
 
คูมือนักศึกษา 

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 

 

  ปรัชญา   
นักสารสนเทศยุคใหม  ใชเทคโนโลยีทันสมัย  มีน้ําใจบริการ  มีความชํานาญในวิชาชีพ 

 

  วิสัยทัศน   
บัณฑิตมีองคความรูคูคุณธรรม และบริการวิชาการแกชุมชน 

 

  พันธกิจ   
1. ผลิตบัณฑิตทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรท่ีมีคุณภาพคูคุณธรรม

สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
2. สงเสริมและสนับสนุนวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษาในทองถ่ิน 
3. สงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

อยางยั่งยืน 
4. วิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพใหสอดคลองกับทองถ่ินและสถานการณโลก 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพทองถ่ินและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 

  วัตถุประสงค   
 1. บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพคูคุณธรรม  

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3.  นักศึกษา  บุคลากรและประชาชนในทองถ่ิน  ตระหนักถึงคุณคา  และสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
4. นักศึกษา บุคลากรและประชาชนในทองถ่ิน ตระหนักถึงคุณคา และมีสวนรวมใน       

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
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5. ผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และมาตรฐานตอบสนองความตองการของทองถ่ินและสากล 
6. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
7. ทองถ่ินมีความเขมแข็ง และพ่ึงตนเองได 
8. ทองถ่ินสามารถประยุกตใชโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหเกิดประโยชนได 
9. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 

 ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน 
ปการศึกษา 2520-2524 และปการศึกษา 2527 เร่ิมเปดสอนวิชาเอก วิชาโท

บรรณารักษศาสตรระดับ ปก.ศ. สูง ใหกับนักศึกษาภาคปกติ จํานวน 5 รุน  
ปการศึกษา 2523-2525 เปดสอนวิชาเอก วิชาโทบรรณารักษศาสตร ระดับปริญญาตรีใหกับ

ครูอบรมประจําการรุน 4-6         
ปการศึกษา 2526 เปดสอนวิชาเอก วิชาโทบรรณารักษศาสตรระดับปริญญาตรี ครุศาสตร

บัณฑิต (ค.บ.) 4 ป ใหกับนักศึกษาภาคปกติ จํานวน 1 รุน  
ปการศึกษา 2529 เปดสอนวิชาเอกบรรณารักษศาสตร ระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต 

(ค.บ.) 2 ปหลัง จํานวน 1 รุน  
ปการศึกษา 2535 เร่ิมเปดสอนโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตรเปน

รุนแรก ใหกับนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4 ป  
ปการศึกษา 2538 เปดสอนโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ใหกับ

นักศึกษา กศ.บป. ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4 ป 1 รุน 
 ปการศึกษา 2541-2542 เปดสอนโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร

ใหกับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีศิลปศาสตร-บัณฑิต (ศศ.บ.) 4 ป 2 รุน และในภาคเรียนท่ี 
2 ปการศึกษา 2542 สถาบันมีนโยบายใหนํารูปแบบการบริหารแบบโปรแกรมวิชามาใช ดังนั้น
ภาควิชาบรรณารักษศาสตรจึงเปล่ียนเปน “โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร” 
โดยเปดรับเฉพาะนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4 ป ตั้งแตป
การศึกษา 2544 เปนตนมา ยกเวนปการศึกษา 2546 และปการศึกษา 2548   

ปการศึกษา 2548 ทางโปรแกรมวิชาไดพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร (ศศ.บ.) 4 ป เพื่อใหมีความทันสมัย และตอบสนองความตองการของสังคม โดย
หลักสูตรวิชาสารสนเทศศาสตรนี้ไดผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและผานการอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงไดเปดรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาสารสนเทศศาสตร 
ในปการศึกษา 2549 จนถึงปจจุบัน  
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 สําหรับสถานท่ีปฏิบัติงานของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร อยูท่ี
ช้ันท่ี 2 แถบซายของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 3  
 ปการศึกษา 2554 นี้ นักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร มีท้ังหมด 4 หอง ไดแก ช้ันปท่ี 1 หมูเรียน 54/64 จํานวน 67 คน ช้ันปท่ี 
2 หมูเรียน 53/84 จํานวน 42 คน ช้ันปท่ี 3 หมูเรียน 52/45 จํานวน 27 คน และช้ันปท่ี 4 หมูเรียน 
51/40 จํานวน 9 คน 
 

 โครงสรางองคการการบริหารงาน 

 
 
 
 

รศ. ชัยเลิศ, รศ. เบญจรัตน 
อ.ไพโรจน, อ.นุชรี, อ.นิพา, อ.ธารา,  

รศ.เบญจรัตน, รศ.ชัยเลิศ,  
อ.นุชรี 

อ .นารี รัตน ,  อ .ไพโรจน 
อ.นุชรี, อ. นิพา, อ. ธารา,  
อ. วลัยลักษณ 

รศ. ชัยเลิศ, อ.นุชรี,  
อ.นิพา, อ.ธารา 

- วางแผนการรับนักศึกษา 
- วางแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
- จัดอัตรากําลังและการพัฒนาอาจารย 
- ประสานงานกับคณะและสถาบันเร่ือง
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
- จัดหาและประสานงานเร่ืองอาจารย
พิเศษ/อาจารยอัตราจาง 
- จัดเก็บและใหบริการขอมูลดานการเรียน
การสอนหลักสูตร 
- รายงานผลการจัดการศึกษา, การมีงานทํา
ของนักศึกษาในโปรแกรมวิชา 
- ประชาสัมพันธกิจกรรมของโปรแกรม
วิชา 
- การประกันคุณภาพการศึกษา 
- พัฒนาการวิจัย 
- พัฒนาประ สิทธิภ าพการสอนของ
อาจารย 

- ติดตอประสานงานเร่ือง 
การฝกงานและการจัด ตารางนิเทศ 
- จัดคูมือฝกประสบการณวิชาชีพ 
- จัดปฐมนิเทศนักศึกษากอนออก
ฝกงาน 
- จัดสัมมนาหลังฝกงาน 
- จัดอบรมเสริมความรูในวิชาชีพ 
- เตรียมโครงการพัฒนา   
สหกิจศึกษา 
 

- เปนที่ปรึกษาในการจัดต้ังและ
จัดกิจกรรมของชมรม/ชุมนุม 
- ประสานงานกิจกรรมนักศึกษา
กั บ คณะแล ะ สํ า นั ก กิ จ ก า ร
นักศึกษา 
- จัดปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ
นักศึกษาของโปรแกรมวิชา 
- จัดศึกษาดูงานสถาบันบริการ
สารนิเทศตางๆ 
- บริการชุมชนและเครือขาย 
- จัดเก็บขอมูลศิษยเกาและศิษย
ปจจุบัน 
- สํารวจความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต 

- จั ด ทํ า บัญชี ก า ร เ งิ น และ
งบประมาณของโปรแกรม 
- ดําเนินการจัดซ้ือ-จาง 
- จั ด ทํ า โ ค ร ง ก า ร ข อ
งบประมาณ 
- ควบคุมดูแลวัสดุ  ครุภัณฑ
ของโปรแกรม 
- บันทึกประชุมโปรแกรม 
 

 

งานกิจการนักศึกษา 

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 

งานวิชาการ งานฝกประสบการณวิชาชีพ งานการเงินวัสดุ-ครุภัณฑ 
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 อาจารยโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
 รองศาสตราจารยชัยเลิศ  ปริสุทธกุล  ประธานโปรแกรมวิชา 
 รองศาสตราจารยเบญจรัตน สีทองสุก  กรรมการ 
 อาจารยนารีรัตน   เทียมเมือง  กรรมการ 
 อาจารยไพโรจน   แกวเขียว  กรรมการ 
 อาจารยนิพา    ผลสงเคราะห  กรรมการ 
 อาจารยธารา    จันทรอนุ  กรรมการ 
 อาจารยวลัยลักษณ  อมรสิริพงศ  กรรมการ 
 อาจารยนุชรี    บุญศรีงาม  กรรมการและเลขานุการ 
 

 คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตรมีแผนงานจัดการศึกษาใหเปนไป
ตามหลักสูตรท่ีเนนการวิจัย การใชเทคโนโลยี การบริการสังคม สามารถไปประกอบอาชีพใน
หนวยงานท่ีเกี่ยวของไดอยางมีคุณภาพ โดยมุงผลิตนักศึกษาใหไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และดานลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ดังนี้ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกท่ีดี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอวิชาชีพ และ
สังคม 
 2. มีความรอบรูในศาสตรของตนเองและศาสตรท่ีเกี่ยวของท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถ
ประยุกตใชไดอยางเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
 3. มีความสามรถในการจัดระบบความคิด รูจักคิดวิเคราะห สังเคราะห แกปญหาได และมี
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 4. มีความสามารถในการแสวงหาความรูท่ีทันสมัย และพัฒนาความรูเพื่อพัฒนาตนเอง 
พัฒนางาน และพัฒนาสังคม 
 5. มีความใฝรู สูงาน มีวินัยในตนเอง มีความเปนกัลยาณมิตร สามารถติดตอส่ือสารและ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร มีระบบการประกันคุณภาพท่ีจัดทํา

ข้ึนเพื่อติดตามการตรวจสอบการประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักและโครงการใน
ภาพรวมของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร โดยมุงเนนใหมีการกําหนด
ระบบและกลไกหลักในการควบคุม การตรวจสอบ และการประเมิน 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ-
ศาสตรมี 2 ระบบ ไดแก ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
ตามกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) หรือเรียกวา สมศ.  
 กลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร ประกอบดวย 

1. มีกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับโปรแกรมวิชาและกําหนดความรับผิดชอบใน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามนโยบายการประกันคุณภาพท่ีกําหนดเปนลาย
ลักษณอักษร 

2. มีเกณฑ/ ตัวบงช้ีในการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
3. มีกระบวนการในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
4. ผูบริหารและอาจารย/บุคลากร ของโปรแกรมวิชามีสวนรวมในการดําเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
5. มีการประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน

และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ
ศาสตร 

1. เรงรัดใหมีการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา 
2. สงเสริมใหมีการประเมินการปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบได 

          3. เรงรัดใหมีการพัฒนาความรวมมือระหวางโปรแกรมวิชากับ บุคคล/ องคกร 
           4. สงเสริมใหมีการนําเสนอขอมูล ขาวสาร และผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโปรแกรมวิชาเผยแพรตอสังคมภายนอก 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 

 

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

 

2. ชื่อปริญญา 
 ช่ือเต็ม(ภาษาไทย)    ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร) 

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

3. โครงสรางหลักสูตร 
  3.1 จํานวนหนวยกิตรวม 
    หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 133 หนวยกิต 
  3.2 โครงสรางหลักสูตร 
   หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 133 หนวยกิต  แยกตามหมวดวิชาและกลุมวิชา  
ดังนี้ 
  3.2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไมนอยกวา   30 หนวยกิต 
   3.2.1.1 กลุมวชิาภาษา บังคับ    9 หนวยกิต
   3.2.1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร บังคับ 6 หนวยกิต
   3.2.1.3 กลุมวชิาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร บังคับ  6   หนวยกิต 
  ขอกําหนดเฉพาะ  ใหเลือกเรียนในกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร อีก 6 หนวยกิต  
และเลือกเรียนกลุมวิชาใดวิชาหน่ึงอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
  3.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวนไมนอยกวา   97 หนวยกิต 
   3.2.2.1 วิชาแกน  จํานวนไมนอยกวา    27 หนวยกิต 
   3.2.2.2 วิชาเฉพาะดาน/วิชาเอก จํานวนไมนอยกวา  63 หนวยกิต 
    - บังคับ จํานวนไมนอยกวา     33 หนวยกิต 
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    - เลือกเรียน จํานวนไมนอยกวา   30 หนวยกิต 
   3.2.2.3  วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ จํานวนไมนอยกวา     7 หนวยกิต 
  3.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หนวยกิต 
 3.3 รายวิชา   
  3.3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     30  หนวยกิต 
   1.  กลุมวิชาภาษา ใหเรียนจํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต   
    - รายวิชาบังคับ 9 หนวยกิต       
รหัส  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
1500105 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร            3(3-0-6)  
  Thai for Communication 
1500106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร      3(3-0-6)   
  English for Communication 
1500107 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการอาน             3 ( 3 -0 -6 )  
  English for Reading Skills 
 

    - รายวิชาเลือก       
รหัส  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
1500108 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร            3(3-0-6)   
  Chinese for Communication 
1500109 ภาษาญ่ีปุนเพื่อการส่ือสาร            3(3-0-6)   
  Japanese for Communication 
1500110 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร            3(3-0-6)   
  Korean for Communication 
1500111 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม      3(3-0-6)    
  Chinese for Socio-cultural Communication 
1500112 ภาษาญ่ีปุนเพื่อการส่ือสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม    3(3-0-6)   
  Japanese for Socio-cultural Communication 
1500113 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม    3(3-0-6)   
  Korean for Socio-cultural Communication 
1500114 สนทนาภาษาจีนในการทํางาน               3(3-0-6)   
  Chinese Conversation for Work 
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รหัส  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
1500115 สนทนาภาษาญ่ีปุนในการทํางาน     3(3-0-6)   
  Japanese Conversation for Work 
1500116 สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน     3(3-0-6)   
  Korean Conversation for Work 
   2.  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหเรียนจํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
    - รายวิชาบังคับ 6 หนวยกิต       
รหัส  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
2000103 จริยธรรมและทักษะชีวิต      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 มนุษยกับส่ิงแวดลอม       3(3-0-6)   
  Man and Environment 
2500107 ทวารวดีศึกษา        3(3-0-6)   
  Dhavaravadee Studies 
2500108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6)   
  Laws in Daily Life 
   3.  กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร ใหเรียนจํานวนไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
    - รายวิชาบังคับ 6 หนวยกิต       
รหัส  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
4000109 สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู    3(2-2-5)  
  Information and Information Technology for Learning 
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รหัส  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
4000110 การคิดและการตัดสินใจ      3(2-2-5)   
  Thinking and Making Decision 
    - รายวิชาเลือก        
  ขอกําหนดเฉพาะ ใหเลือกเรียนกลุมวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตรอีก 6 หนวยกิต 
รหัส  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
4000111 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต      3(3-0-6)   
  Science for Quality of Life 
4000112 วิทยาศาสตรการกีฬาและนันทนาการ     3(2-2-5)   
  Sports Science and Recreation 
4000113 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6)   
  Mathematics in Daily Life 
4000114 เทคโนโลยีในชีวติประจําวัน      3(2-2-5)   
  Technology in Daily Life 
4000115 เทคโนโลยีสารสนเทศ       3(2-2-5)   
  Information Technology 
  ขอกําหนดท่ัวไป: ใหเลือกเรียนกลุมวิชาใดกลุมวิชาหน่ึงอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
  3.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ      
   3.3.2.1 วิชาแกน จํานวนไมนอยกวา 27 หนวยกิต 
รหัส  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
1631103 สารสนเทศศาสตรเบ้ืองตน      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 



10 
 

รหัส  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
3561104 ความรูเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ     3(3-0-6) 
  Introduction to Business Operation 
3591105 เศรษฐศาสตรท่ัวไป       3(3-0-6) 
  General Economics 
1500122 ภาษาอังกฤษเพ่ือการงานอาชีพ 1     3(3-0-6) 
 English for Career 1  
1500123 ภาษาอังกฤษเพ่ือการงานอาชีพ 2     3(3-0-6) 
 English for Career 2  
   3.3.2.2 วิชาเฉพาะดาน/วิชาเอก จํานวนไมนอยกวา 63 หนวยกิต 
    - บังคับเรียน จํานวนไมนอยกวา 33 หนวยกิต   
รหัส  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
1631202 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ      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 
1633101 การจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ     3(2-2-5) 
  Information Storage and Retrieval 
1633107 การจัดการฐานขอมูลสําหรับงานสารสนเทศ    3(2-2-5) 
  Database Management for Information Work 
1633408 การจัดการสถาบันสารสนเทศ      3(2-2-5) 
  Information Institute Management 
1634102 การวิเคราะหระบบสารสนเทศ      3(3-0-6) 
  Information System Analysis  



11 
 

รหัส  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
1634103 การออกแบบเว็บในงานสารสนเทศ     3(2-2-5) 
  Web Design in Information Work 
1634901 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร        3(2-2-5) 
  Research Methods in Information Science 
    - เลือกเรียน จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต    
รหัส  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
1631404 การประชาสัมพันธในงานสารสนเทศ     3(3-0-6) 
  Public Relations in Information Work 
1632305 จริยธรรมและกฎหมายในวิชาชีพสารสนเทศศาสตร   3(3-0-6) 
  Ethics and Laws in Information Science 
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 
1633503 วารสารและหนังสือพิมพ      3(3-0-6) 
  Periodicals and Newspaper 
1633505 เทคนิคการอาน       3(3-0-6) 
  Reading Techniques 
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รหัส  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
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 หัวขอปจจุบันทางสารสนเทศศาสตร     3(2-2-5) 
  Current Topic in Information Science 
1634104 ส่ืออิเล็กทรอนิกสในงานสารสนเทศ     3(3-0-6) 
  Electronic Media in Information Work 
1634105 การส่ือสารขอมูลและเครือขาย      3(3-0-6) 
  Data Communication and Networking 
1634106 การออกแบบและพัฒนาส่ือประสม     3(2-2-5) 
  Multi Media Design and Development 
1634107 การเขียนโปรแกรมสําหรับนักสารสนเทศ    3(2-2-5) 
  Programming for Information Scientists 
1634509 จดหมายเหตุและหอจดหมายเหตุ     3(3-0-6) 
  Archives 
1634902 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร      3(2-2-5) 
  Seminar in Information Science 
1634903 การศึกษาเอกเทศดานสารสนเทศศาสตร     3(2-2-5) 
  Independent Study in Information Science 
   3.3.2.3 วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชพี จํานวนไมนอยกวา 7 หนวยกิต 
รหัส  ชื่อวิชา         น(ชม.) 
1633801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตร   2(90) 
  Preparation for Professional Experience in Information Science 
1634802 การฝกประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตร      5(450) 
  Field Experience in Information Science 
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  3.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
   ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยไมซํ้ากับ
รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว   
 
 3.4  ความหมายของเลขรหัสวิชา 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
เลข 3 ตัวเแรก     เปนหมวดวิชาและหมูวิชา    
เลขตัวท่ี 4  บงบอกถึงระดับความยากงายหรือช้ันป 
เลขตัวท่ี 5  บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวท่ี 6, 7  บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา 

 
หมายเหตุ 
 เลขตัวท่ี 5 บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 

 1. ลักษณะงานท่ัวไปและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (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--) 

1 2 3 4 5 6 7 

ลําดับกอนหลัง 
ลักษณะเน้ือหาวิชา 

ระดับความยากงายหรือช้ันป 

หมวดวิชาและหมูวิชา 
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 9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ 
     โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย  (163-9--) 

 

4. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2548  ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 
  4.1 การวัดผลการศึกษา 
  ใหมีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาตาง ๆ เปน 2 ระบบ ดังนี้ 
  4.1.1 ระบบมีคาระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณการประเมินโดย แบงเปน 8 ระดับดังนี้ 
 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน คาระดับคะแนน 
A ดีเยีย่ม (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
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 

 

   ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินผลรายวิชาท่ีเรียนตามหลักสูตร คาระดับคะแนนท่ีถือ
วาสอบไดตองไมตํ่ากวา “D” ถานักศึกษาไดคาระดับคะแนน “E” ในรายวิชาบังคับ ตองลงทะเบียน
เรียนใหมจนกวาจะสอบได กรณีวิชาเลือกไดคาระดับคะแนน “E” สามารถเปล่ียนไปเลือกเรียน
รายวิชาอ่ืน ๆ ไดตามโครงสรางหลักสูตรท่ีนักศึกษาเรียนอยู สวนการประเมินผลรายวิชาเตรียมฝก
ประสบการณวิชาชีพ และรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพถาไดคาระดับคะแนนตํ่ากวา “C” ถือวา
สอบตก  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนหรือฝกประสบการณวิชาชีพใหม และถาไดรับ               
การประเมินผลตํ่ากวา “C” เปนคร้ังท่ีสอง  ถือวาหมดสภาพการเปนนักศึกษา  ท้ังนี้ยกเวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีท่ีประสงครับวุฒิอนุปริญญา 
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  4.1.2 ระบบไมมีคาระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณการประเมินโดยแบงเปน 3 ระดับ 
ดังนี้ 

ระดับการประเมิน ความหมายของผลการเรียน 
PD (Pass  with Distinction) ผานเยี่ยม 

P (Pass) ผาน 
F (Fail) ไมผาน 

 
    สัญลักษณอ่ืน ๆ กําหนดสัญลักษณการประเมิน ดังนี้ 

ระดับการประเมิน ความหมายของผลการเรียน 
Au (Audit) ใชสําหรับการลงทะเบียนท่ีรวมฟง โดยไมนับหนวยกิต 
W (Withdraw) ใชสําหรับบันทึกในกรณีตอไปนี้ 

 การถอนเฉพาะรายวิชากอนสอบปลายภาคเรียนไมนอยกวา 
2 สัปดาหหรือตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 การถอนรายวิชาเนื่องจากนักศึกษาลาพักการศึกษา    
T (Transfer) ใชสําหรับการบันทึกการเทียบโอนผลการเรียน 
I (Incomplete) ใชสําหรับบันทึกการประเมินท่ีไมสมบูรณ ในรายวิชาท่ีนักศึกษา 

ยังทํางานไมเสร็จเม่ือส้ินภาคการศึกษาหรือขาดสอบปลายภาค 
 
  4.2 การสําเร็จการศึกษา 
  ผูสําเร็จการศึกษาจะตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้ 
  1. มีความประพฤติดี   
  2. ผานกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  3. มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
  4. สอบไดรายวิชาตาง ๆ ครบตามโครงสรางของหลักสูตรและเกณฑการประเมินผล 
  5. ไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 2.00  
  6. ไดระดับคะแนนเฉล่ียสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ เฉพาะวิชาเอกไมตํ่ากวา 2.00  
  7. สอบผานการประเมินความรูและทักษะตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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5. แผนการเรียน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร (ศศ.บ) 4 ป 
 
ภาคเรียน

ท่ี 
วิชาการศึกษาท่ัวไป/เลือกเสรี วิชาเอก 

หมาย
เหตุ 

1/2554 4000109 สารสนเทศและเทคโนโลยี 
 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 3/4 
2000103 จริยธรรมและทักษะชีวิต 3/3 
4000110 การคิดและการตัดสินใจ 3/4 

1631103 สารสนเทศศาสตรเบื้องตน 
1631202 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
 3/3 
1633505 เทคนิคการอาน 3/3 
1632507 สารสนเทศทางมนุษยศาสตร  
 สังคมศาสตร และวิทยาศาสตร     
 3/3 

 
 
 
 
 
 

21/23 
2/2554 1500105 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3/3 

1500106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3/3 
2500105 วิถีไทยและวิถีโลก 3/3 

1632201 การวิเคราะหสารสนเทศ 1 3/4 
1633110 เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
 การประยุกตใช 3/4 
1631301 การบริการสารสนเทศ 3/4 
1633503 วารสารและหนังสือพิมพ 3/3 

 
 
 
 

21/24 
1/2555 4000115 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3/4 

4000111 วิทยาศาสตรคุณภาพชีวิต 3/3 
8001103 คอมพิวเตอรกราฟก 3/4 
 (เลือกเสรี) 

1632202 การทํารายการสารสนเทศ 1 3/4 
1632304 การสงเสริมการอานและ 
 การเรียนรู 3/4 
1633101 การจัดเก็บและคนคืน 
 สารสนเทศ 3/4 

 
 
 
 

18/23 
2/2555 1500107 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการอาน   

 3/3 
2000105 จิตวิทยาและการพัฒนาตน 
 3/3 

1634103 การออกแบบเว็บในงาน 
 สารสนเทศ 3/4 
1633307 บริการอางอิงและสารสนเทศ 
 3/4 
1633201 การวิเคราะหสารสนเทศ 2 3/3 
3561104 ความรูเก่ียวกับการประกอบ 
 ธุรกิจ 3/3 

 
 
 
 
 
 

18/21 
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ภาคเรียน

ท่ี 
วิชาการศึกษาท่ัวไป/เลือกเสรี วิชาเอก 

หมาย
เหตุ 

1/2556  1633107 การจัดการฐานขอมูลสําหรับงาน 
 สารสนเทศ 3/4 
1633202 การทํารายการสารสนเทศ 2 
 3/3 
1633408 การจัดการสถาบันสารสนเทศ  
 3/4 
1634102 การวิเคราะหระบบสารสนเทศ 
 3/3 
1633106 การเผยแพรสารสนเทศ 3/4 
3591105 เศรษฐศาสตรทั่วไป 3/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18/21 
2/2556 4000112 วิทยาศาสตรการกีฬาและ 

 นันทนาการ 3/4 
1632303 บรรณานุกรม ดรรชนี และ 
 สาระสังเขป 3/4 
1633116 การจัดการความรู 3/3 
1633115 โปรแกรมประยุกตกับงาน 
 สารสนเทศ 3/4 
1633601 ธุรกิจสารสนเทศ 3/3 
1500122 ภาษาอังกฤษเพ่ือการงานอาชีพ 1   
 3/3 

 
 
 
 
 
 
 

18/20 
1/2557  1634901 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร   

 3/4 
1633506 สารสนเทศทองถ่ิน 3/4 
1634902 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร 
 3/4 
1633801 การเตรียมฝกประสบการณ 
 วิชาชีพสารสนเทศศาสตร  2/90 
1500123 ภาษาอังกฤษเพ่ือการงานอาชีพ 2   
 3/3 

 
 
 
 
 
 
 
 

14/105 
2/2557  1634802 การฝกประสบการณวิชาชีพ 

 สารสนเทศศาสตร 5/450 
 

5/450 

วิชาศึกษาท่ัวไป 30 เลือกเสรี 6  วิชาแกน 27 วิชาเฉพาะดาน/วิชาเอก 63 
วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 7   
รวมท้ังส้ิน 133 หนวยกิต 
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6. คําอธิบายรายวิชา 
 6.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  6.1.1  กลุมวิชาภาษา 
 
 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1500105 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

Thai for Communication 
3(3-0-6) 

    การพัฒนาการใชภาษาไทยใหสามารถส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถฟงเพื่อจับใจ   
ความสําคัญ อานจับใจความ อานตีความและอานขยายความ ฝกพูดในสถานการณตาง ๆ และนําเสนอผล
การสืบคน โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา 
 
1500106 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

English for Communication 
3(3-0-6) 

 การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน  
การทักทาย การกลาวลา การแนะนําตนเองและผูอ่ืน การขอบคุณ การขอโทษ และการแสดงความเห็น
ใจ การขอรอง และการเสนอความชวยเหลือ การเช้ือเชิญและการใหคําแนะนํา การบรรยายลักษณะ
บุคคลและส่ิงของ การถามและการใหขอมูลเกี่ยวกับสถานท่ี การซ้ือขายสินคาและการบริการ  
การแสดงความคิดเห็น และการติดตอทางโทรศัพท 
 
1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการอาน 

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

   การพัฒนาทักษะการอาน การใชพจนานุกรมชวยในการอาน การอานเพ่ือหาขอมูลท่ีตองการ   
การอานส่ือส่ิงพิมพ การอานประกาศ การอานคําส่ังท่ัวไป เทคนิคการอานเพ่ือจับใจความสําคัญ   
การอานเพื่อเขียนสรุปความ ตลอดจนการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส   
การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1500108 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 

Chinese for Communication 
3(3-0-6) 

 การพัฒนาทักษะการใชภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การลา  
การแนะนําตนเองและผูอ่ืน การกลาวคําขอบคุณและขอโทษ การส่ังอาหาร เคร่ืองดื่ม การซ้ือของ การถาม
ตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ่ืน และสถานท่ี การอานปายประกาศ และการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ  
 
1500109 ภาษาญ่ีปุนเพื่อการส่ือสาร 

Japanese for Communication 
3(3-0-6) 

 การพัฒนาทักษะการใชภาษาญ่ีปุนเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การลา  
การแนะนําตนเองและผูอ่ืน การกลาวคําขอบคุณและขอโทษ การส่ังอาหาร เคร่ืองดื่ม การซ้ือของ การถาม
ตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ่ืน และสถานท่ี การอานปายประกาศ และการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ 
 
1500110 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร 

Korean for Communication 
3(3-0-6) 

    การพัฒนาทักษะการใชภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การลา   
การแนะนําตนเองและผูอ่ืน การกลาวคําขอบคุณและขอโทษ การส่ังอาหาร เคร่ืองดื่ม การซ้ือของ   
การถามตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ่ืน และสถานท่ี การอานปายประกาศ และการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ 
 
1500111 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม 

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

 การพัฒนาทักษะการส่ือสารท่ีเกี่ยวของกับความรูพื้นฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม เชน 
ลักษณะครอบครัว ความเปนอยู วันสําคัญ ความเช่ือ วัฒนธรรม ประเพณีของชาวจีน และกรณีท่ีควร
หลีกเล่ียงในการส่ือสารกับชาวจีน 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1500112 ภาษาญ่ีปุนเพื่อการส่ือสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม 

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

 การพัฒนาทักษะการส่ือสารท่ีเกี่ยวของกับความรูพื้นฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม เชน 
ลักษณะครอบครัว ความเปนอยู วันสําคัญ ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีของชาวญ่ีปุน และกรณีท่ี   
ควรหลีกเล่ียงในการส่ือสารกับชาวญ่ีปุน 
 
1500113 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม 

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

   การพัฒนาทักษะการส่ือสารท่ีเกี่ยวของกับความรูพื้นฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม เชน 
ลักษณะครอบครัว ความเปนอยู วันสําคัญ ความเช่ือ วัฒนธรรม ประเพณีของชาวเกาหลี และกรณีท่ี   
ควรหลีกเล่ียงในการส่ือสารกับชาวเกาหลี 
 
1500114 สนทนาภาษาจีนในการทํางาน 

Chinese Conversation for Work 
3(3-0-6) 

   การพัฒนาทักษะการฟง การพูดภาษาจีนในสถานการณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการทํางาน เชน  
การอธิบายช้ีแจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การขอขอมูล การสนทนาทางโทรศัพท การนัดหมาย  
การสัมภาษณ การรับฝากขอความ เนนคําศัพทและขอความท่ีใชใน การสนทนาขณะทํางาน การเขียน
จดหมายสมัครงานและประวัติยอ 
 
1500115 สนทนาภาษาญ่ีปุนในการทํางาน 

Japanese Conversation for Work 
3(3-0-6) 

    การพัฒนาทักษะการฟง การพูดภาษาญ่ีปุนในสถานการณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการทํางาน เชน   
การอธิบายช้ีแจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การขอขอมูล การสนทนาทางโทรศัพท การนัดหมาย   
การสัมภาษณ การรับฝากขอความ เนนคําศัพทและขอความท่ีใชใน การสนทนาขณะทํางาน การเขียน
จดหมายสมัครงานและประวัติยอ 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1500116 สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน 

Korean Conversation for Work 
3(3-0-6) 

 การพัฒนาทักษะการฟง การพูดภาษาเกาหลีในสถานการณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการทํางาน เชน   
การอธิบายช้ีแจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การขอขอมูล การสนทนาทางโทรศัพท การนัดหมาย   
การสัมภาษณ การรับฝากขอความ เนนคําศัพทและขอความท่ีใชใน การสนทนาขณะทํางาน การเขียน
จดหมายสมัครงานและประวัติยอ 

 
  6.1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2000103 จริยธรรมและทักษะชีวิต 

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

 ความหมาย ประเภท คุณคา และเกณฑตัดสินคุณคาทางจริยธรรมในสังคมปจจุบัน ตามหลัก
ปรัชญาและศาสนา การพัฒนาทักษะชีวิตในดานตาง ๆ การดําเนินชีวิตตามวิถีทางประชาธิปไตย  
การสรางวินัยและความตระหนักในคุณคาของตนเอง การสรางภูมิคุมกันทางจิต มรรควิธีเพื่อชีวิตท่ีเปนสุข 
 
2000104 สุนทรียศาสตรแหงชีวิต 

Aesthetics for Life 
3(3-0-6) 

 ศึกษาความหมาย ประเภท ความสําคัญของสุนทรียภาพในการดํารงชีวิต การรับรูและซาบซ้ึง 
ความงามทางธรรมชาติ และงานศิลปะแขนงตาง ๆ ท่ีมนุษยสรางข้ึน มารยาทในการชมศิลปะและ   
การแสดง 
 
2000105 จิตวิทยาและการพัฒนาตน 

Psychology and Self-Development 
3(3-0-6) 

 พฤติกรรมการดําเนินชีวิต ประเภทของพฤติกรรม การรูจักและเขาใจตนเองและผูอ่ืน ปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตนเองในมิติจิตวิทยา สังคมวิทยา ศาสนาและ
วัฒนธรรม มนุษยสัมพันธ มารยาทและการสมาคม การสรางเสริมกลุมและทีมงาน การดํารงชีวิตอยูใน
สังคมอยางมีความสุข 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2500105 วิถีไทยและวิถีโลก 

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

 วิวัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของสังคมไทย  สภาพปญหาและแนวทางการแกไขปญหา
สังคมไทย โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภูมิปญญาไทยท่ีสงเสริมการปรับตัวและ   
การดําเนินวิถีชีวิตแบบไทย การวิเคราะหสถานการณโลกปจจุบัน เพื่อความเขาใจในการพัฒนาและ   
การเปล่ียนแปลงดานตาง ๆ ของสังคมโลก รวมท้ังการปรับตัวของไทยในสังคมโลก 
 
2500106 มนุษยกับส่ิงแวดลอม 

Man and Environment 
3(3-0-6) 

  ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติกับส่ิงแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ วิกฤตการณทาง
ส่ิงแวดลอมและภัยธรรมชาติ ความสัมพันธเชิงระบบระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม เทคโนโลยีท่ีมี
ผลกระทบตอมนุษยและส่ิงแวดลอม การจัดการทรัพยากรโดยเนนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ตามแนวพระราชดําริ 
 
2500107 ทวารวดีศึกษา 

Dhavaravadee Studies 
3(3-0-6) 

    ความเปนมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางภูมิศาสตร สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง   
การปกครองสมัยทวารวดี ความเจริญและความเส่ือมถอยของอาณาจักรทวารวดี ความสําคัญของ   
อารยธรรมยุคทวารวดีท่ีมีตอจังหวัดนครปฐมและประเทศไทย 
 
2500108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 

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

 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับหลักกฎหมายท่ีมีความสัมพันธกับชีวิตและปรากฏการณทางสังคม หลัก
สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายนิติกรรมสัญญา หลักกฎหมายซ้ือขาย   
เชาทรัพย  เชาซ้ือ  กูยืมเงิน คํ้าประกัน  หุนสวนและบริษัท  หลักท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา  
การประยุกตและบูรณาการใชกฎหมายใหไดเปนผลจริงในการประกอบอาชีพและชีวิตประจําวัน 
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  6.1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4000109 สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 

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

    ความหมาย  ความสําคัญของการรูสารสนเทศ แหลงสารสนเทศและการบริการ กลยุทธและ
ทักษะการคนสารสนเทศประเภทตาง ๆ ดวยเทคโนโลยี การใชฐานขอมูลสารสนเทศและส่ือ
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 องคประกอบใน   
การตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจ การประยุกตการคิดและการตัดสินใจไปใชในชีวิต 
 
4000111 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต 

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

    ความหมาย ความสําคัญของวิทยาศาสตรและคุณภาพชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การใชหลักการทางวิทยาศาสตรศึกษาคุณคาทางธรรมชาติของ
อาหาร ยารักษาโรคและสมุนไพร ศึกษาธรรมชาติของชีวิต ระบบการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันของ
ส่ิงมีชีวิต การใชหลักวิทยาศาสตรความสมเหตุสมผลเพ่ือการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ 
 
4000112 วิทยาศาสตรการกีฬาและนันทนาการ 

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

 หลักการและประโยชนของการออกกําลัง  การสรางเสริมสมรรถภาพรางกายและ   
การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต หลักการและประเภทของ
กิจกรรมนันทนาการ   การรวมกิจกรรมนันทนาการเพื่อสงเสริมสุขภาพและการเลนกีฬา 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4000113 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน  

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

 ดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล คาสูงสุดและคาตํ่าสุด การประยุกตใช
คณิตศาสตรในวิชาชีพตาง ๆ  
 
4000114 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 

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

 พัฒนาการเทคโนโลยีประเภทตาง ๆ ท่ีนํามาใชในองคกร สํานักงาน และครัวเรือน การเลือก
บริโภคเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในชีวิตประจําวัน การประหยัดพลังงานท่ีไมกอใหเกิดมลภาวะตอ
ส่ิงแวดลอม ไมขัดตอศีลธรรม ท้ังเทคโนโลยีดานวัสดุ อุปกรณ วิธีการและระบบ เพื่อตอบสนอง   
ความจาํเปนในการดํารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเปนพื้นฐานเชิงธุรกิจ 
 
4000115 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information Technology 
3(2-2-5) 

    บทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรูเกี่ยวกับฮารดแวร ซอฟตแวร 
ฐานขอมูล อินเทอรเน็ต ระบบเครือขายและส่ือประสม การใชระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต
ท่ีจําเปนตอวิชาชีพ การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการส่ือสาร การสรางเวบ็ไซต 

 6.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
  6.2.1 วิชาแกน 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1631103 สารสนเทศศาสตรเบื้องตน  

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

 ความรูเกี่ยวกับสารสนเทศศาสตร  สารสนเทศกับสังคม  สารสนเทศศาสตรกับวิชาชีพ   
นักสารสนเทศ  บทบาทของสารสนเทศกับเทคโนโลยีสารสนเทศตอบุคคล  องคกร  และสมาคมท่ี
เกี่ยวของกับสารสนเทศศาสตร  ปรัชญา  กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  และจริยธรรมของนักสารสนเทศ 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1631301 การบริการสารสนเทศ   

Information Services 
3(2-2-5) 

 ความหมาย  ความสําคัญ  และประเภทของบริการสารสนเทศ  หลักการและวิธีการจัดบริการแต
ละประเภท  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริการ  คุณสมบัติและบุคลิกภาพท่ีดีของผูใหบริการ
สารสนเทศ  การประเมินผลงานบริการสารสนเทศ 
 
1632507 สารสนเทศทางมนุษยศาสตร  สังคมศาสตร และ

วิทยาศาสตร 
Information  Resource in Humanities, Social and 
Natural Science  

3(3-0-6) 

 ความหมาย  ความสําคัญ  ขอบเขต  ประเภท  การประเมินคาสารสนเทศ แหลงใหบริการ  
แหลงผลิต  การจัดเก็บ  การเผยแพรสารสนเทศท่ีมี ช่ือเสียง  และสําคัญในสาขามนุษยศาสตร  
สังคมศาสตร  และวิทยาศาสตร   
 
1633110 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตใช  

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

 ความหมาย  ความสําคัญ  และประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนนทักษะเบ้ืองตนใน   
การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมพื้นฐานในงานสารสนเทศ  และการนําเสนอ
สารสนเทศในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  วิธีใชและบํารุงรักษาเครื่องมือเคร่ืองใชทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
1633116 การจัดการความรู   

Knowledge Management 
3(3-0-6) 

 ความหมาย  ความสําคัญ  และประเภทของความรู  และการจัดการความรู บทบาทของ   
การจัดการความรูตอองคกร  กระบวนการจัดการความรู  กรณีศึกษาการจัดการความรูในองคกรภาครัฐ
และเอกชน 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
3561104 ความรูเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ 

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

 ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทตาง ๆ และองคประกอบท่ีใชในการประกอบธุรกิจ  
ไดแก  การจัดการ  การบัญชี  การเงิน  การตลาด  การบริหารดานบุคคล  การบริหารสํานักงาน  ซ่ึง
ครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ  แนวทางการประกอบธุรกิจ  ตลอดจนศึกษาปญหาท่ี
เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจ  และจรรยาบรรณของนักธุรกิจ 
   
3591105 เศรษฐศาสตรท่ัวไป 

General Economics 
3(3-0-6) 

 ศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจําวันเพื่อประกอบธุรกิจ  การจัดหาและใช
ทรัพยากรการบริโภค  การผลิต  ตลาด  สถาบันการเงิน  การภาษีอากร  การคา  การลงทุน  ปญหา
เศรษฐกิจและแนวทางการแกไขปญหา 
 
1500122 ภาษาอังกฤษเพื่อการงานอาชีพ 1 

English for Career 1 
3(3-0-6) 

 การฝกทักษะพื้นฐานเพื่อการเตรียมสมัครงานของแตละสาขาวิชาเอก  ฝกอานเอกสารสําคัญ 
และฝกเขียนขอมูลท่ีมีประโยชนตอการสมัครงาน  การหาแหลงงาน  ตลอดจนฝกการสัมภาษณงาน 
 
1500123 ภาษาอังกฤษเพื่อการงานอาชีพ 2 

English for Career 2 
3(3-0-6) 

 การพัฒนาทักษะและกลยุทธเพื่อการทํางานในสํานักงาน  การฝกใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
ทางธุรกิจ  มุงเนนการฝกทักษะการพูดในสถานการณตาง ๆ เชน การนัดหมาย  การโทรศัพท  
การตอนรับ  การขอขอมูลและใหขอมูล 
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  6.2.2 วิชาเฉพาะดาน/วิชาเอก 
   6.2.2.1 กลุมวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1631202 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  

Information  Resources  Development 
3(3-0-6) 

 ความหมาย  และขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  การกําหนดนโยบาย  การจัดหา  
การเลือกและประเมินคาทรัพยากรสารสนเทศ  เคร่ืองมือในการเลือก และจัดหา  แหลงผลิตและแหลง
จําหนาย  การเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการบริการ การประเมินทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือ   
การจําหนายออก  การบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 
  
1632201 การวิเคราะหสารสนเทศ 1    

Information Analysis 1 
3(2-2-5) 

 ความหมาย  ความสําคัญ  ประโยชนของการวิเคราะหสารสนเทศ  หลักเกณฑท่ัวไปใน   
การวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ  ระบบการจัดหมูตาง ๆ  โดยเนนการจัดหมูตามระบบทศนิยมของ ดิว
อ้ี  การกําหนดหัวเร่ือง   และการกําหนดเลขเรียกหนังสือ   
 
1632202 การทํารายการสารสนเทศ  1    

Information  Cataloging 1 
3(2-2-5) 

 ความหมาย  และความสําคัญของการทํารายการสารสนเทศ คูมือท่ีใชในการทํารายการ  
หลักเกณฑและมาตรฐานการลงรายการทางบรรณานุกรมของหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
การบันทึกรายการหนังสือภาษาไทยในรูปแบบ MARC   
 
1632303 บรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสังเขป  

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

 ความหมาย  ความสําคัญ  ลักษณะและประเภทของบรรณานุกรม  ดรรชนี และสาระสังเขป  
หลักการเขียนบรรณานุกรม  การควบคุมบรรณานุกรม  การบริการทางบรรณานุกรม  ระบบของดรรชนี  
การจัดทําดรรชนี  และการบริการดรรชนี  การเขียนและการบริการสาระสังเขป   
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1632304 การสงเสริมการอานและการเรียนรู  

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

 ความหมาย  และความสําคัญของการสงเสริมการอาน  จิตวิทยาการอาน ความสนใจในการอาน
และวรรณกรรมท่ีเหมาะกับบุคคลแตละวัย  การสรางนิสัยรักการอานและการเรียนรู  กิจกรรม โครงการ
และวิธีจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรู  การบําบัดดวยการอาน  องคกรท่ีสงเสริมการอานและ
การเรียนรู 
   
1633101 การจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศ    

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

 แนวคิด  และความสําคัญของการจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศ  เทคโนโลยีการจัดเก็บและ
การคนคืนสารสนเทศ  องคประกอบของการจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศ กระบวนการ คนคืน
สารสนเทศ  กลยุทธและเทคนิคการคนคืนสารสนเทศ  ระบบการจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศดวย
เทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร 
 
1633107 การจัดการฐานขอมูลสําหรับงานสารสนเทศ  

Database Management for Information Work 
3(2-2-5) 

  ฐานขอมูลและองคประกอบของฐานขอมูล  ประเภทของฐานขอมูล  โครงสรางขอมูล   
การสํารวจทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานขอมูล และการออกแบบฐานขอมูลเบ้ืองตนเพื่อ   
การปฏิบัติงาน การจัดการขอมูลเบ้ืองตนดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
 
1633408 การจัดการสถาบันสารสนเทศ   

Information Institute Management 
3(2-2-5) 

 หลักการและทฤษฎีบริหารจัดการสถาบันสารสนเทศ การจัดองคกร การประกันคุณภาพ  
การกําหนดนโยบาย  การจัดการเงิน  พัสดุครุภัณฑ  บุคลากร  อาคารสถานที่  การจัดสํานักงาน  
งานสารบรรณ  การจัดการเอกสาร การประเมินผลการจัดการสถาบันสารสนเทศ 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1634102 การวิเคราะหระบบสารสนเทศ 

Information System Analysis   
3(3-0-6) 

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

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

 การออกแบบโครงสรางเว็บเพจดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  การใชเคร่ืองมือการออกแบบ เว็บเพจ
ของสถาบันบริการสารสนเทศ  เทคนิคการออกแบบเว็บเพจ การสรางภาพเคล่ือนไหวและการใช
ภาพประกอบเว็บเพจ การสรางงานกราฟกเพื่อใชในเว็บเพจ การเช่ือมโยงและการสงเว็บเพจสู
เวิลดไวดเว็บ 
1634901 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร 

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

 วิธีการแสวงหาความรู  และขอเท็จจริงของมนุษย  ความหมาย  ธรรมชาติ  ประเภทของการวิจัย  
กระบวนการวิจัย  การเลือกปญหาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร  การกําหนดวัตถุประสงค  สมมติฐาน  
ตัวแปร  กลุมตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยางการวิจัย  วิธีการสังเคราะห  การปริทัศนเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ  การออกแบบการวิจัย  การสรางเคร่ืองมือการวิจัย  การใชสถิติสําหรับวิเคราะหขอมูล  วิธีเขียน
โครงการวิจัย  และรายงานเพื่อเผยแพรผลการวิจัย 
 
   6.2.2.2 กลุมวิชาเลือก 
 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1631404 การประชาสัมพันธในงานสารสนเทศ   

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

 ความหมาย ความสําคัญ และวัตถุประสงคของการประชาสัมพันธตองานสารสนเทศ หลักการ  
การวางแผน และวิธีการดําเนินงานการประชาสัมพันธ ท้ังภายในและภายนอกสถาบันสารสนเทศ การใช
ส่ือและเคร่ืองมือการประชาสัมพันธงานสารสนเทศ 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1632305 จริยธรรมและกฎหมายในวิชาชีพสารสนเทศศาสตร    

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

 ความหมาย  ความสําคัญของจริยธรรม  และกฎหมายในวิชาชีพสารสนเทศศาสตร  จริยธรรม  
และจรรยาบรรณสําหรับนักสารสนเทศ  กฎหมายท่ีเกี่ยวของในงานสารสนเทศ                  การสงเสริม
และพัฒนาจริยธรรม  และคานิยมสําหรับนักวิชาชีพสารสนเทศ 
1633106 การเผยแพรสารสนเทศ  

Information Dissemination  
3(2-2-5) 

 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเผยแพรและถายทอดสารสนเทศท้ังในหนวยงานตาง ๆ  เทคนิค
วิธีการผลิต  การจัดเก็บและแสดงผลของสารสนเทศ  การนําเสนอและการเผยแพรสารสนเทศรูปแบบ   
ตาง ๆ  รวมท้ังการเผยแพรสารสนเทศบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
 
1633114 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   

Information Technology Management 
3(3-0-6) 

 ความหมาย  ความสําคัญของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศกับงานสารสนเทศ   การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการสารสนเทศ   การวางแผนและ
การเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  การกําหนดมาตรฐานและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกัน  การ
ลงทุนในเร่ืองการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
 
1633115 โปรแกรมประยุกตกับงานสารสนเทศ   

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

 โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชกับงานสารสนเทศ  โครงสรางโปรแกรม  และการเลือกโปรแกรม
สําเร็จรูป  การวิเคราะหระบบงานเพ่ือนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาประยุกต  การประเมินผล  ฝกปฏิบัติ 
การใชโปรแกรมท่ีสําคัญในงานสารสนเทศ 
 
1633201 การวิเคราะหสารสนเทศ 2  

Information Analysis 2 
3(3-0-6) 

 หลักการวิเคราะหสารสนเทศระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน  การจัดหมูทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทอ่ืน ๆ การใชคูมือในการกําหนดเลขหมู และหัวเร่ือง  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือวิเคราะห
สารสนเทศระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1633202 การทํารายการสารสนเทศ 2   

Information Cataloging 2 
3(3-0-6) 

 หลักเกณฑการทํารายการสารสนเทศ  การทํารายการและวิธีการลงรายการดวย MARC Metadata 
เบ้ืองตน และ Union Catalog  การทํารายการสารสนเทศเนนภาษาอังกฤษ   
 
1633307 บริการอางอิงและสารสนเทศ   

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

 ความหมายและลักษณะของบริการอางอิงและสารสนเทศ  แหลงคนควาอางอิง  ประเภทส่ิงพิมพ  
ฐานขอมูลออนไลน  และฐานขอมูลสําเร็จรูป การศึกษาพฤติกรรมผูใชบริการ เทคนิคการใหบริการอางอิง
และสารสนเทศ  การวิเคราะหคําถาม ประเภทของคําถามอางอิง การใหการศึกษาแกผูใชบริการ การตลาด
ในงานบริการสารสนเทศ  การประเมินการบริการอางอิงและสารสนเทศ    
 
1633409 สํานักงานอัตโนมัติ  

Office Automation 
3(3-0-6) 

 บทบาทของสํานักงาน  ระบบสํานักงาน  การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหาร
สํานักงาน ระบบการประมวลภาพและการทําสําเนา ระบบการจัดการขาวสาร ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
ไปรษณียเสียง โทรสาร ระบบประชุมทางไกลดวยภาพ เสียง  และคอมพิวเตอร ระบบสนับสนุนสํานักงาน  
การจัดการงานจัดเก็บเอกสาร การออกแบบและพัฒนาระบบสํานักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยี และ
โปรแกรมประยุกตสําหรับสํานักงานอัตโนมัติ ระบบเครือขายภายในสํานักงานอัตโนมัติ 
 
1633503 วารสารและหนังสือพิมพ   

Periodicals and Newspaper  
3(3-0-6) 

 ความหมาย  ความสําคัญ  ลักษณะ  ประเภทของวารสารและหนังสือพิมพท้ังท่ีเปนส่ิงพิมพและส่ือ
อิเล็กทรอนิกส  การเลือก  การจัดหา  การเตรียม  การจัดเก็บ  การใหบริการวารสารและหนังสือพิมพ  
กฤตภาค การจัดทําเครื่องมือในการสืบคน  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินงาน  และบริการ
วารสารและหนังสือพิมพ 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1633505 เทคนิคการอาน   

Reading Techniques 
3(3-0-6) 

 ความหมาย  ความสําคัญ  วัตถุประสงคของการอาน กระบวนการอาน การพัฒนาการอาน  
การพัฒนาทักษะและวิธีฝกทักษะในการอาน  การอานเร็ว  การอานจับใจความสําคัญ  การอานเพ่ือวิเคราะห
และวินิจสาร  การอานเพ่ือจุดมุงหมายท่ัวไปและการอานเพ่ือเลือกสรรขอมูลไปประยุกตใชกับงานบริการ
สารสนเทศ และส่ือสารสนเทศอ่ืน ๆ ท้ังส่ิงตีพิมพและไมตีพิมพ 
 
1633506 สารสนเทศทองถ่ิน  

Local Information 
3(2-2-5) 

 ความหมาย  ความสําคัญ  และประเภทของสารสนเทศทองถ่ิน แหลงสารสนเทศทองถ่ิน  การจัดหา  
การจัดเก็บ  การใหบริการ  และเผยแพรสารสนเทศทองถ่ิน  การพัฒนาสารสนเทศทองถ่ิน 
 
1633601 ธุรกิจสารสนเทศ   

Information Business  
3(3-0-6) 
 

 ความรูเกี่ยวกับธุรกิจสารสนเทศ  ประเภทของธุรกิจและการจัดการธุรกิจสารสนเทศ แหลง
สารสนเทศและขอมูลทางดานธุรกิจ  ขายงานธุรกิจสารสนเทศ  การตลาดในงานสารสนเทศ  การศึกษา
ความตองการและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผูใช  การวิเคราะหและการเลือกตลาดเปาหมาย  
การกําหนดราคาและสงเสริมการขาย  การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบธุรกิจ
สารสนเทศ 
 
1633602 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับนักสารสนเทศ    

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

 ความหมาย  ความสําคัญของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  การดําเนินธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  ระบบ
ปองกัน และรักษาความปลอดภัยในการทําธุรกิจผานระบบออนไลน กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส การกําหนดนโยบายและกลยุทธในการทําธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  กรณีศึกษาธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในงานสารสนเทศท่ีประสบความสําเร็จ  การทําธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใน
ปจจุบันและอนาคต 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1633901 หัวขอปจจุบันทางสารสนเทศ 

Current Topic in Information Science 
3(3-0-6) 

 การแสวงหาองคความรู  ความกาวหนาทางวิทยาการใหม ๆ ท่ีเกี่ยวของกับสารสนเทศศาสตรใน
ดานทรัพยากรสารสนเทศ  การใหบริการและการเผยแพร  การนําเขาเทคโนโลยี  พัฒนาการและบทบาท
ขององคกรสารสนเทศ  พัฒนาการวิชาชีพสารสนเทศศาสตร 
 
1634104 ส่ืออิเล็กทรอนิกสในงานสารสนเทศ    

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

 ประเภทของโสตทัศนวัสดุอุปกรณ และส่ืออิเล็กทรอนิกสในงานสารสนเทศ  การจัดหา จัดเก็บ  
การใหบริการ  ตลอดจนการบํารุงรักษา 
 
1634105 การส่ือสารขอมูลและเครือขาย  

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

 องคประกอบ และความเปนมาของการส่ือสารขอมูล ความสัมพันธระหวางคอมพิวเตอรกับ   
การส่ือสารขอมูล  เทคโนโลยีโทรคมนาคมกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
มาตรฐานในการส่ือสารขอมูล ระบบการสงผานขอมูลท้ังทางเดียวและสองทาง การสงผานขอมูลแบบ
สัมพันธ และไมสัมพันธ  ชนิดของการสงขอมูล  แอนะล็อก ดิจิทัล ชนิดของสายการส่ือสาร สถาปตยกรรม 
โพรโทคอล และองคประกอบในขายการส่ือสารอนาคตของเครือขายคอมพิวเตอร แนวโนมการส่ือสาร
ขอมูลในระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
 
1634106 การออกแบบและพัฒนาส่ือประสม   

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

 ความรูเกี่ยวกับส่ือประสม องคประกอบและหลักการออกแบบและพัฒนาส่ือประสม การเตรียม
เนื้อหาเพื่อนําไปใชสรางงานนําเสนอ  การใชโปรแกรมสําหรับงานประมวลผลแบบส่ือประสม  
การเช่ือมโยงขอมูล ประยุกตใชโปรแกรมกราฟก โปรแกรมสรางภาพเคล่ือนไหว โปรแกรมบันทึกตัดตอ
เสียงดิจิทัล และโปรแกรมอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ นํามาเรียบเรียงเช่ือมโยงสรางเปนช้ินงาน นําเสนอไดอยาง
หลากหลาย สรางสรรค  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1634107 การเขียนโปรแกรมสําหรับนักสารสนเทศ   

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

 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ความหมายและลําดับข้ันตอนของโปรแกรม ชนิดของ
ขอมูลและตัวแปร คําส่ังตาง ๆในการเขียนโปรแกรม รูปแบบไวยากรณภาษาคอมพิวเตอรคําส่ัง I/O ชนิด
ของขอมูลแบบตาง ๆ โปรแกรมยอยและฟงกชันตาง ๆ และการเขียนโปรแกรม เบ้ืองตน โดยการใช
ภาษาคอมพิวเตอร ภาษาใดภาษาหน่ึง หรือฝกการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูป 
 
1634509 จดหมายเหตุและหอจดหมายเหตุ 

Archives 
3(3-0-6) 

 ความหมายและคุณคาของจดหมายเหตุ ประวัติและงานจดหมายเหตุในประเทศไทยและ
ตางประเทศ หนวยงานจดหมายเหตุท่ีสําคัญในประเทศไทย การบริหารและดําเนินงานบริการจดหมายเหตุ 
 
1634902 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร     

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

 ความหมาย  ความสําคัญ  และประเภทของการจัดสัมมนา  หลักการจัดและกระบวนการจัดสัมมนา  
การกําหนดหัวขอสัมมนา  การวางแผน  การเตรียมการ  วัสดุ อุปกรณและเค ร่ืองมือจัดสัมมนา  
การดําเนินการระหวางสัมมนา  การดําเนินการหลังสัมมนา  การประเมินผลการสัมมนา  การวิเคราะห  
การแกไขปญหาและอุปสรรคในการจัดสัมมนา   
 
1634903 การศึกษาเอกเทศดานสารสนเทศศาสตร  

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

 การศึกษาคนควา ปฏิบัติงาน การทดลอง บูรณาการความรู และทฤษฎีทางสารสนเทศศาสตรสู   
การปฏิบัติการในรูปของโครงการศึกษาวิจัย  โดยประยุกตใชวิธีการวิจัยทางสารสนเทศศาสตรอยางมีระบบ  
มีการนําเสนอ  เผยแพรผลงานเปนรูปเลมท่ีสมบูรณตามขอกําหนดและเสนอตอท่ีประชุม 
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  6.2.3 วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 
รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ชม.) 
1633801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีสารสนเทศศาสตร 

Preparation for Professional Experience in Information 
Science 

2(90) 

 กิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูศึกษา  กอนฝกประสบการณวิชาชีพทางสารสนเทศศาสตร  
การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู  ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ โดยให
เตรียมฝกงานสถาบันสารสนเทศ  ท้ังในดานงานบริหาร  งานเทคนิค  และงานบริการ  (เปนการฝกภายใน
สถาบันสารสนเทศของสถานศึกษาหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  อาจเปนการเตรียมฝกงานเปนช่ัวโมงหรือ
เตรียมฝกงานเฉพาะงานก็ได) 
 
1634802 การฝกประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตร     

Field Experience in  Information Science 
รายวิชาท่ีตองสอบผานมากอน : 1633801 การเตรียมฝกประสบการณ
วิชาชีพสารสนเทศศาสตร

5(450) 

 การฝกประสบการณวิชาชีพดานงานบริหาร  งานเทคนิค  งานบริการ  ในสถาบันสารสนเทศหรือ
หนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 
  
 6.3  หมวดวิชาเลือกเสรี 
  ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไมซํ้ากับ
รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว   
 

 วิธีการเรียนรูตามธรรมชาติของโปรแกรมวิชา 
 ตามหลักสูตรการเรียนสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรนั้น มุงเนนใหนักศึกษามีความรู 
ความสามารถในวิชาชีพสารสนเทศศาสตร สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ                       
การส่ือสาร ในการปฏิบัติงานในสถาบันบริการสารสนเทศตาง ๆ หรือในการประกอบอาชีพอิสระ
ได รวมท้ังเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพดวย ผูเรียนจะตองเปนผูท่ีใฝรู       
ใฝเรียน มีการเรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะดานการรูสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตลอดจนทักษะการใชภาษาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การเรียนการสอนในสาขาวิชาจึงเนน
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ภาคทฤษฎีท่ีควบคูไปกับภาคปฏิบัติจริง เพื่อใหเกิดความรูและความชํานาญในวิชาชีพอยางแทจริง 
นักศึกษาจึงตองมีความอดทน มีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพ จึงจะสงผลสําเร็จในการเรียนและ
ตอเนื่องไปถึงประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ ดังนั้นส่ิงท่ีนักศึกษาตองปฏิบัติ คือ 
 1. นักศึกษาตองศึกษาคูมือการศึกษาของโปรแกรมวิชา หลักสูตรท่ีศึกษา และระเบียบ     
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยอยางละเอียด เขาใจ และนําไปปฏิบัติใหถูกตองอยางเครงครัด 
 2. นักศึกษาตองศึกษารายวิชาตาง ๆ ท่ีตองเรียนใหเขาใจ ท้ังคําอธิบายรายวิชา จุดประสงค
ของการเรียน เนื้อหาวิชา ตลอดจนกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3. นักศึกษาตองรูจักการเรียนรูดวยตนเอง รูจักคิดวิเคราะห สังเคราะห แกปญหา 
ประเมินผลงาน ทํางานรวมกับผูอ่ืน มีความรับผิดชอบ เนนลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งมีความคิด
สรางสรรค ซ่ึงครูอาจารยในโปรแกรมวิชาจะเปนผูใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาใหกับนักศึกษา  
 4. นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบในการเขาเรียน และทํางานของทุกรายวิชาอยางครบถวน 
 5. นักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดโดยโปรแกรมวิชา ชุมนุมสารสนเทศศาสตร 
มหาวิทยาลัย และหนวยงานอ่ืน ๆ อยางครบถวน เพื่อเปนการเพ่ิมพูนความรู และขอคิดท่ีสามารถ
นําไปประยุกตใชในการศึกษาและวิชาชีพตอไป 
 6. นักศึกษาตองม่ันเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ฝกตนใหเปนนักอาน นักฟง นักดู        
นักติดตาม นักบันทึก ตลอดจนสะสมความรูและสารสนเทศท่ีทันสมัยอยางสมํ่าเสมอ เพื่อนํามาใช
ในชีวิตประจําวัน 
 7. นักศึกษาตองรูจักแบงเวลา มีการวางแผนการเรียน การอานหนังสือ การทบทวนบทเรียน 
การเตรียมตัวสอบ และการทํากิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนอยางเหมาะสม 
 8. นักศึกษาตองเปนผูมีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีสัมมาคารวะ ออนนอม ถอมตน มีน้ําใจ 
เสียสละ บําเพ็ญประโยชนตอครูอาจารย เพื่อน และสวนรวม 
 9. นักศึกษาตองรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน อาทิ อานหนังสือ ออกกําลังกาย ทํางาน
ศิลปะประดิษฐ ฯลฯ ซ่ึงจะไดท้ังความรู และสุขภาพท่ีดี 
 10. หากนักศึกษามีปญหาใด ๆ ท้ังเร่ืองการเรียน และเร่ืองสวนตัว สามารถขอคําปรึกษา
และคําแนะนําจากครูอาจารย รุนพี่ และเพื่อนได รวมท้ังควรปรึกษากับทางครอบครัวดวย 
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 กิจกรรมพิเศษในการพัฒนานักศึกษาของโปรแกรมวิชา 
 โครงการและกิจกรรมตาง ๆ ท่ีสงเสริมความรูในวิชาชีพใหกับนักศึกษา มีดังนี้ 
 1. โครงการอบรมเสริมความรูในวิชาชีพสารสนเทศศาสตร ไดแก การอบรมดาน            
งานเทคนิค งานบริหาร และงานบริการของสถาบันบริการสารสนเทศ การอบรมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การอบรมดานภาษาอังกฤษ การอบรมดานคุณธรรมและจริยธรรม เปนตน  
 2. โครงการศึกษาดูงานสถาบันบริการสารสนเทศ ท้ังระยะใกลและไกล เพื่อใหนักศึกษาได
มีประสบการณตรงมาประยุกตใชในการเรียนและการประกอบอาชีพตอไป 
 3. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพในสถาบันบริการสารสนเทศตาง ๆ ซ่ึงนักศึกษาจะผาน
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพในสํานักวิทยบริการฯ ของมหาวิทยาลัย ในชวงระหวาง
การศึกษาช้ันปท่ี 1 ถึง ช้ันปท่ี 4 (ภาคเรียนท่ี 1) และจะออกฝกประสบการณวิชาชีพในช้ันปท่ี 4 
(ภาคเรียนท่ี 2) โดยจะมีการจัดปฐมนิเทศกอนฝกงานและสัมมนาหลังฝกงานดวย 
 4. โครงการบริการชุมชนและสังคม ไดแก การชวยพัฒนาหองสมุดโรงเรียน การจัด
กิจกรรมสงเสริมการอาน การรับบริจาคหนังสือและวัสดุสารสนเทศเพ่ือมอบใหหองสมุดหรือ
หนวยงานท่ีขาดแคลน เปนตน  
 5. โครงการปฐมนิเทศ เพื่อเปนการตอนรับ และแนะนําการปฏิบัติตนในเรื่องการเรียน                  
การทํากิจกรรมตาง ๆ แกนักศึกษา ตลอดจนการใหขอคิดเพื่อใหสามารถนําไปประยุกใชใน
ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพตอไป 
 6. โครงการปจฉิมนิเทศ เปนการเตรียมนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาใหพรอมตอการออกไป
ประกอบอาชีพอยางมีความสุข และประสบความสําเร็จ 
 7. กิจกรรมชุมนุมสารสนเทศศาสตร เพื่อใหนักศึกษารูจักการทํางานรวมกัน                           
มีความรับผิดชอบ เสียสละ ตลอดจนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ซ่ึงกิจกรรมท่ีสําคัญ ไดแก 
  7.1 กิจกรรมสัปดาหหองสมุด ในชวงเดือนสิงหาคม เพื่อรณรงคใหทุกคนเห็น
ความสําคัญของหองสมุดและแหลงสารสนเทศ 
  7.2 กิจกรรมชวยงานสํานักวิทยบริการฯ เชน การจัดช้ันหนังสือ จัดปายนิเทศ เปนตน 
(และสนับสนุนใหนักศึกษาสมัครทํางานพิเศษกับสํานักวิทยบริการฯ ในวันเสาร-อาทิตย ซ่ึงมี
คาตอบแทนให) 
  7.3 กิจกรรมจัดนิทรรศการและปายนิเทศ เพื่อรณรงคใหเห็นความสําคัญของสารสนเทศ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนการเสริมความรูในวิชาชีพ และแกผูอ่ืนท่ีสนใจ 
  7.4 กิจกรรมสรางความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษาและครูอาจารย เชน การตอนรับ
นักศึกษาใหม กิจกรรมเล้ียงสงรุนพี่ท่ีสําเร็จการศึกษา การเล้ียงตอนรับบัณฑิตใหม เปนตน 
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 8. กิจกรรมชุมนุมศิษยเกา เปนการแลกเปล่ียนประสบการณท่ีนํามาใชปรับปรุงหลักสูตร 
วิธีการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมความรู เพื่อการผลิตบัณฑิตท่ีตรงตอความตองการของตลาด   

 
 ตําแหนงงานสําหรับผูสําเร็จการศึกษา 

1. นักเอกสารสนเทศ และบรรณารักษและในสถาบันบริการสารนิเทศตาง ๆ เชน                         
ศูนยขอมูล ศูนยสารสนเทศ บริษัทคาสารสนเทศตาง ๆ หองสมุดมหาวิทยาลัย หองสมุดเฉพาะ  
หองสมุดประชาชน หองสมุดโรงเรียน หอสมุดแหงชาติ หอจดหมายเหตุ ฯลฯ 
 2. เจาหนาท่ีจัดการฐานขอมูล เผยแพรขอมูลดวยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 3. ครู อาจารย สอนเกี่ยวกับการศึกษาคนควาในหองสมุด สถาบันการศึกษา 
 4. ประกอบอาชีพอิสระ เชน รับจัดหองสมุด ทําธุรกิจรานเชาหนังสือและขายหนังสือ 
ตลอดจนธุรกิจส่ิงพิมพอ่ืน ๆ ทําบรรณนิทัศนหนังสือ ส่ือโสตทัศนและส่ืออิเล็กทรอนิกสใหม ๆ   
นาสนใจ ในสํานักพิมพตาง ๆ เปนเจาหนาท่ีสาธิตและขายโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติของ
บริษัทตา ง ๆ เปนตน 
 5. งานเลขานุการและสารบรรณ ดานเก็บขอมูลสารสนเทศ 
 

 นักศึกษาหลักสูตรสารสนเทศศาสตรกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได
กําหนดจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนด
รายละเอียดไวในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงประกอบดวย “ระบบ                 
การประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใชเปนกลไกใน                
การผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 
 การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและ
ประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดโดยสถานศึกษาและ/หรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัดและ
สถานศึกษากําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกัน
คุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มี           
การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอตอหนวยงานตนสังกัด 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
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 การประกันคุณภาพภายนอก เปนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดย “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา” (องคการมหาชน) หรือท่ีเรียกช่ือยอวา “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกอยางนอย 1 คร้ัง ในทุกรอบ 5 ป นับต้ังแตการประเมินคร้ังสุดทายและเสนอผ                 
ลการประเมินตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของและสาธารณชน 
 นักศึกษาสามารถมีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพของสถาบันได โดยการนํา
ความรูดานประกันคุณภาพ เชน 5ส. PDCA ไปใชในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมหรือโครงการ
นักศึกษา ติดตามประเมินผลและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังกิจกรรมที่ดําเนินการโดย
นักศึกษา และท่ีนักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
 

 การเตรียมตัวกอนการฝกประสบการณวิชาชีพ 

 นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ช้ันปท่ี 4 ทุกคน ตองสอบผานการประมวลความรู
ของหลักสูตรสารสนเทศศาสตร  อานหนังสือท่ีตนเองสนใจ  จํานวน  50 เ ร่ือง  กอนออก                            
ฝกประสบการณวิชาชีพ   
 

 จรรยาบรรณบรรณารักษและนักสารสนเทศ พ.ศ. 2550 
 ประกาศโดย  สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ                            
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีดังนี้ 
 1. พึงใหบริการอยางเต็มความสามารถ ดวยบริการท่ีมีคุณภาพ และดวยความเสมอภาคแก
ผูรับบริการ 
 2. พึงรักษาความลับ เคารพและปกปองสิทธิสวนบุคคล และสิทธิในการรับรูของ
ผูรับบริการ 
 3. พึงมีความศรัทธาในวิชาชีพ และใชวิชาชีพปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย
สุจริต เสียสละ อดทน และมุงประโยชนสวนรวม โดยปราศจากการถูกครอบงําดวยอิทธิพล หรือ
ผลประโยชนอันมิชอบทุกประการ 
 4. พึงแสวงหาความรูและพัฒนาตนทางวิชาการ วิชาชีพ อยางตอเนื่องใหทัน                            
ความเปล่ียนแปลง และไดมาตรฐานทางวิชาการ วิชาชีพระดับสากล 
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 5. พึงเปนกัลยาณมิตรของผูรวมงาน รวมมือ สนับสนุน สงเสริม ชวยเหลือ เกื้อกูลกัน เปด
โอกาสใหแกกันและกัน  และสรางความสามัคคีในหมูคณะ  เพื่อการปฏิบัติหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 6. พึงพัฒนาสัมพันธภาพและความรวมมือระหวางบุคคลและสถาบัน และธํารงไวซ่ึง
ช่ือเสียงและเกียรติภูมิของสถาบัน 
 7. ไมพึงใชตําแหนงหนาท่ี ช่ือสถาบัน และทรัพยากรของสถาบันเพื่อแสวงหาประโยชน
สวนตนหรือหมูคณะโดยมิชอบ 
 8. พึงยืนหยัดในหลักการแหงเสรีภาพทางปญญา เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายทรัพยสิน
ทางปญญาและธํารงไวซ่ึงเสรีภาพของหองสมุดและเกยีรติภูมิของวิชาชีพ 
 9. พึงมีความรับผิดชอบตอสังคม อุทิศตนเพื่อประโยชนและความม่ันคงของสังคม และมี
บทบาทในการพัฒนาสังคมไทยสูสังคมภูมิปญญาและการเรียนรู เพื่อประโยชนในการพัฒนา
ประชาชนและประเทศชาติ 
 
ท่ีมา : ขาวสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ ปท่ี 26 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2550 หนา 2 
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