(2-2-5) 
1500123 ภาษาอังกฤษเพื่อการงานอาชีพ 2 3(3-0-6) 
xxxxxxx วิชาเฉพาะดาน/วิชาเอก เลือก  6 หนวยกิต ..(..-..-..) 
1633801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตร 2(90) 

รวม 14 
 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
1634802 การฝกประสบการณวิชาชพีสารสนเทศศาสตร  5(450) 

รวม 5 
 
 หมวดวิชาศกึษาทั่วไป    30 หนวยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ     97 หนวยกิต 
 หมวดวิชาเลือกเสรี      6 หนวยกิต 
 รวม      133 หนวยกิต 
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 17.6  คําอธิบายรายวิชา 
 17.6.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
        17.6.1.1  กลุมวิชาภาษา 
 
 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวชิา น(ท-ป-ค) 
1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

Thai for Communication 
3(3-0-6) 

    การพัฒนาการใชภาษาไทยใหสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถฟงเพื่อจับใจความ
สําคัญ อานจับใจความ อานตีความและอานขยายความ ฝกพูดในสถานการณตาง ๆ และนําเสนอผลการ
สืบคน  โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา 
 
1500106 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 
3(3-0-6) 

 การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การ
ทักทาย การกลาวลา การแนะนําตนเองและผูอ่ืน การขอบคุณ การขอโทษ และการแสดงความเห็นใจ   
การขอรอง และการเสนอความชวยเหลือ การเชื้อเชิญและการใหคําแนะนํา การบรรยายลักษณะบุคคล
และสิ่งของ การถามและการใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ การซื้อขายสินคาและการบริการ การแสดง   
ความคิดเห็น และการติดตอทางโทรศัพท 
 
1500107 ภาษาองักฤษเพื่อทักษะการอาน 

English for Reading Skills 
3(3-0-6) 

   การพัฒนาทักษะการอาน การใชพจนานุกรมชวยในการอาน การอานเพื่อหาขอมูลที่ตองการ   
การอานสื่อส่ิงพิมพ การอานประกาศ การอานคําสั่งทั่วไป เทคนิคการอานเพื่อจับใจความสําคัญ   
การอานเพื่อเขียนสรุปความ ตลอดจนการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส   
การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวชิา น(ท-ป-ค) 
1500108 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

Chinese for Communication 
3(3-0-6) 

 การพัฒนาทักษะการใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การลา การ
แนะนําตนเองและผูอ่ืน การกลาวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม การซื้อของ การถามตอบ
ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ่ืน และสถานที่ การอานปายประกาศ และการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ  
 
1500109 ภาษาญีปุ่นเพือ่การสื่อสาร 

Japanese for Communication 
3(3-0-6) 

 การพัฒนาทักษะการใชภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การลา การ
แนะนําตนเองและผูอ่ืน การกลาวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม การซื้อของ การถามตอบ
ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ่ืน และสถานที่ การอานปายประกาศ และการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ 
 
1500110 ภาษาเกาหลีเพือ่การสื่อสาร 

Korean for Communication 
3(3-0-6) 

    การพัฒนาทักษะการใชภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การลา   
การแนะนําตนเองและผู อ่ืน การกลาวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม การซื้อของ   
การถามตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ่ืน และสถานที่ การอานปายประกาศ และการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ 
 
1500111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงสงัคมและวัฒนธรรม 

Chinese for Socio-cultural Communication 
3(3-0-6) 

 การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่เกี่ยวของกับความรูพื้นฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม เชน 
ลักษณะครอบครัว ความเปนอยู วันสําคัญ ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีของชาวจีน และกรณีที่ควร
หลีกเลี่ยงในการสื่อสารกับชาวจีน 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวชิา น(ท-ป-ค) 
1500112 ภาษาญีปุ่นเพือ่การสื่อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม 

Japanese for Socio-cultural Communication 
3(3-0-6) 

 การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่เกี่ยวของกับความรูพื้นฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม เชน 
ลักษณะครอบครัว ความเปนอยู วันสําคัญ ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีของชาวญี่ปุน และกรณีที่   
ควรหลีกเลี่ยงในการสื่อสารกับชาวญี่ปุน 
 
1500113 ภาษาเกาหลีเพือ่การสื่อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม 

Korean for Socio-cultural Communication 
3(3-0-6) 

   การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่เกี่ยวของกับความรูพื้นฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม เชน 
ลักษณะครอบครัว ความเปนอยู วันสําคัญ ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีของชาวเกาหลี และกรณีที่   
ควรหลีกเลี่ยงในการสื่อสารกับชาวเกาหลี 
 
1500114 สนทนาภาษาจีนในการทํางาน 

Chinese Conversation for Work 
3(2-2-5) 

   การพัฒนาทักษะการฟง การพูดภาษาจีนในสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน เชน การ
อธิบายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การขอขอมูล การสนทนาทางโทรศัพท การนัดหมาย การสัมภาษณ   
การรับฝากขอความ เนนคําศัพทและขอความที่ใชใน การสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมาย   
สมัครงานและประวัติยอ 
 
1500115 สนทนาภาษาญี่ปุนในการทาํงาน 

Japanese Conversation for Work 
3(2-2-5) 

    การพัฒนาทักษะการฟง การพูดภาษาญี่ปุนในสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน เชน   
การอธิบายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การขอขอมูล การสนทนาทางโทรศัพท การนัดหมาย   
การสัมภาษณ การรับฝากขอความ เนนคําศัพทและขอความที่ใชใน การสนทนาขณะทํางาน การเขียน
จดหมายสมัครงานและประวัติยอ 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวชิา น(ท-ป-ค) 
1500116 สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน 

Korean Conversation for Work 
3(2-2-5) 

 การพัฒนาทักษะการฟง การพูดภาษาเกาหลีในสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน เชน   
การอธิบายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การขอขอมูล การสนทนาทางโทรศัพท การนัดหมาย   
การสัมภาษณ การรับฝากขอความ เนนคําศัพทและขอความที่ใชใน การสนทนาขณะทํางาน การเขียน
จดหมายสมัครงานและประวัติยอ 

 
   17.6.1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวชิา น(ท-ป-ค) 
2000103 จริยธรรมและทักษะชีวิต 

Ethics and Life Skills 
3(3-0-6) 

 ความหมาย ประเภท คุณคา และเกณฑตัดสินคุณคาทางจริยธรรมในสังคมปจจุบัน ตามหลัก
ปรัชญาและศาสนา การพัฒนาทักษะชีวิตในดานตาง ๆ การดําเนินชีวิตตามวิถีทางประชาธิปไตย การ
สรางวินัยและความตระหนักในคุณคาของตนเอง การสรางภูมิคุมกันทางจิต มรรควิธีเพื่อชีวิตที่เปนสุข 
 
2000104 สุนทรียศาสตรแหงชีวิต 

Aesthetics for Life 
3(3-0-6) 

 ศึกษาความหมาย ประเภท ความสําคัญของสุนทรียภาพในการดํารงชีวิต การรับรูและซาบซึ้ง 
ความงามทางธรรมชาติ และงานศิลปะแขนงตาง ๆ ที่มนุษยสรางขึ้น มารยาทในการชมศิลปะและการ
แสดง 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวชิา น(ท-ป-ค) 

2000105 จิตวิทยาและการพัฒนาตน 
Psychology and Self-Development 

3(3-0-6) 

 พฤติกรรมการดําเนินชีวิต ประเภทของพฤติกรรม การรูจักและเขาใจตนเองและผูอ่ืน ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตนเองในมิติจิตวิทยา สังคมวิทยา ศาสนาและ
วัฒนธรรม มนุษยสัมพันธ มารยาทและการสมาคม การสรางเสริมกลุมและทีมงาน การดํารงชีวิตอยูใน
สังคมอยางมีความสุข 
 
2500105 วิถีไทยและวิถีโลก 

Thai and World Life Style 
3(3-0-6) 

 วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยสภาพปญหาและแนวทางการแกไขปญหา
สังคมไทย โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภูมิปญญาไทยที่สงเสริมการปรับตัวและการ
ดําเนินวิถีชีวิตแบบไทย การวิเคราะหสถานการณโลกปจจุบัน เพื่อความเขาใจในการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลง        ดานตาง ๆ ของสังคมโลก รวมทั้งการปรับตัวของไทยในสังคมโลก 
 
2500106 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 

Man and Environment 
3(3-0-6) 

  ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติกับสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ วิกฤตการณทาง
ส่ิงแวดลอมและภัยธรรมชาติ ความสัมพันธเชิงระบบระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีที่มี
ผลกระทบตอมนุษยและส่ิงแวดลอม การจัดการทรัพยากรโดยเนนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ตามแนวพระราชดําริ 
 
2500107 ทวารวดีศึกษา 

Dhavaravadee Studies 
3(3-0-6) 

    ความเปนมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางภูมิศาสตร สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง   
การปกครองสมัยทวารวดี ความเจริญและความเสื่อมถอยของอาณาจักรทวารวดี ความสําคัญของ   
อารยธรรมยุคทวารวดีที่มีตอจังหวัดนครปฐมและประเทศไทย 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวชิา น(ท-ป-ค) 
2500108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 

Laws in Daily Life 
3(3-0-6) 

 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่มีความสัมพันธกับชีวิตและปรากฏการณทางสังคม หลัก
สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายนิติกรรมสัญญา หลักกฎหมายซื้อขาย เชา
ทรัพย เชาซื้อ กูยืมเงิน ค้ําประกัน หุนสวนและบริษัท หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา การประยุกต
และบูรณาการใชกฎหมายใหไดเปนผลจริงในการประกอบอาชีพและชีวิตประจําวัน 
 

 
 17.6.1.3  กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณติศาสตร 
 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวชิา น(ท-ป-ค) 
4000109 สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 

Information and Information Technology for Learning 
3(2-2-5) 

    ความหมายความสําคัญของการรูสารสนเทศ แหลงสารสนเทศและการบริการ กลยุทธและ
ทักษะการคนสารสนเทศประเภทตาง ๆ ดวยเทคโนโลยี การใชฐานขอมูลสารสนเทศและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส  การรวบรวมและประเมินคาสารสนเทศ การวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศเพื่อ
การนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาและการเขียนรายงานทางวิชาการ 
การอางอิงและจริยธรรมในการใชสารสนเทศ 
 
4000110 การคิดและการตัดสินใจ 

Thinking and Decision Making 
3(2-2-5) 

    การพัฒนาทักษะการคิดและลักษณะการคิดแบบตาง ๆ การพัฒนากระบวนการคิด เชน การคิด   
เชิงสรางสรรค การคิดเชิงวิทยาศาสตร การคิดอยางมีวิจารณญาณ การตัดสินใจ องคประกอบในการ
ตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจ การประยุกตการคิดและการตัดสินใจไปใชในชีวิต 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวชิา น(ท-ป-ค) 
4000111 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต 

Science for Quality of Life 
3(3-0-6) 

    ความหมาย ความสําคัญของวิทยาศาสตรและคุณภาพชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การใชหลักการทางวิทยาศาสตรศึกษาคุณคาทางธรรมชาติของ
อาหาร ยารักษาโรคและสมุนไพร ศึกษาธรรมชาติของชีวิต ระบบการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันของ
ส่ิงมีชีวิต การใชหลักวิทยาศาสตรความสมเหตุสมผลเพื่อการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ 
 
4000112 วิทยาศาสตรการกีฬาและนนัทนาการ 

Sports Science and Recreation 
3(2-2-5) 

 หลักการและประโยชนของการออกกําลัง การสรางเสริมสมรรถภาพรางกายและการออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต หลักการและประเภทของกิจกรรมนันทนาการ   
การรวมกิจกรรมนันทนาการเพื่อสงเสริมสุขภาพและการเลนกีฬา 
 
4000113 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวนั  

Mathematics in Daily Life 
3(3-0-6) 

 ดอกเบี้ย ภาษีเงินได ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล คาสูงสุดและคาต่ําสุด การประยุกตใช
คณิตศาสตรในวิชาชีพตาง ๆ  
 
4000114 เทคโนโลยีในชวิีตประจําวัน 

Technology in Daily Life 
3(2-2-5) 

 พัฒนาการเทคโนโลยีประเภทตาง ๆ ที่นํามาใชในองคกร สํานักงาน และครัวเรือน การเลือก
บริโภคเทคโนโลยีที่ เหมาะสมในชีวิตประจําวัน การประหยัดพลังงานที่ไมกอใหเกิดมลภาวะตอ
ส่ิงแวดลอม ไมขัดตอศีลธรรม ทั้งเทคโนโลยีดานวัสดุ อุปกรณ วิธีการและระบบ เพื่อตอบสนองความ
จําเปนในการดํารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเปนพื้นฐานเชิงธุรกิจ 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวชิา น(ท-ป-ค) 
4000115 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information Technology 
3(2-2-5) 

    บทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรูเกี่ยวกับฮารดแวร ซอฟตแวร 
ฐานขอมูล อินเทอรเน็ต ระบบเครือขายและสื่อประสม การใชระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต
ที่จําเปน ตอวิชาชีพ การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการสื่อสาร การสรางเว็บไซต 
 

 
 17.6.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
 17.6.2.1 วิชาแกน 
รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวชิา น(ท-ป-ค) 
1631103 สารสนเทศศาสตรเบื้องตน  

Introduction to Information Science 
3(3-0-6) 

 ความรูเกี่ยวกบัสารสนเทศศาสตร  สารสนเทศกับสังคม  สารสนเทศศาสตรกับวิชาชพี   
นักสารสนเทศ  บทบาทของสารสนเทศกับเทคโนโลยีสารสนเทศตอบุคคล  องคกร  และสมาคมที่
เกี่ยวของกับสารสนเทศศาสตร  ปรัชญา  กฎหมายที่เกี่ยวของ  และจริยธรรมของนักสารสนเทศ 
 
1631301 การบริการสารสนเทศ   

Information Services 
3(2-2-5) 

 ความหมาย  ความสําคัญ  และประเภทของบริการสารสนเทศ  หลักการและวิธีการ
จัดบริการแตละประเภท  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริการ  คุณสมบัติและบุคลิกภาพที่ดี
ของผูใหบริการสารสนเทศ  การประเมินผลงานบริการสารสนเทศ 
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1632507 สารสนเทศทางมนุษยศาสตร  สังคมศาสตร  และวิทยาศาสตร 
Information  Resource in Humanities, Social and Natural 
Science  

3(3-0-6) 

 ความหมาย  ความสําคัญ  ขอบเขต  ประเภท  การประเมนิคาสารสนเทศ  แหลงใหบริการ  
แหลงผลิต  การจัดเก็บ  การเผยแพรสารสนเทศที่มีช่ือเสียง  และสําคัญในสาขามนุษยศาสตร  
สังคมศาสตร  และวิทยาศาสตร   
 
1633110 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตใช  

Information Technology and Application 
3(2-2-5) 

 ความหมาย  ความสําคัญ  และประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนนทกัษะเบื้องตนใน
การประยกุตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมพื้นฐานในงานสารสนเทศ  และการนําเสนอ
สารสนเทศในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  วิธีใชและบํารุงรักษาเครื่องมอืเครื่องใชทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
1633116 การจัดการความรู   

Knowledge Management 
3(3-0-6) 

 ความหมาย  ความสําคัญ  และประเภทของความรู  และการจัดการความรู  บทบาทของการ
จัดการความรูตอองคกร  กระบวนการจัดการความรู  กรณีศึกษาการจัดการความรูในองคกรภาครัฐ
และเอกชน 
 
3561104 ความรูเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ 

Introduction to Business Operation 
3(3-0-6) 

 ศึกษาถึงลักษณะพืน้ฐานของธุรกิจประเภทตาง ๆ และองคประกอบทีใ่ชในการประกอบ
ธุรกิจ  ไดแก  การจัดการ  การบัญชี  การเงิน  การตลาด  การบริหารดานบุคคล  การบริหารสํานักงาน  
ซ่ึงครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ  แนวทางการประกอบธุรกิจ  ตลอดจนศึกษาปญหา
ที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจ  และจรรยาบรรณของนักธุรกิจ 
 
 
 

รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวชิา น(ท-ป-ค) 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวชิา น(ท-ป-ค) 
3591105 เศรษฐศาสตรท่ัวไป 

General Economics 
3(3-0-6) 

 ศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจําวนัเพื่อประกอบธุรกิจ  การจัดหาและใช
ทรัพยากรการบริโภค  การผลิต  ตลาด  สถาบันการเงิน  การภาษีอากร  การคา  การลงทุน  ปญหา
เศรษฐกิจและแนวทางการแกไขปญหา 
 
1500122 ภาษาองักฤษเพื่อการงานอาชีพ 1 3(3-0-6) 
 การฝกทักษะพื้นฐานเพื่อการเตรียมสมัครงานของแตละสาขาวิชาเอก  ฝกอานเอกสารสําคัญ 
และฝกเขียนขอมูลที่มีประโยชนตอการสมัครงาน  การหาแหลงงาน  ตลอดจนฝกการสัมภาษณงาน 
 
1500123 ภาษาองักฤษเพื่อการงานอาชีพ 2 3(3-0-6) 
 การพัฒนาทักษะและกลยุทธเพื่อการทํางานในสํานกังาน  การฝกใชภาษาอังกฤษเพือ่การ
ส่ือสารทางธุรกิจ  มุงเนนการฝกทักษะการพูดในสถานการณตาง ๆ เชน การนัดหมาย  การโทรศัพท  
การตอนรับ  การขอขอมูลและใหขอมูล 
 
 
 17.6.2.2 วิชาเฉพาะดาน/วิชาเอก 
  17.6.2.2.1 กลุมวิชาบังคบั 
รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวชิา น(ท-ป-ค) 
1631202 การพัฒนาทรพัยากรสารสนเทศ  

Information  Resources  Development 
3(3-0-6) 

 ความหมาย  และขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  การกําหนดนโยบาย  การ
จัดหา  การเลือกและประเมินคาทรัพยากรสารสนเทศ  เครื่องมือในการเลือก  และจัดหา  แหลงผลิต
และแหลงจําหนาย  การเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการบริการ  การประเมินทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อการจําหนายออก  การบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวชิา น(ท-ป-ค) 
1632201 การวิเคราะหสารสนเทศ 1    

Information Analysis 1 
3(2-2-5) 

 ความหมาย  ความสําคัญ  ประโยชนของการวิเคราะหสารสนเทศ  หลักเกณฑทัว่ไปในการ
วิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ  ระบบการจัดหมูตาง ๆ  โดยเนนการจดัหมูตามระบบทศนิยมของ 
ดิวอ้ี  การกําหนดหวัเร่ือง   และการกําหนดเลขเรียกหนังสือ   
 
1632202 การทํารายการสารสนเทศ  1    

Information  Cataloging 1 
3(2-2-5) 

 ความหมาย  และความสําคัญของการทํารายการสารสนเทศ  คูมือที่ใชในการทํารายการ  
หลักเกณฑและมาตรฐานการลงรายการทางบรรณานุกรมของหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
การบันทึกรายการหนังสือภาษาไทยในรูปแบบ MARC   
 
1632303 บรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสังเขป  

Bibliography Indexing and Abstracting 
3(2-2-5) 

 ความหมาย  ความสําคัญ  ลักษณะและประเภทของบรรณานุกรม  ดรรชนี และสาระสงัเขป  
หลักการเขียนบรรณานุกรม  การควบคุมบรรณานุกรม  การบริการทางบรรณานุกรม  ระบบของ
ดรรชนี  การจดัทําดรรชนี  และการบริการดรรชนี  การเขียนและการบริการสาระสังเขป   
 
1632304 การสงเสริมการอานและการเรียนรู  

Reading and Learning Promotion 
3(2-2-5) 

 ความหมาย  และความสําคัญของการสงเสริมการอาน  จิตวิทยาการอาน ความสนใจในการ
อานและวรรณกรรมที่เหมาะกับบุคคลแตละวัย  การสรางนิสัยรักการอานและการเรยีนรู  กิจกรรม  
โครงการและวิธีจัดกจิกรรมสงเสริมการอานและการเรยีนรู  การบําบัดดวยการอาน  องคกรที่
สงเสริมการอานและการเรยีนรู 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวชิา น(ท-ป-ค) 
1632901 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร 

 Research in Information Science 
3(2-2-5) 

 วิธีการแสวงหาความรู  และขอเท็จจริงของมนุษย  ความหมาย  ธรรมชาติ  ประเภทของการ
วิจัย  กระบวนการวิจยั  การเลือกปญหาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร  การกําหนดวตัถุประสงค  
สมมติฐาน  ตัวแปร  กลุมตวัอยางและวิธีการสุมตัวอยางการวิจยั  วิธีการสังเคราะห  การปริทัศน
เอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของ  การออกแบบการวิจยั  การสรางเครื่องมือการวิจยั  การใชสถิติ
สําหรับวิเคราะหขอมูล  วิธีเขียนโครงการวิจัย  และรายงานเพื่อเผยแพรผลการวิจัย 
 
1633101 การจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศ    

Information Storage and Retrieval 
3(2-2-5) 

 แนวคดิ  และความสําคัญของการจัดเก็บและการคนคนืสารสนเทศ  เทคโนโลยีการจัดเก็บ
และการคนคนืสารสนเทศ  องคประกอบของการจัดเกบ็และการคนคืนสารสนเทศ  กระบวนการ  
คนคืนสารสนเทศ  กลยุทธและเทคนิคการคนคืนสารสนเทศ  ระบบการจัดเก็บและการคนคืน
สารสนเทศดวยเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร 
 
1633107 การจัดการฐานขอมูล   

Data Base Management  
3(2-2-5) 

  ฐานขอมูลและองคประกอบของฐานขอมูล  ประเภทของฐานขอมูล  โครงสรางขอมูล  การ
สํารวจทรัพยากรสารนิเทศเพื่อการจัดการฐานขอมูล และการออกแบบฐานขอมูลเบื้องตนเพื่อการ
ปฏิบัติงาน การจัดการขอมูลเบื้องตนดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
 
1633408 การจัดการสถาบันสารสนเทศ   

Information Institute Management 
3(2-2-5) 

 หลักการและทฤษฎีบริหารจัดการสถาบันสารสนเทศ  การจัดองคกร  การประกันคณุภาพ  
การกําหนดนโยบาย  การจัดการเงิน  พัสดคุรุภัณฑ  บุคลากร  อาคารสถานที่  การจัดสํานักงาน  งาน
สารบรรณ  การจัดการเอกสาร  การประเมนิผลการจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวชิา น(ท-ป-ค) 
1634102 การวิเคราะหระบบสารสนเทศ 

Information System Analysis   
3(3-0-6) 

 หลักการ  ทฤษฎี  องคประกอบของระบบสารสนเทศ  วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
การศึกษาระบบสารสนเทศ  การวิเคราะหระบบสารสนเทศ  การออกแบบระบบสารสนเทศ  การ
พัฒนาระบบสารสนเทศ  การวิเคราะหประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของสถาบันบริการสารสนเทศ  
เทคนิคและเครื่องมือในการวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ 
 
1634103 การออกแบบเว็บในงานสารสนเทศ  

Web Design in Information Work 
3(2-2-5) 

 การออกแบบโครงสรางเว็บเพจดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  การใชเครื่องมือการออกแบบ    
เว็บเพจของสถาบันบริการสารสนเทศ  เทคนิคการออกแบบเว็บเพจ  การสรางภาพเคลื่อนไหวและ
การใชภาพประกอบเว็บเพจ  การสรางงานกราฟกเพื่อใชในเว็บเพจ  การเชื่อมโยงและการสงเว็บเพจ
สูเวิลดไวดเว็บ 
 
  17.6.2.2.2 กลุมวิชาเลือก 
 

รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวชิา น(ท-ป-ค) 
1631404 การประชาสัมพันธในงานสารสนเทศ   

Public Relations in Information Work 
3(3-0-6) 

 ความหมาย ความสําคัญ และวัตถุประสงคของการประชาสัมพันธตองานสารสนเทศ  
หลักการ  การวางแผน    และวิธีการดําเนนิงานการประชาสัมพันธ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
สารสนเทศ   การใชส่ือและเครื่องมือการประชาสัมพันธงานสารสนเทศ 
 
1632305 จริยธรรมและกฎหมายในวชิาชีพสารสนเทศศาสตร    

Ethics and Laws in Information Science  
3(3-0-6) 

 ความหมาย  ความสําคัญของจริยธรรม  และกฎหมายในวชิาชีพสารสนเทศศาสตร  
จริยธรรม  และจรรยาบรรณ    สําหรับนักสารสนเทศ  กฎหมายที่เกี่ยวของในงานสารสนเทศ  การ
สงเสริมและพัฒนาจริยธรรม  และคานิยมสาํหรับนักวิชาชีพสารสนเทศ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวชิา น(ท-ป-ค)) 
1632502 ธุรกิจการพิมพ   

Publishing Business   
3(3-0-6) 

 ความรูเกี่ยวกบัการพิมพ  การจัดพิมพ  เทคโนโลยีการพิมพ  ธุรกิจการพมิพและการจัดพิมพ
ส่ิงพิมพและเอกสารอิเล็กทรอนิกส  ความรูเกี่ยวกับตนทนุ  การวิเคราะหจุดคุมทุน  การกําหนดราคา  
และการจดัการธุรกิจการพิมพ  ธุรกิจสํานกัพิมพและธุรกิจจัดจําหนาย  ปญหาและแนวทางการ
ประกอบธุรกจิการพิมพและการจัดพิมพส่ิงพิมพและเอกสารอิเล็กทรอนิกส  กฎหมายเกีย่วกับธุรกิจ
การพิมพ  และธุรกิจการพิมพ 
 
1633106 การเผยแพรสารสนเทศ  

Information Dissemination  
3(2-2-5) 

 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพรและถายทอดสารสนเทศทั้งในหนวยงานตาง ๆ  
เทคนิควิธีการผลิต  การจัดเก็บและแสดงผลของสารสนเทศ  การนําเสนอและการเผยแพร
สารสนเทศรูปแบบตาง ๆ  รวมทั้งการเผยแพรสารสนเทศบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
 
1633114 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   

Information Technology Management 
3(3-0-6) 

 ความหมาย  ความสําคัญของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศกับงานสารสนเทศ   การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจดัการสารสนเทศ   การวางแผน
และการเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  การกําหนดมาตรฐานและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมกัน  การลงทุนในเรื่องการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการรกัษาความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ 
 
1633115 โปรแกรมประยุกตกับงานสารสนเทศ   

Application Software for Information Work 
3(2-2-5) 

 โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชกับงานสารสนเทศ  โครงสรางโปรแกรม  และการเลือกโปรแกรม
สําเร็จรูป  การวิเคราะหระบบงานเพื่อนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาประยุกต  การประเมนิผล  ฝกปฏิบัติ 
การใชโปรแกรมที่สําคัญในงานสารสนเทศ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวชิา น(ท-ป-ค) 
1633201 การวิเคราะหสารสนเทศ 2  

Information Analysis 2 
3(3-0-6) 

 หลักการวเิคราะหสารสนเทศระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั  การจัดหมูทรัพยากร
สารสนเทศประเภทอืน่ๆ การใชคูมือในการกําหนดเลขหมู และหวัเร่ือง  การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อวิเคราะหสารสนเทศระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
 
1633202 การทํารายการสารสนเทศ 2   

Information Cataloging 2 
3(3-0-6) 

 หลักเกณฑการทํารายการสารสนเทศ  การทํารายการและวิธีการลงรายการดวย MARC 
Meta Data เบื้องตน และ Union Catalog  การทํารายการสารสนเทศเนนภาษาอังกฤษ   
 
1633307 บริการอางอิงและสารสนเทศ   

Reference and Information Services 
3(2-2-5) 

 ความหมายและลักษณะของบริการอางอิงและสารสนเทศ  แหลงคนควาอางอิง  ประเภท
ส่ิงพิมพ  ฐานขอมูลออนไลน   และฐานขอมูลสําเร็จรูป   การศึกษาพฤติกรรมผูใชบริการ     เทคนิค
การใหบริการอางอิงและสารสนเทศ  การวิเคราะหคําถาม  ประเภทของคําถามอางอิง  การให
การศึกษาแกผูใชบริการ  การตลาดในงานบริการสารสนเทศ  การประเมินการบริการอางอิงและ
สารสนเทศ    
 
1633409 สํานักงานอัตโนมัติ  

Office Automation 
3(3-0-6) 

 บทบาทของสํานักงาน  ระบบสํานักงาน  การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหาร
สํานักงาน ระบบการประมวลภาพและการทําสําเนา ระบบการจัดการขาวสาร ไปรษณยี
อิเล็กทรอนิกส ไปรษณยีเสียง โทรสาร ระบบประชุมทางไกลดวยภาพ เสียงและคอมพิวเตอร ระบบ
สนับสนุนสํานักงาน  การจดัการงานจดัเกบ็เอกสาร การออกแบบและพัฒนาระบบสาํนักงาน
อัตโนมัติ เทคโนโลยี และโปรแกรมประยกุตสําหรับสํานักงานอัตโนมัติ ระบบเครือขายภายใน
สํานักงานอัตโนมัติ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวชิา น(ท-ป-ค) 
1633503 วารสารและหนังสือพิมพ   

Periodicals and Newspaper  
3(3-0-6) 

 ความหมาย  ความสําคัญ  ลักษณะ  ประเภทของวารสารและหนงัสือพิมพทั้งที่เปนสิง่พิมพ
และสื่ออิเล็กทรอนิกส  การเลือก  การจัดหา  การเตรียม  การจัดเก็บ  การใหบริการวารสารและ
หนังสือพิมพ  กฤตภาค การจดัทําเครื่องมือในการสืบคน  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ดําเนินงาน  และบริการวารสารและหนังสือพิมพ 
 
1633505 เทคนิคการอาน   

Reading Techniques 
3(3-0-6) 

 ความหมาย  ความสําคัญ  วัตถุประสงคของการอาน  กระบวนการอาน  การพัฒนาการอาน  
การพัฒนาทักษะและวิธีฝกทักษะในการอาน  การอานเรว็  การอานจับใจความสําคัญ  การอานเพื่อ
วิเคราะหและวินิจสาร  การอานเพื่อจุดมุงหมายทัว่ไปและการอานเพือ่เลือกสรรขอมูลไปประยุกตใช
กับงานบริการสารสนเทศ และสื่อสารสนเทศอื่นๆ ทั้งสิ่งตีพิมพและไมตีพิมพ 
 
1633506 สารสนเทศทองถิ่น  

Local Information 
3(2-2-5) 

 ความหมาย  ความสําคัญ  และประเภทของสารสนเทศทองถ่ิน  แหลงสารสนเทศทองถ่ิน  
การจัดหา  การจัดเก็บ  การใหบริการ  และเผยแพรสารสนเทศทองถ่ิน  การพัฒนาสารสนเทศทองถ่ิน 
 
1633601 ธุรกิจสารสนเทศ   

Information Business  
3(3-0-6) 

 
 ความรูเกี่ยวกบัธุรกิจสารสนเทศ  ประเภทของธุรกิจและการจัดการธุรกิจสารสนเทศ  แหลง
สารสนเทศและขอมูลทางดานธุรกิจ  ขายงานธุรกิจสารสนเทศ  การตลาดในงานสารสนเทศ  
การศึกษาความตองการและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผูใช  การวิเคราะหและการเลือก
ตลาดเปาหมาย  การกําหนดราคาและสงเสริมการขาย  การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ประกอบธุรกจิสารสนเทศ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวชิา น(ท-ป-ค) 
1633602 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับนักสารสนเทศ    

Electronic Commerce for Information Scientists 
3(3-0-6) 

 ความหมาย ความสําคัญ ของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  การดําเนินธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
ระบบปองกัน และรักษาความปลอดภัยในการทําธุรกิจผานระบบออนไลน กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส การกาํหนดนโยบายและกลยุทธในการทําธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
กรณีศึกษาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในงานสารสนเทศที่ประสบความสําเร็จการทําธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในปจจุบนัและอนาคต 
 
1633901 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร     

Seminar in Information Science 
3(2-2-5) 

 ความหมาย  ความสําคัญ  และประเภทของการจัดสัมมนา  หลักการจัดและกระบวนการจัด
สัมมนา  การกาํหนดหัวขอสัมมนา  การวางแผน  การเตรยีมการ  วัสดุอุปกรณและเครื่องมือจัด
สัมมนา  การดาํเนินการระหวางสัมมนา  การดําเนินการหลังสัมมนา  การประเมินผลการสัมมนา  
การวิเคราะห  การแกไขปญหาและอุปสรรค  ในการจัดสัมมนา   
 
1634104 สื่ออิเล็กทรอนิกสในงานสารสนเทศ    

Electronic Media in Information Work 
3(3-0-6) 

 ประเภทของโสตทัศนวัสดุอุปกรณ และสื่ออิเล็กทรอนิกสในงานสารสนเทศ  การจัดหา  
จัดเก็บ  การใหบริการ  ตลอดจนการบํารุงรักษา 
 
1634105 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย  

Data Communication and Networking 
3(3-0-6) 

 องคประกอบ และความเปนมาของการสื่อสารขอมูล ความสัมพันธระหวางคอมพวิเตอรกับ
การสื่อสารขอมูล  เทคโนโลยีโทรคมนาคมกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
มาตรฐานในการสื่อสารขอมูล ระบบการสงผานขอมูลทั้งทางเดียวและสองทาง การสงผานขอมูล
แบบสัมพันธ และไมสัมพันธ  ชนิดของการสงขอมูล  แอนะล็อก ดิจิทัล ชนิดของสายการสื่อสาร 
สถาปตยกรรม โพรโทคอล และองคประกอบในขายการสื่อสารอนาคตของเครือขายคอมพิวเตอร 
แนวโนมการสื่อสารขอมลูในระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวชิา น(ท-ป-ค) 
1634106 การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม   

Multi Media Design and Development 
3(2-2-5) 

 ความรูเกี่ยวกบัสื่อประสม องคประกอบและหลักการออกแบบและพฒันาสื่อประสม  การ
เตรียมเนื้อหาเพื่อนําไปใชสรางงานนําเสนอ การใชโปรแกรมสําหรับงานประมวลผลแบบสื่อประสม   
การเชื่อมโยงขอมูล ประยุกตใชโปรแกรมกราฟก โปรแกรมสรางภาพเคลื่อนไหว โปรแกรมบันทึก
ตัดตอเสียงดจิทิัล และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกีย่วของ นํามาเรียบเรียงเชื่อมโยงสรางเปนชิ้นงาน นําเสนอ
ไดอยางหลากหลาย สรางสรรค  
 
1634107 การเขียนโปรแกรมสําหรับนักสารสนเทศ   

Programming for Information Scientists 
3(2-2-5) 

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัการเขียนโปรแกรม ความหมายและลําดับขั้นตอนของโปรแกรม 
ชนิดของขอมูลและตัวแปร คําสั่งตาง ๆในการเขียนโปรแกรม รูปแบบไวยากรณภาษาคอมพิวเตอร
คําสั่ง I/O ชนิดของขอมูลแบบตาง ๆ โปรแกรมยอยและฟงกชันตาง ๆ และการเขยีนโปรแกรม 
เบื้องตน โดยการใชภาษาคอมพิวเตอร ภาษาใดภาษาหนึง่ หรือฝกการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูป 
 
1634509 จดหมายเหตุและหอจดหมายเหตุ 

Archives 
3(3-0-6) 

 ความหมายและคุณคาของจดหมายเหตุ  ประวัตแิละงานจดหมายเหตใุนประเทศไทยและ
ตางประเทศ หนวยงานจดหมายเหตุที่สําคญัในประเทศไทย การบริหารและดําเนนิงานบริการ
จดหมายเหต ุ
 
1634902 การศึกษาเอกเทศดานสารสนเทศศาสตร  

Independent Study  in Information Science 
3(2-2-5) 

 การศึกษาคนควา ปฏิบัติงาน การทดลอง บูรณาการความรู และทฤษฎี  ทางสารสนเทศ
ศาสตรสูการปฏิบัติการในรปูของโครงการศึกษาวจิัย  โดยประยุกตใชวิธีการวิจยัทางสารสนเทศ
ศาสตรอยางมีระบบ  มีการนาํเสนอ  เผยแพรผลงานเปนรูปเลมที่สมบูรณตามขอกําหนดและเสนอตอ
ที่ประชุม 
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  17.6.2.3  วิชาพื้นฐานวชิาชพีและวิชาชพี 
 
รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวชิา น(ชม.) 
1633801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีสารสนเทศศาสตร 

Preparation for Professional Experience in Information Science 
2(90) 

 กิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูศึกษา  กอนฝกประสบการณวิชาชีพทางสารสนเทศ
ศาสตร  การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู  ทกัษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพ  โดยใหเตรียมฝกงานสถาบันสารสนเทศ  ทั้งในดานงานบริหาร  งานเทคนิค  และงานบริการ  
(เปนการฝกภายในสถาบันสารสนเทศของสถานศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของอาจเปนการเตรยีม
ฝกงานเปนชัว่โมงหรือเตรียมฝกงานเฉพาะงานกไ็ด) 
 
1634802 การฝกประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตร      5(450) 

Field Experience in  Information Science 
รายวิชาที่ตองสอบผานมากอน : 1633801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตร 

 การฝกประสบการณวิชาชพีดานงานบรหิาร  งานเทคนิค  งานบริการ  ในสถาบันสารสนเทศ
หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
 
 
 17.6.3  หมวดวิชาเลือกเสรี 
 ใหเลือกเรยีนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โดยไม
ซํ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว   

 
18.  การประกันคุณภาพของหลักสูตร 
 

     หลักสูตรไดมีการประกันคุณภาพของหลักสูตรในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
 18.1  การบริหารหลักสูตร 
  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร     ทําหนาที่กําหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ
ดังตอไปนี ้
  18.1.1  รวมกนักําหนดปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิโดยยดึหลักมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพในระดับอดุมศึกษา 
  18.1.2   กําหนดคุณสมบัตขิองผูเขาศึกษา คุณลักษณะของบัณฑิต และพัฒนานกัศกึษาใหมี
คุณลักษณะบณัฑิตที่ตองการ 
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  18.1.3  ดําเนินการพัฒนา  และปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพสังคมและ
มาตรฐานทางวิชาการและวชิาชีพ แปลงหลักสูตรสูกระบวนการเรยีนการสอน   และการ
ประเมินผลการใชหลักสูตร 
  18.1.4   เสนอชื่ออาจารยผูสอนในแตละรายวิชาที่เหมาะสม และเพียงพอกับจํานวน
นักศึกษาทําการประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
  18.1.5   สงเสริมสนับสนุนอาจารยในหลักสูตรใหพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ในดานการ
อบรมระยะสัน้  การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น   ตลอดจนการเขาสูตําแหนงวิชาการ 
  18.1.6   รับผิดชอบในการกาํหนดแหลงฝกประสบการณวิชาชพีที่เหมาะสม      จดัอาจารย
นิเทศ   เตรียมความพรอมของนักศึกษา และการประเมนิผลการฝกประสบการณวชิาชีพ 
  18.1.7  จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ ในการสรางปรับปรุงหองปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ ครุภณัฑ และอื่น ๆ   อันจะเอื้อตอการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
 

 18.2  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  มีคณะกรรมการกําหนดนโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบตัิการดานทรัพยากรประกอบ        
การเรียนการสอน   โดยมีบทบาทหนาที่ดังตอไปนี ้
  18.2.1   จัดหาหองปฏิบัติการ  เครื่องมือและอุปกรณที่เพียงพอ  ทันสมัย  สามารถใชการได
อยูเสมอ 
  18.2.2   เสนอและจัดหาหนงัสือ  วารสาร แหลงการเรียนรูที่เพียงพอและทันสมัย 
  18.2.3   จัดหาคอมพิวเตอรทีใ่ชในการเรียนการสอน  การคนควาวจิัยที่เพียงพอ 
 

 18.3  การสนับสนุนหลักสูตรและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
 มีคณะกรรมการกําหนดนโยบาย  แผนงานและแผนปฏิบตัิการสนับสนุนและใหคําแนะนํา

นักศึกษา   โดยมีบทบาทหนาที่ดังตอไปนี ้
 18.3.1   จัดกิจกรรมพัฒนานกัศึกษาทั้งดานวิชาการ และคุณธรรม จริยธรรม  
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในหลักสูตร   เชน โครงการอบรมเสริมความรูในวิชาชีพ  โครงการ
ศึกษาดูงานสถาบันบริการสารสนเทศ  โครงการเขาคายจริยธรรม  โครงการสงเสริมการอาน      
เปนตน 
 18.3.2   จดัใหมีระบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษาทัง้ดานวิชาการ และการครองตนที่
ถูกตองในสังคม      
 18.3.3   จัดใหมีการแนะแนวอาชีพและแนะแนวการศกึษาตอในระดับสงู             
 18.3.4   จัดหาแหลงทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี   ความประพฤติดี     
แตขาดแคลนทุนทรัพย 
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 18.4   ความตองการตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
  มีคณะกรรมการกําหนดนโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการ โดยมีบทบาทหนาที่
ดังตอไปนี้ 
  18.4.1   เก็บขอมูลการประกอบอาชีพและการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา 
  18.4.2   เก็บขอมูลความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  และความตองการของตลาดแรงงาน 
  18.4.3   เก็บขอมูลบัณฑิตที่ไดรับรางวัล/การยกยองจากองคกรที่นาเชื่อถือ 
 

19. การพัฒนาหลักสูตร 
 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร  มีการกําหนดใหมีคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบในการปรับปรุงและพัฒนาหลกัสูตร  โดยจะกําหนดระยะเวลาดําเนนิงานปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรทุก ๆ 5 ป  และจะทําการประเมินหลักสตูรที่ใชเพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุง
แกไข  และพฒันาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป  เพื่อใหมีความทันสมัย  และไดกําหนดดัชนีที่บงชี้
มาตรฐานและคุณภาพการศกึษาครั้งนี ้
 1. บัณฑิตมีงานทําและศึกษาตอระดับบัณฑติศึกษารวมกันไมนอยกวารอยละ 70 ภายใน 1 
ปหลังจบการศึกษา 
 2. มีการติดตามคุณภาพบณัฑิต  และผลประเมินความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตอยูในระดับ
มากไมนอยกวารอยละ 70 
 3. หลักสูตรมีโครงสรางและรายวชิาไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
 4. มีการสราง  ปรับปรุง  และพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสังคม
อยางนอยทกุ 5 ป 
 5. มีแผนการศกึษา  รายละเอยีดของเนื้อหาวชิา  แผนการสอนของวิชาตาง ๆ ในแตละ
ช่ัวโมงตลอดภาคการศึกษาครบถวน 
 6. มีการประชมุสรางความเขาใจกับอาจารยผูสอนเกี่ยวกับหลักสูตร  และจัดอาจารยเขา
สอนตรงตามคุณวุฒิ  ความรูและหรือประสบการณเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
 7. มีจํานวนอาจารยเขารวมประชุม อบรม สัมมนาวิชาการไมนอยกวา 20% และมีการเพิ่ม
ตําแหนงทางวชิาการไมนอยกวา 1% 
 8. มีการประเมิน การฝก/การนิเทศและแหลงฝกประสบการณทางสารสนเทศศาสตร 
 9. มีความคิดเห็นของนักศกึษาตอประสิทธิภาพการสอนของอาจารยในระดับด-ีดีมาก  ไม
นอยกวารอยละ 70 
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 10. มีหองเรียนและหองปฏบิัติการที่มีสภาพพรอมใชและเพียงพอกับจํานวนนักศกึษา 
 11. อาจารยประจําทุกระดับ 1 คน ตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ไมนอยกวารอยละ 
70 
 12. คาใชจายทัง้หมดไมนอยกวา 26,000 บาท ตอนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา 1 คน 
 13. จํานวนอาจารยประจําทกุระดับที่มวีุฒปิริญญาเอกหรือเทียบเทาไมนอยกวารอยละ 10 
 14. มีจํานวนคอมพิวเตอรตอจํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเทา นอยกวา 1 : 20 
 15. มีการจัดกจิกรรมสงเสริมการพัฒนานกัศึกษาที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวทิยาลัย
และโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
 16. มีการกําหนดภาระหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาอยางชัดเจน  มกีารประเมินผลงานของ
อาจารยที่ปรึกษาอยางเปนระบบและตอเนือ่ง 
 17. มีการจัดกจิกรรมแนะแนวอาชีพและปจฉิมนิเทศใหนักศกึษา โดยรวมกับหนวยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 18. มีการจัดกจิกรรมแนะแนวการศกึษาตอระดับสูงขึ้น 
 

20. จํานวนเอกสาร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ไดจัดสงเอกสารหลักสูตร  จํานวน  5  ชุด  พรอมทั้งมติการ
ใหความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ภาคผนวก 
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เหตุผลและรายละเอียดในการปรับปรุง 
  การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร คณะมนษุยศาสตร
และสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีเหตุผลและรายละเอยีด ดังนี ้
 1.  เหตุผลท่ีขอปรับปรงุหลักสูตร 
 1.1   เพื่อปรับโครงสรางหลักสูตรและรายวิชา     ในสวนของหมวดวชิาศึกษาทั่วไป         
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนด 
 1.2   เพื่อเปลี่ยนรูปแบบในการกําหนดความหมายของเลขหนวยกิต จากทฤษฎี-ปฏิบัติ  
เปนทฤษฎ-ีปฏิบัติ-คนควา 

1.3   เพื่อปรับโครงสรางหลักสูตรและรายวิชา   ในสวนของหมวดวิชาเฉพาะในกลุมวิชา
และหมวดวิชาเลือกเสรี     ใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 
2548    ใหมีความทันสมัยเหมาะกับสภาพสังคมในปจจบุัน      
 2.  ปการศึกษาที่เร่ิมใชหลักสูตรเดิมและปการศึกษาท่ีกําหนดใหใชหลักสูตรปรับปรุงใหม 

หลักสูตรเดิมเริ่มใชเมื่อปการศึกษา 2543  
สําหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 กําหนดการใชหลักสูตร และรับนักศึกษารุนแรกใน 

ปการศึกษา 2549 เปนตนไป   
 

สรุปการเปรียบเทียบหลกัสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 

1. หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป           33  หนวยกิต 
 1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร   9  หนวยกิต 
 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร   9  หนวยกิต 
 1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร    6  หนวยกิต 
 1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร     9  หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน                90 หนวยกิต 
 2.1   กลุมวิชาเนื้อหา (บังคับ)       24หนวยกิต 
 2.2  กลุมวิชาเนื้อหา (เลือก)         44 หนวยกิต 
 2.3  กลุมวิชาการจัดการ               15 หนวยกิต 
 2.4  กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณ 
        วิชาชีพ                     7 หนวยกิต 

 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                     10 หนวยกิต 

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 30 หนวยกิต 
 1.1 กลุมวิชาภาษา บังคับ    9  หนวยกิต 
 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
    บังคับ    6  หนวยกิต 
 1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร  
    บังคับ    6  หนวยกิต 
 ขอกําหนดเฉพาะ ใหเลือกเรียนในกลุมวิชา
วิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร อีก 6 หนวยกิต และเลือก
เรียนกลุมวิชาใดวิชาหนึ่งอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 97 หนวยกิต 
 2.1 วิชาแกน 27  หนวยกิต 
 2.2 วิชาเฉพาะดาน/วิชาเอก              63  หนวยกิต 
            2.1.1 วิชาบังคับ                          33  หนวยกิต 
            2.1.2 วิชาเลือก                            30  หนวยกิต 
        2.2  กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  7 หนวยกิต 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                 6 หนวยกิต 
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รายละเอียดมดีังนี ้
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 

1. หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป            33 หนวยกิต 
 1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร   9  หนวยกิต 
 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร   9  หนวยกิต 
 1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร    6  หนวยกิต 
 1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร     9  หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน                 90 หนวยกิต 
 2.1   กลุมวิชาเนื้อหา (บังคับ)            24 หนวยกิต 
1631101 ความรูเบื้องตนทางบรรณารักษศาสตรและ 
                สารนิเทศศาสตร   2(2-0) 
1631202  การพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ   2(1-2) 
1632201  การจัดหมู 1   2(1-2) 
1632202  การทํารายการ 1   3(2-2) 
1632304  การอานและการสงเสริมการอาน  3(2-2) 
1632501  ความรูพ้ืนฐานทางวรรณกรรม  3(3-0) 
1633110  เทคโนโลยีสารนิเทศและการประยุกตใช 
 3(2-2) 
1633307  บริการอางอิงและสารนิเทศ   3(2-2) 
1634101  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบงานหองสมุด  
 3(2-2) 
 2.2  กลุมวิชาเนื้อหา (เลือก)  เลือกเรียนไมนอยกวา      
       44 หนวยกิต 
1031205  โสตทัศนวัสดุและอุปกรณ   2(1-2) 
1631201  งานเทคนิคของหองสมุด   2(1-2) 
1631301 บริการของหองสมุดและศูนยสารนิเทศ   
     2(1-2) 
1631404  หองสมุดและการประชาสัมพันธ   2(2-0) 
1632203 การผลิตอุปกรณและครุภัณฑหองสมุด 2(1-2) 
1632301  การบริการทางบรรณานุกรม   2(1-2) 
1632302  หุนและละครสําหรับเด็ก   2(1-2) 
1632303   บรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสังเขป  
      3(2-2) 

1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                30  หนวยกิต 
 1.1 กลุมวิชาภาษา บังคับ    9  หนวยกิต 
 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
    บังคับ    6  หนวยกิต 
 1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร  
    บังคับ    6  หนวยกิต 
 ขอกําหนดเฉพาะ ใหเลือกเรียนในกลุมวิชา
วิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร อีก 6 หนวยกิต และเลือก
เรียนกลุมวิชาใดวิชาหนึ่งอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ              97  หนวยกิต 
 2.1 วิชาแกน   27  หนวยกิต 
1631103  สารสนเทศศาสตรเบื้องตน 3(3-0-6) 
1631301  การบริการสารสนเทศ 3(2-2-5) 
1632507 สารสนเทศทางมนุษยศาสตร สังคมศาสตร  
 และวิทยาศาสตร 3(3-0-6)  
1633110  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตใช 
 3(2-2-5) 
1633116 การจัดการความรู 3(3-0-6) 
3561104 ความรูเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6) 
3591105 เศรษฐศาสตรทั่วไป 3(3-0-6) 
1500122 ภาษาอังกฤษเพื่อการงานอาชีพ 1  3(3-0-6) 
1500123 ภาษาอังกฤษเพื่อการงานอาชีพ 2  3(3-0-6) 
 
 2.2 วิชาเฉพาะดาน/วิชาเอก              63 หนวยกิต 
        2.2.1 วิชาบังคับ                        33 หนวยกิต 
1631202  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 3(3-0-6) 
1632201  การวิเคราะหสารสนเทศ 1  3(2-2-5) 
1632202  การทํารายการสารสนเทศ   1   3(2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
1632305  จริยธรรมในวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและ 
                 สารนิเทศศาสตร    2(2-0) 
1632306  สารนิเทศเพื่อสิ่งแวดลอม   2(2-0) 
1632307  หองสมุดและสังคมการเรียนรู   2(2-0) 
1632308  สารนิเทศเพื่อศิลปกรรม   2(2-0) 
1632401  หองสมุดกับการพัฒนาทองถิ่น  2(1-2) 
1632502   ธุรกิจสิ่งพิมพ   2(1-2) 
1632503 บริการสื่อสารนิเทศ    2(1-2) 
1632504 ธุรกิจการจําหนายสิ่งพิมพ    2(1-2) 
1632505 วรรณกรรมสําหรับวัยรุน    2(2-0) 
1632607 สารนิเทศเพื่อสื่อสารมวลชน   2(2-0) 
1632608 ตัวแทนจําหนายสารนิเทศ    2(2-0) 
1632901   การวิจัยเบื้องตนทางบรรณารักษศาสตรและ  
                 สารนิเทศศาสตร     2(1-2) 
1633101 การจัดเก็บและการคนคืนสารนิเทศ   3(2-2) 
1633103 ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบสารนิเทศ  2(2-0) 
1633104 แหลงสารนิเทศทางธุรกิจไทย   2(2-0) 
1633105 ไทยสารนิเทศ     2(2-0) 
1633106 การเผยแพรสารนิเทศดวยเทคโนโลยีสารนิเทศ  
     3(2-2) 
1633107 การจัดการฐานขอมูล    2(1-2) 
1633108 ความรวมมือในการใชทรัพยากรสารนิเทศ   
     2(2-0) 
1633109 ระบบหองสมุดอัตโนมัติ    3(3-0) 
1633201 การจัดหมู 2     2(1-2) 
1633202 การทํารายการ 2     2(1-2) 
1633301 การอานสําหรับผูใหญ    2(2-0) 
1633303 สารนิเทศเพื่อการศึกษา    2(2-0) 
1633305 สารนิเทศเพื่อบรรดิการ     2(2-0) 
1633306 กฤตภาค  และดรรชนี    2(1-2) 
1633407 สื่อสารนิเทศเพื่อการเรียนการสอน   2(2-0) 

1632303  บรรณานุกรม ดรรชนีและสาระสังเขป  
 3(2-2-5) 
1632304  การสงเสริมการอานและการเรียนรู  
  3(2-2-5) 
1632901  การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร   3(2-2-5) 
1633101  การจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ 3(2-2-5) 
1633107  การจัดการฐานขอมูล 3(2-2-5) 
1633408 การจัดการสถาบันสารสนเทศ 3(2-2-5) 
1634102  การวิเคราะหระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
1634103  การออกแบบเว็บในงานสารสนเทศ 

 3(2-2-5) 
 
 2.1.2 วิชาเลือก                         30  หนวยกิต 
1631404 การประชาสัมพันธในงานสารสนเทศ  
 3(3-0-6) 
1632305  จริยธรรมและกฎหมายในงานสารสนเทศ 
 3(3-0-6) 
1632502  ธุรกิจการพิมพ 3(3-0-6) 
1633106 การเผยแพรสารสนเทศ 3(2-2-5) 
1633114 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
1633115 โปรแกรมประยุกตกับงานสารสนเทศ   
  3(2-2-5) 
1633201 การวิเคราะหสารสนเทศ 2  3(3-0-6) 
1633202 การทํารายการสารสนเทศ 2  3(3-0-6) 
1633307 บริการอางอิงและสารสนเทศ 3(2-2-5) 
1633409 สํานักงานอัตโนมัติ   3(3-0-6) 
1633503 วารสารและหนังสือพิมพ 3(3-0-6) 
1633505 เทคนิคการอาน 3(3-0-6) 
1633506 สารสนเทศทองถิ่น 3(2-2-5) 
1633601 ธุรกิจสารสนเทศ 3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
1633402 การจัดการหองสมุด 2    2(2-0) 
1633403 หองสมุดโรงเรียน  2  2(2-0) 
1633404 หองสมุดเด็กเล็ก     2(2-0) 
1633405 หองสมุดประชาชน    2(2-0) 
1633501  วรรณกรรมสําหรับเด็ก    2(2-0)     
1633502  วรรณกรรมสําหรับผูใหญ    2(2-0) 
1633503 วารสารและหนังสือพิมพ    2(1-2) 
1633504 หนังสือและการพิมพ    2(2-0) 
1633505 เทคนิคการอาน     2(1-2) 
1633506 ขอมูลทองถิ่น    2(2-0) 
1633901 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ
 ศาสตร      2(1-2) 
1634301 สารนิเทศเพื่อธุรกิจ    2(2-0) 
1634401 หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา     2(2-0) 
1634402 หองสมุดเฉพาะ     2(2-0) 
1634501 ศูนยสื่อสําหรับเยาวชน    2(1-2) 
1634502 สารนิเทศทางมนุษยศาสตร    2(2-0) 
1634503 สารนิเทศทางสังคมศาสตร    2(2-0) 
1634504 สารนิเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
     2(2-0) 
1634505 สิ่งพิมพรัฐบาลและจดหมายเหตุ   2(2-0) 
1634506 การจัดทําหนังสือสําหรับเด็ก   2(1-2) 
1634507 การอานทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ 
            ศาสตร 1    2(2-0) 
1634508 การอานทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ 
 ศาสตร 2     2(2-0) 
1634509 จดหมายเหตุและหอจดหมายเหตุ    2(2-0) 
1634901 การทําภาคนิพนธ      2(1-2) 
1634902 การศึกษาเอกเทศดานบรรณารักษศาสตรและ
 สารนิเทศ ศาสตร   3(2-2) 

  

1633602 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับนักสารสนเทศ
  3(3-0-6) 
1633901 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร 3(2-2-5) 
1634104 สื่ออิเล็กทรอนิกสในงานสารสนเทศ  3(3-0-6) 
1634105 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย 3(3-0-6) 
1634106 การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม  3(2-2-5) 
1634107  การเขียนโปรแกรมสําหรับนักสารสนเทศ
  3(2-2-5) 
1634509 จดหมายเหตุและหอจดหมายเหตุ 3(3-0-6) 
1634902 การศึกษาเอกเทศดานสารสนเทศศาสตร 
  3(2-2-5) 
 
2.2  กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ     7 หนวยกิต 
1633801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสารสนเทศ 
 ศาสตร 2(90) 
1634802  การฝกประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตร  
 5(450) 
 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ   ในหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแลว   
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
4122604 โปรแกรมวิชาสําเร็จรูปและ 
 การประยุกตใชงาน    3(2-2) 
4123602 โปรแกรมประยุกตดานระบบงานหองสมุด
     3(2-2)    
2.3  กลุมวิชาการจัดการ                    15  หนวยกิต 
 บังคับเรียน    9  หนวยกิต 
3561101 องคการและการจัดการ     3(3-0) 
3561204 ความรู เบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ   
     3(3-0) 
3591105 เศรษฐศาสตรทั่วไป     3(3-0) 
เลือก  เรียนรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
3001101 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ3(3-0) 
3511301 การบริหารงานสํานักงาน     3(3-0) 
3562303 มนุษยสัมพันธในองคการ     3(3-0) 
3562404 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน  3(3-0) 
 
2.4  กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ  
                                 7 หนวยกิต 
1633801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
 บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 3   
     2(90) 
1634801 การฝกประสบการณวิชาชีพ
 บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 3    
     5(450) 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  10  หนวยกิต 

ให เลือกเรียนรายวิชาใด  ๆ     ในหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่ เคยเรียน
มาแลว  และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไม
นับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรโปรแกรม
วิชานี้ 
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สําหรับรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงหนวยกิต  ช่ือรายวิชา  และคําอธิบายรายวิชาระหวางหลักสูตร
เดิม  และหลักสูตรปรับปรุงสามารถนํามาเปรียบเทียบดังนี้ 

 
คําอธิบายรายวิชา (เดิม) คําอธิบายรายวิชา (ปรับปรงุ) 

1633101  การจัดเก็บและการคนคืนสารนิเทศ     
 Information Storage and Retrieval  
 ความหมาย  ความสําคัญและประเภทของ
ระบบการจัดเก็บและการคนคืนสารนิเทศ  
องคประกอบและโครงสรางของระบบ หลักเกณฑ
สารนิเทศของระบบ กลยุทธการคนคืนสารนิเทศใน
ระบบเครือขายระยะใกลและระยะไกล    

1633101   การจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศ    
  Information Storage and Retrieval 
 แนวคิด  และความสําคัญของการจัดเก็บและ
การคนคืนสารสนเทศ  เทคโนโลยีการจัดเก็บและการ
คนคืนสารสนเทศ  องคประกอบของการจัดเก็บและ
การคนคืนสารสนเทศ  กระบวนการคนคืนสารสนเทศ  
กลยุทธและเทคนิคการคนคืนสารสนเทศ  ระบบการ
จัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศดวยเทคโนโลยี
เครือขายคอมพิวเตอร 

เหตุผลในการปรับ 
 เพื่อใหครอบคลุมเนื้อหากับการจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศที่ใชเทคโนโลยีในปจจุบัน 
 

1633107  การจัดการฐานขอมูล    
 Data Base Management 
 ศึกษาเกี่ยวกับฐานขอมูลตาง ๆ ทฤษฎี
เบื้องตนและการประยุกตใชไมโครคอมพิวเตอร การ
เลือกและประเมินผลฮารดแวรและซอฟตแวร  การใช
ซอฟตแวรสําเร็จรูปที่เหมาะสมกับงานแตละประเภท  
การสํารวจทรัพยากรสารนิเทศเพื่อการจัดการ
ฐานขอมูล และการออกแบบฐานขอมูลเบื้องตนเพื่อ
การปฏิบัติงาน 

1633107  การจัดการฐานขอมูล   
                Data Base Management  
 ฐานขอมูลและองคประกอบของฐานขอมูล  
ประเภทของฐานขอมูล  โครงสรางขอมูล  การสํารวจ
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานขอมูล และ
การออกแบบฐานขอมูลเบื้องตนเพื่อการปฏิบัติงาน การ
จัดการขอมูลเบื้องตนดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
 

เหตุผลในการปรับ 
 เนื่องจากฐานขอมูลเปนสิ่งสําคัญในดานงานจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ  ดังนั้นจึงตองพัฒนา
เนื้อหาวิชา  เพื่อเนนเจาะลึกเรื่องการจัดการฐานขอมูลใหสามารถใชงานไดจริง 
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คําอธิบายรายวิชา (เดิม) คําอธิบายรายวิชา (ปรับปรงุ) 

1632901 การวิจัยเบื้องตนทางบรรณารักษศาสตร 
 และสารนิเทศศาสตร   
 Research in Library and Information 
 Science 
 ความหมาย ความมุงหมาย หลักการ 
ประโยชน ระเบียบ วิธีของการวิจัย  เทคนิคและการ
วิจัยรูปแบบตาง ๆ การเลือกปญหา    การตั้งจุดมุงหมาย  
เครื่องมือในการเก็บขอมูล   สถิติที่ใชในการวิจัย       
การวิเคราะหขอมูล  การประเมินผล    การเขียน        
เคาโครงการวิจัย    การเขียนรายงานการวิจัย  การ
ประเมินผลการวิจัย  และการนําผลการวิจัยไป
ประยุกตใช 

1632901  การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร 
  Research  in Information Science 
 วิธีการแสวงหาความรู  และขอเท็จจริงของ
มนุษย  ความหมาย  ธรรมชาติ  ประเภทของการวิจัย  
กระบวนการวิจัย  การเลือกปญหาการวิจัยทาง
สารสนเทศศาสตร  การกําหนดวัตถุประสงค  
สมมติฐาน  ตัวแปร  กลุมตัวอยางและวิธีการสุม
ตัวอยางการวิจัย  วิธีการสังเคราะห  การปริทัศน
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  การออกแบบการวิจัย  
การสรางเครื่องมือการวิจัย  การใชสถิติสําหรับ
วิเคราะหขอมูล  วิธีเขียนโครงการวิจัย  และรายงานเพื่อ
เผยแพรผลการวิจัย  

เหตุผลในการปรับ 
 เพื่อใหครอบคลุมกระบวนการทําวิจัย  และรูจักวิธีการปริทัศนเอกสารที่เกี่ยวของในงานวิจัยของตนเอง 
 

1632502  ธุรกิจสิ่งพิมพ   
  Business in Printing     
 ความหมาย  ความสําคัญ  ประเภท   
องคประกอบของการดําเนินธุรกิจ  การพิมพ     
คุณสมบัติและจริยธรรมผูดําเนินงานธุรกิจการพิมพ  
บรรณาธิการ  ลักษณะของสิ่งพิมพที่จะดําเนินธุรกิจ    
ขั้นตอนการดําเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจการพิมพ  การดูแล
และคืนกําไรใหสังคม 

1632502  ธุรกิจการพิมพ   
 Publishing Business   
 ความรูเกี่ยวกับการพิมพ  การจัดพมิพ  
เทคโนโลยีการพิมพ  ธุรกิจการพิมพและการจัดพิมพ
สิ่งพิมพและเอกสารอิเล็กทรอนิกส  ความรูเกี่ยวกับ
ตนทุน  การวิเคราะหจุดคุมทุน  การกําหนดราคา  และ
การจัดการธุรกิจการพิมพ  ธุรกิจสํานักพิมพและธุรกิจ
จัดจําหนาย  ปญหาและแนวทางการประกอบธุรกิจการ
พิมพและการจัดพิมพสิ่งพิมพและเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส  กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการพิมพ  และ
ธุรกิจการพิมพ 

เหตุผลในการปรับ 
 เพื่อเนนการนําเทคโนโลยีมาใชในงานธุรกิจการพิมพ  การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ปจจุบันมีมากขึ้น  
และสามารถดําเนินงานใหทันตอสถานการณของโลกที่เปลี่ยนแปลง 
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คําอธิบายรายวิชา (เดิม) คําอธิบายรายวิชา (ปรับปรงุ) 
1632201 การจัดหมู 1  
 Classification 1 
 ความหมาย     ความสําคัญ  ประโยชนของ
การวิเคราะหหนังสือ หลักเกณฑ  ทั่วไปในการจัดหมู
หนังสือ การจัดหมูหนังสือระบบตาง ๆ การจัดหมู
หนังสือตามระบบทศนิยมของดิวอี้     การวิเคราะห
เลขหมู   การกําหนดหัวเรื่องและการกําหนดเลขเรียก
หนังสือ 

1632201 การวิเคราะหสารสนเทศ 1    
               Information Analysis 1 
 ความหมาย  ความสําคัญ  ประโยชนของการ
วิเคราะหสารสนเทศ  หลักเกณฑทั่วไปในการวิเคราะห
ทรัพยากรสารสนเทศ  ระบบการจัดหมูตาง ๆ  โดยเนน
การจัดหมูตามระบบทศนิยมของดิวอี้  การกําหนด    
หัวเรื่อง   และการกําหนดเลขเรียกหนังสือ 

เหตุผลในการปรับ 
 เพื่อใหครอบคลุมสื่อประเภทตาง ๆ ที่มีใหบริการในสถาบันบริการสารสนเทศ 
 

1632202  การทํารายการ 1   
 Cataloging 1  
 ความหมาย    ประโยชน  และความสําคัญ
ของการทํารายการ หลักเกณฑ เบื้องตนในการทํา
รายการหนังสือภาษาไทย  และหนังสือภาษาตาง 
ประเทศ   การทํารายการหนังสือภาษาไทยอยางละเอียด  
รายละเอียดจะบันทึกลงในรายการบัตรรายการชนิด 
ตาง ๆ การเรียงบัตรรายการไทยและตางประเทศ 

1632202 การทํารายการสารสนเทศ 1    
                Information Cataloging 1 
 ความหมาย  และความสําคัญของการทํา
รายการสารสนเทศ  คูมือที่ใชในการทํารายการ  
หลักเกณฑและมาตรฐานการลงรายการทาง
บรรณานุกรมของหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
การบันทึกรายการหนังสือภาษาไทยในรูปแบบ  
MARC   

 

เหตุผลในการปรับ 
 รายการสืบคนไดเปลี่ยนจากบัตรรายการไปเปนการสืบคนจากฐานขอมูลคอมพิวเตอร  การลงรายการจึง
ตองเปลี่ยนไปตามมาตรฐานสากล  ซึ่งในปจจุบัน  คือ  การลงรายการแบบ MARC 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

66 

คําอธิบายรายวิชา (เดิม) คําอธิบายรายวิชา (ปรับปรงุ) 
1633506  ขอมูลทองถิ่น  
 Local Information 
 การจัดตั้ง  การดําเนินงาน  การสํารวจ และ
การรวบรวม  การเพิ่มพูน  คุณคา   การจัดเก็บ 
แหลงสารนิเทศที่สําคัญในชุมชน การใหบริการ
สารนิเทศชุมชนและวัสดุพิเศษทุกประเภท รวมทั้งของ
ตัวอยางในทองถิ่น ตลอดจนศิลปะการบํารุงรักษา 

1633506 สารสนเทศทองถิ่น  
 Local Information 
 ความหมาย  ความสําคัญ  และประเภทของ
สารสนเทศทองถิ่น  แหลงสารสนเทศทองถิ่น  การ
จัดหา  การจัดเก็บ  การใหบริการ  และเผยแพร
สารสนเทศทองถิ่น  การพัฒนาสารสนเทศทองถิ่น 

เหตุผลในการปรับ 
 เพื่อใหกระชับ  รัดกุม  และครอบคลุมสาระที่จําเปน 
 

1633106  การเผยแพรสารนิเทศดวย    
                เทคโนโลยีสารนิเทศ     
 Technology Information Services  
 พัฒนาการในการใชเทคโนโลยี 
สารนิเทศ     เพื่อเผยแพรและถายทอดสารนิเทศทั้งใน
ระบบหนวยงาน และการขยายวงกวางออกไปสูสังคม 
แนวโนมทางเทคโนโลยีในวงการบริการสารนิเทศ
ประเภทตาง ๆ และผลกระทบในการดําเนินงานองคกร  
ตลอดจนการใชเทคโนโลยีเหลานี้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารสารนิเทศ 

1633106 การเผยแพรสารสนเทศ  
              Information Dissemination 
              การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพรและ
ถายทอดสารสนเทศทั้งในหนวยงานตาง ๆ  เทคนิค
วิธีการผลิต  การจัดเกบ็และแสดงผลของสารสนเทศ  
การนําเสนอและการเผยแพรสารสนเทศรูปแบบตาง ๆ  
รวมทั้งการเผยแพรสารสนเทศบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

เหตุผลในการปรับ 
 เพื่อใหครอบคลุมการเผยแพรสารสนเทศในทุกรูปแบบ  ทั้งสื่อสิ่งพิมพ  สื่อไมตีพิมพ  และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส 
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คําอธิบายรายวิชา (เดิม) คําอธิบายรายวิชา (ปรับปรงุ) 
1633402  การจัดการหองสมุด 2   
                Library Management 2  
 ทฤษฎีและหลักการบริหาร การจัดองคกร 
การประยุกตใชทฤษฎีและหลักการในการบริหารและ
การดําเนินงานขององคกร 

1633408 การจัดการสถาบันสารสนเทศ   
               Information Institute Management 
 หลักการและทฤษฎีบริหารจัดการสถาบัน
สารสนเทศ  การจัดองคกร  การประกันคุณภาพ       
การกําหนดนโยบาย  การจัดการเงิน  พัสดุครุภัณฑ  
บุคลากร  อาคารสถานที่  การจัดสํานักงาน  งานสาร
บรรณ  การจัดการเอกสาร  การประเมินผลการจัดการ
สถาบันบรกิารสารสนเทศ 

เหตุผลในการปรับ 
 การประกันคุณภาพ  เปนงานสําคัญที่จะทําใหสถาบันบริการสารสนเทศจัดบริการไดมาตรฐาน  การ
บริหาร  การเงิน  พัสดุครุภัณฑ  บุคลากร  อาคารสถานที่  การจัดสํานักงาน และงานสารบรรณ  มีความสําคัญ
อยางยิ่งตอการจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ 
 

1633307  บริการอางอิงและสารนิเทศ       
 Reference and Information  Services 
 ความหมาย และประเภทของบริการอางอิง
และสารนิเทศ การประเมินคา  การเลือกและการใช
หนังสืออางอิง และสื่อสารนิเทศอื่น ๆ ในงานบริการ
อางอิงและสารนิเทศ การศึกษาความตองการดานการ
ใช  การวิเคราะหคําถามคําตอบ   ประเภทของคําถาม
อางอิง  วิธีการคนคืนสารนิเทศดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส
ประเภทตาง ๆ และนวัตกรรมดานการบริการสารนิเทศ 

1633307 บริการอางองิและสารสนเทศ   
 Reference and Information Services 
 ความหมายและลักษณะของบริการอางอิง
และสารสนเทศ  แหลงคนควาอางอิง  ประเภทสิ่งพิมพ  
ฐานขอมูลออนไลน   และฐานขอมูลสําเร็จรูป   
การศึกษาพฤติกรรมผูใชบริการ เทคนิคการใหบริการ
อางอิงและสารสนเทศ  การวิเคราะหคําถาม  ประเภท
ของคําถามอางอิง  การใหการศึกษาแกผูใชบริการ  
การตลาดในงานบริการสารสนเทศ  การประเมินการ
บริการอางอิงและสารสนเทศ    

เหตุผลในการปรับ 
 การบริการอางอิงและสารสนเทศในปจจุบัน  นักสารสนเทศตองรูเทคนิคการใหบริการสืบคน
สารสนเทศที่อยูในรูปฐานขอมูลออนไลนตาง ๆ  ตองสามารถสื่อสารกับผูใช  เพื่อใหบริการที่ตรงกับความ
ตองการของผูใชอยางมีประสิทธิภาพ 
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คําอธิบายรายวิชา (เดิม) คําอธิบายรายวิชา (ปรับปรงุ) 
1632304   การอานและการสงเสริมการอาน    
  Reading and Reading Promotion 
 ความหมาย ความสําคัญของการอาน 
กระบวนการทางการอาน  ระดับการอาน  จิตวิทยาการ
อานของเด็กและผูใหญ  ปญหาและการแกไขบัญหา
การอาน  องคกรที่สรางสังคมการอาน กิจกรรม และวิธี
จัดกิจกรรมที่สงเสริมการอาน 

1632304 การสงเสริมการอานและการเรียนรู  
 Reading and Promotion 
 ความหมาย  และความสําคัญของการสงเสริม
การอาน  จิตวิทยาการอาน ความสนใจในการอานและ
วรรณกรรมที่เหมาะกับบุคคลแตละวัย  การสรางนิสัย
รักการอานและการเรียนรู  กิจกรรม  โครงการและวิธี
จัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรู  การบําบัด
ดวยการอาน  องคกรที่สงเสริมการอานและการเรียนรู 

เหตุผลในการปรับ 
 หัวขอความหมาย  ความสําคัญ  กระบวนการอาน  นําไปสอนในวิชาเทคนิคการอาน  วิชานี้จึงเนน
กิจกรรม  โครงการสงเสริมการอานและการเรียนรู  ที่เหมาะกับบุคคลวัยตาง ๆ และการบําบัดดวยการอาน 
 

1631301 บริการของหองสมุดและศูนย สารนิเทศ        
 Library Services 
 งานบริการของหองสมุดและศูนยสารนิเทศ  
การจัดบริการภายในหองสมุด  การทําคูมือการใช
หองสมุดและศูนยสารนิเทศ  กิจกรรมและการ
ใหบริการดวยเทคโนโลยีสารนิเทศแกผูใชนอก
หองสมุดและศูนยสารนิเทศเพื่อประโยชนในการศึกษา
คนควา  การเก็บสถิติและการประเมินผล  บริการของ
หองสมุดและศูนยสารนิเทศ 

1631301 การบริการสารสนเทศ   
               Information Services  
 ความหมาย  ความสําคญั  และประเภทของ
บริการสารสนเทศ  หลักการและวิธีการจัดบริการแตละ
ประเภท  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริการ  
คุณสมบัติและบุคลิกภาพที่ดีของผูใหบริการ
สารสนเทศ  การประเมินผลงานบริการ 

เหตุผลในการปรับ 
 นักสารสนเทศงานบริการตองมีคุณสมบัติและบุคลิกภาพที่ดี  มีใจรักในงานบริการ (Service mind)  และ
ตองมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการใหบริการทุกประเภท 
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คําอธิบายรายวิชา (เดิม) คําอธิบายรายวิชา (ปรับปรงุ) 
1631202 การพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ   
      Development of Information Resources 
 ความหมาย ขอบเขต หลักการเลือก
ทรัพยากรสารนิเทศ  การประเมินคา   วิธีการจัดหา
เครื่องมือในการเลือกซื้อ    ความเคลื่อนไหวในวงการ
ทรัพยากรสารนิเทศ 

1631202 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  
 Information Resources Development 
 ความหมาย  และขอบเขตของการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ  การกําหนดนโยบาย  การจัดหา  
การเลือกและประเมินคาทรัพยากรสารสนเทศ  
เครื่องมือในการเลือก  และจัดหา   แหลงผลิตและ
แหลงจําหนาย  การเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการ
บริการ  การประเมินนทรัพยากรสารสนเทศ  เพื่อการ
จําหนายออก  การบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 

เหตุผลในการปรับ 
 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  มีขอบขาย  รวมถึงการเตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกใหบริการ  และ
การบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศแตละประเภทดวย  จึงจะทําใหทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหามาอยูในสภาพ
พรอมใหบริการแกผูใชอยางมีประสิทธิภาพ 
 

1633505 เทคนิคการอาน  
 Reading Techniques 
 ความหมาย ความสําคัญของเทคนิคการอาน 
การสรางทักษะ และวิธีการฝกทักษะในการอาน 
เทคนิคการอานทรัพยากรสารนิเทศประเภทตาง ๆ การ
อานเพื่อจุดมุงหมายทั่วไป และจุดมุงหมายเฉพาะอยาง 
การอานเร็ว การอานตีความ การอานเพื่อจับใจความ
สําคัญ       การอานเพื่อการวิเคราะห  และวินิจสาร 
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอาน 

1633505  เทคนิคการอาน   
 Reading Techniques 
 ความหมาย  ความสําคัญ  วัตถุประสงคของ
การอาน  กระบวนการอาน  การพัฒนาการอาน  การ
พัฒนาทักษะและวิธีฝกทักษะในการอาน  การอานเร็ว  
การอานจับใจความสําคัญ  การอานเพื่อวิเคราะหและ
วินิจสาร  การอานเพื่อจุดมุงหมายทั่วไปและการอาน
เพื่อเลือกสรรขอมูลไปประยุกตใชกับงานบริการ
สารสนเทศ และสื่อสารสนเทศอื่น ๆ ทั้งสิ่งตีพิมพและ
ไมตีพิมพ 

เหตุผลในการปรับ 
 เนื่องจากอาชีพนักสารสนเทศเปนอาชีพที่เกี่ยวของกับการอาน  นักสารสนเทศนอกจากจะมีทักษะการ
อาน ทั่ว ๆ ไปแลว  ตองสามารถอานเพื่อนํามาประยุกตในการทํางานเพื่อการใหบริการแกผูใชไดเปนอยางดี  เปน
การอานเพื่อวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ  การอานเพื่อรวบรวมบรรณานุกรม  การอานเพื่อแนะนําสื่อ
สารสนเทศ 
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คําอธิบายรายวิชา (เดิม) คําอธิบายรายวิชา (ปรับปรงุ) 
1633503  วารสารและหนังสือพิมพ      
                 Periodicals  and  Newspapers 
 ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะ ประเภท
ของวารสารและหนังสือพิมพ นโยบายการผลิตและ
แหลงผลิต การจัดหา การเตรียม การจัดเก็บ  การ
ใหบริการวารสารและหนังสือพิมพ รวมทั้งการบริการ
ในระบบเครือขายระยะใกลและระยะไกล   

1633503 วารสารและหนังสือพิมพ   
 Periodicals and Newspaper 
 ความหมาย  ความสําคัญ  ลักษณะ  ประเภท
ของวารสารและหนังสือพิมพทั้งที่เปนสิ่งพิมพและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส  การเลือก  การจัดหา  การเตรียม  การ
จัดเก็บ  การใหบริการวารสารและหนังสือพิมพ      
กฤตภาค การจัดทําเครื่องมือในการสืบคน  การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินงาน  และบริการ
วารสาร  หนังสือพิมพ 

เหตุผลในการปรับ 
 เนื่องจากวารสารและหนังสือพิมพ  เปนสื่อสารสนเทศที่มีความสําคัญเชนเดียวกับหนังสือ  มีขั้นตอน
การดําเนินงานตามลําดับขั้นมาก  ต้ังแตจัดหาจนถึงบริการ  นักศึกษาควรรูขั้นตอนตาง ๆ อยางละเอียด  เพื่อให
สามารถนําไปปฏิบัติงานจริงไดอยางถูกตอง  และปจจุบันวารสารและหนังสือพิมพมิไดอยูในสื่อสิ่งพิมพอยาง
เดียว  มีการนําเทคโนโลยีมาจัดทําในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสและฐานขอมูล  ซึ่งนักศึกษาควรรับรูและติดตาม
ความกาวหนาใหทัน  เพื่อประโยชนตอการบริการ 
 

1633202   การทํารายการ 2   
 Cataloging 2 
 การศึกษาเกี่ยวกับสารนิเทศของไทย และ
สารนิเทศสําคัญที่เกี่ยวกับไทยทั้งที่สิ่งพิมพและสื่อใน
รูปอื่นๆ การสรางฐานขอมูลไทยสารนิเทศ   การ
รวบรวม การจัดเก็บ การปรับแตงเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
บริการ และการเผยแพรกระจายสารนิเทศ 

1633202 การทํารายการสารสนเทศ 2   
               Information Cataloging 2 
 หลักเกณฑการทํารายการสารสนเทศ  การทํา
รายการและวิธีการลงรายการดวย MARC  Meta Data 
เบื้องตน และ Union Catalog  การทํารายการ
สารสนเทศเนนภาษาอังกฤษ   

เหตุผลในการปรับ 
 เนื่องจากการวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ  ที่เปนสิ่งพิมพและสื่อรูปแบบอื่นๆ มีทั้งที่เปนภาษาไทย  
และภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ  สําหรับสื่อภาษาไทยจะเนนในการทํารายการ 1  เปนสวนใหญแลว  
นอกจากนี้การลงรายการสารสนเทศปจจุบันตองใหนักศึกษาเรียนรูมาตรฐานอื่น ๆ  นอกเหนือจาก AACR2  
ไดแก  MARC  Meta Data  และความเขาใจเรื่องความรวมมือการทํารายการในลักษณะ Union Catalog 
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คําอธิบายรายวิชา (เดิม) คําอธิบายรายวิชา (ปรับปรงุ) 
1633201  การจัดหมู 2  
 Classification 2 
 หลักการจัดหมูหนังสือและทรัพยากร 
สารนิเทศอื่น ๆ เนนการจัดหมูทรัพยากรสารนิเทศ
ภาษาตางประเทศตามระบบทศนิยมดิวอี้ และการจัด
หมูระบบอื่น ๆ อีก 1 ระบบ และการใชเทคโนโลยีเพื่อ
การจัดหมู ตลอดจนการจัดเก็บสารนิเทศประเภทตาง ๆ 

1633201  การวิเคราะหสารสนเทศ 2  
                Information Analysis 2 
 หลักการวิเคราะหสารสนเทศระบบหอสมุด
รัฐสภาอเมริกัน  การจัดหมูทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทอื่นๆ การใชคูมือในการกําหนดเลขหมู และ 
หัวเรื่อง  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อวิเคราะห
สารสนเทศ  ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 

เหตุผลในการปรับ 
 เนื่องจากการจัดหมู 1 ไดเนนเนื้อหาการจัดหมูแบบทศนิยมของดิวอี้ 1 แตในการปฏิบัติงานจริง  
นักศึกษาจําเปนตองเรียนรูการจัดหมูระบบอื่น ๆ ดวย  และระบบที่นิยมในประเทศไทย  นอกจากระบบทศนิยม
ของดิวอี้แลว  ยังมีระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน  นักศึกษาจะไดรับประโยชนจากการเรียน  เพื่อใชในการฝก
ประสบการณวิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถาบันบริการสารสนเทศที่ใชระบบรัฐสภาอเมริกันไดดวย  
นอกจากนี้ยังมีการจัดหมูใหกับทรัพยากรสารสนเทศประเภทอื่นๆ อีก เชน โสตทัศนวัสดุ  จุลสาร  วารสาร ฯลฯ  
ที่ตองเรียนรู  เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถในการวิเคราะหสารสนเทศกับสื่อตาง ๆ ไดทุกประเภทรวมถึงการ
นําเทคโนโลยีมาพัฒนาในการจัดหมูอีกดวย 
 

1631404 หองสมุดและการประชาสัมพันธ
 Library and Public Relations 
 ความหมาย ความสําคัญ และวัตถุประสงค
ของการประชาสัมพันธตองานหองสมุด  หลักการ  การ
วางแผน    และวิธีการดําเนินงานการประชาสัมพันธ 
ทั้งภายในและภายนอกหองสมุด การใชสื่อและ
เครื่องมือตาง ๆ ในการประชาสัมพันธ 

1631404 การประชาสัมพันธในงานสารสนเทศ   
               Public Relations in Information Work 
 ความหมาย ความสําคัญ และวัตถุประสงค
ของการประชาสัมพันธตองานสารสนเทศ  หลักการ  
การวางแผน    และวิธีการดําเนินงานการ
ประชาสัมพันธ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
สารสนเทศ   การใชสื่อและเครื่องมือการ
ประชาสัมพันธงานสารสนเทศ 

เหตุผลในการปรับ 
 การสื่อสารและการประชาสัมพันธมีความเกี่ยวของกับนักสารสนเทศ  เปนอาชีพที่ตองสื่อสารกับผูใช
จํานวนมาก และหลากหลายประเภท  จึงจําเปนตองมีทักษะการสื่อสารที่ดีกับผูใช และการประชาสัมพันธเปนสิ่ง
สําคัญที่จะทําใหผูใชเขาใชบริการและรูวาหองสมุดมีอะไรบาง  ผูใชจะไดประโยชน  ดังนั้นนักศึกษาตองมีความรู  
ความเขาใจ  ทักษะในการสื่อสาร  และสามารถวางแผนและใชสื่อที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ 
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คําอธิบายรายวิชา (เดิม) คําอธิบายรายวิชา (ปรับปรงุ) 
1632303 บรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสังเขป  
 Bibliography Indexing Abstraction 
 การจัดหา  การจัดทํา  การจัดเก็บ  การใชและ
การใหบริการบรรณานุกรม  ดรรชนี  และสาระสังเขป 

1632303 บรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสังเขป  
               Bibliography Indexing and  Abstracting 
 ความหมาย  ความสําคัญ  ลักษณะและ
ประเภทของบรรณานุกรม  ดรรชนี และสาระสังเขป  
หลักการเขียนบรรณานุกรม  การควบคุมบรรณานุกรม  
การบริการทางบรรณานุกรม  ระบบของดรรชนี  การ
จัดทําดรรชนี  และการบริการดรรชนี  การเขียนและ
การบริการสาระสังเขป   

เหตุผลในการปรับ 
 เนื่องจากคําอธิบายรายวิชาเดิมไมละเอียดมากพอ  จึงปรับใหละเอียดยิ่งขึ้น  เพื่อใหนักศึกษาเขาใจ
องคประกอบของเนื้อหาที่ตองศึกษาไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
 

1633110  เทคโนโลยีสารนิเทศและการประยุกตใช
 Information  Technology and Application 
 ความหมาย      ความสําคัญ  และประเภทของ
เทคโนโลยีสารนิเทศ  เนนทักษะเบื้องตนในการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารนิเทศ และโปรแกรมพื้นฐาน
รูปแบบตาง ๆ ในดานเกี่ยวกับโครงสราง  การ
ประมวลผล  การคนคืนและการนําเสนอสารนิเทศ 
 

1633110 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตใช 
 Information Technology  and  
 Application 
 ความหมาย  ความสําคัญ  และประเภทของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เนนทักษะเบื้องตนในการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมพื้นฐาน
ในงานสารสนเทศ  และการนําเสนอสารสนเทศใน
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  วิธีใชและบํารุงรักษา
เครื่องมือเครื่องใชทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เหตุผลในการปรับ 
 เพื่อใหนักศึกษาไดสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชกับงานในสถาบันสารสนเทศได
อยางมีประสิทธิภาพ  สามารถใชโปรแกรมพื้นฐานรูปแบบตาง ๆ ในการนําเสนอสารสนเทศได  และสามารถ
นําเสนอสารสนเทศในระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได  รูจักวิธีการใชและรักษาเครื่องมือเครื่องใชทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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คําอธิบายรายวิชา (เดิม) คําอธิบายรายวิชา (ปรับปรงุ) 
1633901  สัมมนาทางบรรณารักษศาสตรและ  
                สารนิเทศศาสตร  
 Seminar in Library and Information  
 Science 
 การสัมมนาวิเคราะหปญหาและแนวโนมของ
การดําเนินงานดานวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร  ตลอดจนการเสนอแนวทางในการ
แกปญหาเชิงวิทยาศาสตร 

1633901  สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร     
 Seminar in Information Science 
 ความหมาย  ความสําคัญ  และประเภทของ
การจัดสัมมนา  หลักการจัดและกระบวนการจัด
สัมมนา  การกําหนดหัวขอสัมมนา  การวางแผน  การ
เตรียมการ  วัสดุอุปกรณและเครื่องมือจัดสัมมนา  การ
ดําเนินการระหวางสัมมนา  การดําเนินการหลังสัมมนา  
การประเมินผลการสัมมนา  การวิเคราะห  การแกไข
ปญหาและอุปสรรคในการจัดสัมมนา   

เหตุผลในการปรับ 
 เพื่อศึกษาหลักการและทฤษฎีในการจัดสัมมนา  กระบวนการ  การกําหนดหัวขอสัมมนา  การ
ประเมินผล  การวิเคราะห  การเตรียมการ  เครื่องมือในการจัดสัมมนา  รวมทั้งการแกไขปญหาและอุปสรรคใน
การจัดสัมมนา   
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สําหรับรายวิชาที่มีการเพิ่มเตมิจากหลักสูตรเดิมมีดังนี ้
รายวิชาท่ี คําอธิบายรายวิชา 

1. 1631103   สารสนเทศศาสตรเบื้องตน     3(3-0-6) 
  Introduction to Information Science     
 ความรูเกี่ยวกบัสารสนเทศศาสตร  สารสนเทศกับสังคม  สารสนเทศศาสตร
กับวิชาชีพนักสารสนเทศ  บทบาทของสารสนเทศกับเทคโนโลยีสารสนเทศตอบุคคล  
องคกร  และสมาคมที่เกี่ยวของกับสารสนเทศศาสตร  ปรัชญา  กฎหมายที่เกีย่วของ  
และจริยธรรมของนักสารสนเทศ 

2. 1634102   การวิเคราะหระบบสารสนเทศ     3(3-0-6) 
  Information System Analysis      
 หลักการ  ทฤษฎี  องคประกอบของระบบสารสนเทศ  วงจรการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ  การศึกษาระบบสารสนเทศ  การวิเคราะหระบบสารสนเทศ  การ
ออกแบบระบบสารสนเทศ  การพัฒนาระบบสารสนเทศ  การวิเคราะหประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศของสถาบันบริการสารสนเทศ  เทคนิคและเครื่องมือในการวิเคราะห
และออกแบบระบบสารสนเทศ 

3.  1634103    การออกแบบเว็บในงานสารสนเทศ   3(2-2-5) 
  Web Design in Information Work    
 การออกแบบโครงสรางเว็บเพจดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  การใชเครื่องมือการ
ออกแบบเว็บเพจของสถาบันบริการสารสนเทศ  เทคนิคการออกแบบเว็บเพจ  การ
สรางภาพเคลื่อนไหวและการใชภาพประกอบเว็บเพจ  การสรางงานกราฟกเพื่อใชใน
เว็บเพจ  การเชื่อมโยงและการสงเว็บเพจสูเวิลดไวดเว็บ 

4. 1632305  จริยธรรมและกฎหมายในวชิาชีพสารสนเทศศาสตร    3(3-0-6) 
  Ethics and Laws  in  Information Science     
 ความหมาย  ความสําคัญของจริยธรรม  และกฎหมายในวชิาชีพสารสนเทศ
ศาสตร  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ    สําหรับนักสารสนเทศ  กฎหมายที่เกีย่วของใน
งานสารสนเทศ  การสงเสริมและพัฒนา จริยธรรม  และคานิยมสําหรับนักวิชาชพี
สารสนเทศ 
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 5. 1632507  สารสนเทศทางมนุษยศาสตร  สังคมศาสตร  และวิทยาศาสตร  3(3-0-6) 
    Information Resource in Humanities, Social and Natural Science   
 ความหมาย  ความสําคัญ  ขอบเขต  ประเภท  การประเมนิคาสารสนเทศ  
แหลงใหบริการ  แหลงผลิต  การจัดเก็บ  การเผยแพรสารสนเทศที่มีช่ือเสียง  และ
สําคัญในสาขามนุษยศาสตร  สังคมศาสตร  และวิทยาศาสตร  

6. 1633114   การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(3-0-6) 
  Information Technology Management      
 ความหมาย ความสําคัญของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานสารสนเทศ   การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการ
สารสนเทศ   การวางแผนและการเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  การกําหนด
มาตรฐานและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกัน  การลงทุนในเรื่องการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

7. 1633115   โปรแกรมประยุกตกับงานสารสนเทศ     3(2-2-5) 
  Application Software for Information Work    
 โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชกับงานสารสนเทศ  โครงสรางโปรแกรม  และการ
เลือกโปรแกรมสําเร็จรูป  การวิเคราะหระบบงานเพื่อนําโปรแกรมสําเร็จรูปมา
ประยุกต  การประเมินผล  ฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมที่สําคัญในงานสารสนเทศ 

8. 1633116   การจัดการความรู       3(3-0-6) 
  Knowledge  Management    
 ความหมาย  ความสําคัญ  และประเภทของความรู  และการจัดการความรู  
บทบาทของการจัดการความรูตอองคกร  กระบวนการจดัการความรู  กรณีศึกษาการ
จัดการความรูในองคกรภาครัฐและเอกชน 
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9. 1633409   สํานักงานอัตโนมัติ      3(3-0-6) 
  Office Automation     
 บทบาทของสํานักงาน  ระบบสํานักงาน  การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
ในการบริหารสํานักงาน ระบบการประมวลภาพและการทําสําเนา ระบบการจัดการ
ขาวสาร ไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส ไปรษณียเสยีง โทรสาร ระบบประชุมทางไกลดวย
ภาพ เสียงและคอมพิวเตอร ระบบสนับสนุนสํานักงาน  การจัดการงานจัดเก็บเอกสาร 
การออกแบบและพัฒนาระบบสํานักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยี และโปรแกรมประยกุต
สําหรับสํานักงานอัตโนมัต ิระบบเครือขายภายในสํานกังานอัตโนมัต ิ

10. 1633601   ธุรกิจสารสนเทศ       3(3-0-6) 
  Information Business    
 ความรูเกี่ยวกบัธุรกิจสารสนเทศ  ประเภทของธุรกิจและการจัดการธุรกิจ
สารสนเทศ  แหลงสารสนเทศและขอมูลทางดานธุรกิจ  ขายงานธุรกิจสารสนเทศ  
การตลาดในงานสารสนเทศ  การศึกษาความตองการและพฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศของผูใช  การวิเคราะหและการเลือกตลาดเปาหมาย  การกําหนดราคาและ
สงเสริมการขาย  การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบธุรกิจ
สารสนเทศ 

11. 1633602   พาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับนักสารสนเทศ    3(3-0-6) 
  Electronic Commerce for Information Scientists        
 ความหมาย ความสําคัญ ของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  การดําเนินธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส  ระบบปองกนั และรักษาความปลอดภยัในการทําธุรกิจผานระบบ
ออนไลน กฎหมายที่เกี่ยวของกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การกําหนดนโยบายและ     
กลยุทธในการทําธุรกิจพาณชิยอิเล็กทรอนกิส  กรณีศึกษาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ในงานสารสนเทศที่ประสบความสําเร็จการทําธุรกิจพาณชิยอิเล็กทรอนกิสในปจจบุัน
และอนาคต 
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12. 1634104   สื่ออิเล็กทรอนิกสในงานสารสนเทศ      3(3-0-6) 
  Electronic Media in Information Work    
 ประเภทของโสตทัศนวัสดุอุปกรณ และสื่ออิเล็กทรอนิกสในงานสารสนเทศ  
การจัดหา  จัดเก็บ  การใหบริการ  ตลอดจนการบํารุงรักษา 

13. 1634105   การสื่อสารขอมูลและเครือขาย     3(3-0-6) 
  Data Communication and Networking      
 องคประกอบ และความเปนมาของการสื่อสารขอมูล ความสัมพันธระหวาง
คอมพิวเตอรกบัการสื่อสารขอมูล  เทคโนโลยีโทรคมนาคมกับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร มาตรฐานในการสื่อสารขอมูล ระบบการ
สงผานขอมูลทั้งทางเดียวและสองทาง การสงผานขอมูลแบบสัมพันธ และไม
สัมพันธ  ชนิดของการสงขอมูล แอนะล็อก ดิจิทัล ชนิดของสายการสื่อสาร 
สถาปตยกรรม โพรโทคอล และองคประกอบในขายการสื่อสารอนาคตของเครือขาย
คอมพิวเตอร แนวโนมการสื่อสารขอมูลในระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

14. 1634106   การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม     3(2-2-5) 
  Multi Media Design and Development    
 ความรูเกี่ยวกบัสื่อประสมองคประกอบและหลักการออกแบบและพัฒนาสื่อ
ประสม  การเตรียมเนื้อหาเพื่อนําไปใชสรางงานนําเสนอ การใชโปรแกรมสําหรับงาน
ประมวลผลแบบสื่อประสม   การเชื่อมโยงขอมูล ประยุกตใชโปรแกรมกราฟก 
โปรแกรมสรางภาพเคลื่อนไหว โปรแกรมบันทึกตัดตอเสียงดิจิทัล และโปรแกรมอืน่ๆ 
ที่เกี่ยวของ นํามาเรียบเรียงเชือ่มโยงสรางเปนชิ้นงาน นําเสนอไดอยางหลากหลาย 
สรางสรรค  

15. 1634107   การเขียนโปรแกรมสําหรับนักสารสนเทศ     3(2-2-5) 
  Programming for Information Scientists    
 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัการเขียนโปรแกรม ความหมายและลําดับขั้นตอนของ
โปรแกรม ชนดิของขอมูลและตัวแปร คําสั่งตาง ๆในการเขียนโปรแกรม รูปแบบ
ไวยากรณภาษาคอมพิวเตอรคําสั่ง I/O ชนิดของขอมูลแบบตาง ๆ โปรแกรมยอยและ
ฟงกชันตาง ๆ และการเขยีนโปรแกรมเบื้องตนโดยการใชภาษาคอมพวิเตอร ภาษาใด
ภาษาหนึ่ง หรือฝกการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูป 
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16. 1634902  การศึกษาเอกเทศดานสารสนเทศศาสตร    3(2-2-5) 
  Independent Study  in Information Science     
 การศึกษาคนควา ปฏิบัติงาน การทดลอง บูรณาการความรู และทฤษฎี  ทาง
สารสนเทศศาสตรสูการปฏิบัติการในรูปของ  โครงการศึกษาวจิัย  โดยประยกุตใช
วิธีการวิจยัทางสารสนเทศศาสตรอยางมีระบบ  มีการนําเสนอ  เผยแพรผลงานเปน
รูปเลมที่สมบูรณตามขอกําหนดและเสนอตอที่ประชุม 

17. 1500122 ภาษาองักฤษเพื่อการงานอาชีพ 1    3(3-0-6) 
  English for Career 1 
 การฝกทักษะพื้นฐานเพื่อการเตรียมสมัครงานของแตละสาขาวิชาเอก  ฝกอาน
เอกสารสําคัญ  และฝกเขียนขอมูลที่มีประโยชนตอการสมัครงาน  การหาแหลงงาน  
ตลอดจนฝกการสัมภาษณงาน 

18. 1500123 ภาษาองักฤษเพื่อการงานอาชีพ 2    3(3-0-6) 
  English for Career 2 
 การพัฒนาทักษะและกลยุทธเพื่อการทํางานในสํานกังาน  การฝกใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  มุงเนนการฝกทักษะการพดูในสถานการณตาง 
ๆ เชน การนัดหมาย  การโทรศัพท  การตอนรับ  การเจรจาตอรอง  การรายงาน (การ
ขอขอมูลและการใหขอมูล) 

19. 1634509 จดหมายเหตุและหอจดหมายเหตุ    3(3-0-6) 
  Archives 
 ความหมายและคุณคาของจดหมายเหตุ  ประวัตแิละงานจดหมายเหตใุน
ประเทศไทยและตางประเทศ หนวยงานจดหมายเหตุทีสํ่าคัญในประเทศไทย การ
บริหารและดําเนินงานบริการจดหมายเหต ุ
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แผนการเรียนเชื่อมโยงตลอดหลักสูตร 
 

โครงสรางหลักสูตรปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอกําหนดเฉพาะของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
          ใหเลือกเรียนในกลุมวชิาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตรอีก 6 หนวยกิต   และเลือกเรียนกลุมวิชา
ใดก็ไดอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.)  
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
(ไมนอยกวา 133 หนวยกิต) 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(ไมนอยกวา 30 หนวยกิต) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(ไมนอยกวา 97 หนวยกิต) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี
(ไมนอยกวา 6 หนวยกิต) 

กลุมวิชาภาษา 
(9 หนวยกิต) 

กลุมวิชา
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
(6 หนวยกิต) 

กลุมวิชาวิทยาศาสตร
กับคณิตศาสตร 

(6 หนวยกิต) 
 

กลุมวิชาเฉพาะดาน/วิชาเอก 
(63 หนวยกิต) 

วิชาบังคับ 
(33 หนวยกิต) 

กลุมวิชาเลือก 
(30 หนวยกิต) 

กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 
(7 หนวยกิต) 

กลุมวิชาแกน 
(27 หนวยกิต) 
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เกณฑมาตรฐานหลักสูตร  พ.ศ. 2549   โครงสรางหลักสตูรปริญญาตรี 4 ป 
 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา    30 หนวยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ    ไมนอยกวา                 97 หนวยกิต 

- วิชาแกน  ไมนอยกวา    27  หนวยกิต 
- วิชาเฉพาะดาน  ไมนอยกวา    63 หนวยกิต 

 -  บังคับ  ไมนอยกวา    33 หนวยกิต 
 -  เลือกเรียน   ไมนอยกวา    30 หนวยกิต 

- วิชาพืน้ฐานวชิาชีพและวิชาชีพ                จํานวนไมนอยกวา   7 หนวยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี    ไมนอยกวา      6 หนวยกิต 
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รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
1. รายช่ือผูเชี่ยวชาญวิพากษหลักสูตรจากสถาบันอุดมศึกษา 
 1.1 รศ. ดร.ชุติมา  สัจจานันท    จากมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 1.2 รศ. ดร.สอางคศรี  พรสุวรณ จากมหาวทิยาลัยธุรกิจบณัฑิตย 
2 . รายช่ือผูเชี่ยวชาญวิพากษหลักสูตรจากสถานประกอบการ 
 2.1 ดร.พฐา  สุวรรณรัตน  ตวัแทนผูประกอบการจาก  สํานักขาวสารอเมริกันประจํา
ประเทศไทย (USIS) 
3. รายช่ือผูเชี่ยวชาญวิพากษหลักสูตรภายจากมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ 
 3.1  รศ.จุมพจน  วณิชกุล  ตวัแทนคณาจารยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 3.2  ผศ.สมคิด  ดวงจกัร    ตวัแทนคณาจารยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 3.3  ผศ.สุวรรณา  ชุติมันต  ตัวแทนคณาจารยจากมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 3.4  อ.สุชีรา  เตชาภิวัฒนพันธุ  ตัวแทนคณาจารยจากมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 
4 . รายช่ือผูเชี่ยวชาญวิพากษหลักสูตรภายในมหาวิทยาลัย 
 4.1 อ.นารีรัตน    เทียมเมือง 
 4.2 ผศ.ชัยเลิศ   ปริสุทธกุล 
 4.3 ผศ.เบญจรัตน สีทองสุก 
 4.4 อ.อรุณี  ทรงพัฒนา 
 4.5 อ.นุชรี  บุญศรีงาม 
 4.6 อ.นิพา  ผลสงเคราะห 
 4.7 อ.ธารา  จันทรอน ุ
 4.8 อ.วันด ี  มีดี 

   
 
 
 

 

 


