
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร     
 

ปรัชญา 
 นักสารสนเทศยุคใหม ใชเทคโนโลยีทันสมัย มีน้ําใจบริการ มีความชํานาญในวิชาชีพ 
 

วิสัยทัศน 
บัณฑิตมีองคความรูคูคุณธรรม และบริการวิชาการแกชุมชน 
 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรท่ีมีคุณภาพคูคุณธรรม

สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
2. สงเสริมและสนับสนุนวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษาในทองถ่ิน 
3. สงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
4. วิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพใหสอดคลองกับทองถ่ินและสถานการณโลก 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพทองถ่ินและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 

วัตถุประสงค 
1. บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพคูคุณธรรม 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 3. นักศึกษา บุคลากรและประชาชนในทองถ่ิน ตระหนักถึงคุณคา และสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

4. นักศึกษา บุคลากรและประชาชนในทองถ่ิน ตระหนักถึงคุณคา และมีสวนรวมใน             
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

5. ผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และมาตรฐานตอบสนองความตองการของทองถ่ินและสากล 
6. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
7. ทองถ่ินมีความเขมแข็ง และพ่ึงตนเองได 
8. ทองถ่ินสามารถประยุกตใชโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหเกิดประโยชนได 
9. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
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ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน 
 ปการศึกษา 2520-2524 และปการศึกษา 2527 เร่ิมเปดสอนวิชาเอก วิชาโทบรรณารักษศาสตร                
ระดับปกศ. สูง  ใหกับนักศึกษาภาคปกติ  จํานวน 5 รุน ปการศึกษา 2523-2525 เปดสอนวิชาเอก 
วิชาโทบรรณารักษศาสตรระดับปริญญาตรีใหกับครูอบรมประจําการรุน 4-6  ปการศึกษา 2526  
เปดสอนวิชาเอกวิชาโทบรรณารักษศาสตรระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) 4 ป  ใหกับ
นักศึกษาภาคปกติ จํานวน  1  รุน   ปการศึกษา  2529  เปดสอนวิชาเอกบรรณารักษศาสตร ระดับ
ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 2 ปหลัง จํานวน 1 รุน ปการศึกษา 2535 เร่ิมเปดสอนโปรแกรม
วิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตรเปนรุนแรกใหกับนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4 ป จนถึงปจจุบัน ปการศึกษา 2538 เปดสอนโปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตรใหกับนักศึกษากศ.บป. ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ.)  4  ป  1  รุน   ปการศึกษา 2541-2542  เปดสอนโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
ใหกับนักศึกษาภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4  ป  2  รุน  

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2542 สถาบันมีนโยบายใหนํารูปแบบการบริหารแบบโปรแกรม
วิชามาใช  ดังนั้นภาควิชาบรรณารักษศาสตรจึงเปล่ียนเปน “โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร” โดยเปดรับเฉพาะนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  
4  ป  ต้ังแตปการศึกษา 2544 (ยกเวนปการศึกษา 2546 และปการศึกษา 2548) ในปการศึกษา 2548 
ทางโปรแกรมวิชาไดพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร (ศศ.บ.) 4 ป  และ
ไดเปดรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2549 จนถึงปการศึกษา 2554 (ยกเวนปการศึกษา 2550)             
ในปการศึกษา 2553 โปรแกรมวิชาไดพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร (ศศ.บ.) 4 ป  และไดเปดรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2555   
 สถานท่ีปฏิบัติงานของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร  อยูช้ันท่ี 2 
แถบซายของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 3 
 ปการศึกษา 2555 นี้มีนักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
ท้ังหมด 4 หมูเรียน ไดแก สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร หมูเรียน 55/76 (ป 1) 
และสาขาวิขาสารสนเทศศาสตร 3 หมูเรียน คือ หมูเรียน 54/64 (ป 2), 53/84 (ป 3) และ 52/45 (ป 4)    
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คุณลักษณะของบัณฑิต 
 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตรมีแผนงานจัดการศึกษาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตรใหเปนไปตามหลักสูตรและมาตรฐานโปรแกรมวิชา  เนน
การวิจัย  การใชเทคโนโลยี  การบริการสังคม  สามารถไปประกอบอาชีพในหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไดอยางมีคุณภาพ โดยมุงผลิตนักศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรใหได
มาตรฐาน มีคุณภาพท่ีพรอมดวยความสามารถทางการวิจัย  การใชเทคโนโลยี  มีความรูดานวิชาชีพ
อยางสมบูรณและมีคุณลักษณะพึงประสงค 4 ประการ ไดแก 
 1. ดานสติปญญา เปนผูรูจักคิด วิเคราะห หาเหตุผลดวยตนเอง มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 2. ดานจิตใจ เปนผูมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพสารสนเทศศาสตร 
 3. ดานทักษะ เปนผูท่ีมีทักษะในการปฏิบัติงานตรงตามสาขาวิชาชีพสารสนเทศศาสตร 
รวมถึงความสามารถการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 4. ดานพฤติกรรม เปนผูมีนิสัยใฝรู สูงาน มีวินัยในตนเอง มีความเปนกัลยาณมิตร และ
ประพฤติตามหลักจรรยาบรรณของนักสารสนเทศ 
 

โอกาสในการทํางาน 
 1. บรรณารักษ หรือนักสารสนเทศ หรือนักเอกสารสนเทศ  

2. ครู อาจารย  
3. ผูจัดระบบสารสนเทศ ผูรวบรวมและวิเคราะหขอมูลในศูนยขอมูลสารสนเทศ นักวิจัย 

เลขานุการหรืองานดานประชาสัมพันธ  
4. การประกอบอาชีพอิสระ เชน การทําธุรกิจดานบริการสารสนเทศ การใหบริการ

สารสนเทศเชิงพาณิชย  การใหคําปรึกษาดานการจัดระบบสารสนเทศ  การทําฐานขอมูล                     
การรวบรวมและวิเคราะหสารสนเทศเฉพาะเร่ือง ตัวแทนจําหนายสารสนเทศของสํานักพิมพตาง ๆ 
เจาของรานเชาหนังสือหรือรานจําหนายหนังสือ  
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โครงสรางองคการการบริหารงาน 

 
 
 
 

- วางแผนการรับนักศึกษา 
- วางแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
- จัดอัตรากําลังและการพัฒนาอาจารย 
- ประสานงานกับคณะและสถาบันเร่ือง
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
- จัดหาและประสานงานเร่ืองอาจารย
พิเศษ/อาจารยอัตราจาง 
- จัดเก็บและใหบริการขอมูลดาน 
การเรียนการสอนหลักสูตร 
- รายงานผลการจัดการศึกษา, การมีงาน
ทําของนักศึกษาในโปรแกรมวิชา 
- ประชาสัมพันธกิจกรรมของ
โปรแกรมวิชา 
- การประกันคุณภาการศึกษา 
- พัฒนาการวิจัย 
- พัฒนาประสิทธภิาพการสอนของ
อาจารย 

- ติดตอประสานงานเร่ืองการฝกงาน
และการจัด ตารางนิเทศ 
- จัดคูมือฝกประสบการณวิชาชีพ 
- จัดปฐมนิเทศนักศกึษากอนออก
ฝกงาน 
- จัดสัมมนาหลังฝกงาน 
- จัดอบรมเสริมความรูในวิชาชีพ 
- เตรียมโครงการพัฒนา   
สหกิจศึกษา 
 

- ประสานงานกิจกรรมนักศึกษากับ
คณะและสํานักกิจการนักศึกษา 
- จัดปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ
นักศึกษาของโปรแกรมวิชา 
- จัดศึกษาดูงานสถาบันบริการ
สารนิเทศตาง ๆ 
- บริการชุมชนและเครือขาย 
- เปนที่ปรึกษาในการจัดต้ังและจัด
กิจกรรมของชมรม/ชุมนุม 
- จัดเก็บขอมูลศิษยเกาและศิษยปจจุบัน 
- สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ 
 

- จัดทําบัญชีการเงินและ
งบประมาณของ
โปรแกรม 
- ดําเนินการจัดซ้ือ-จาง 
- จัดทําโครงการขอ
งบประมาณ 
- ควบคุมดูแลวัสดุ 
ครุภัณฑของโปรแกรม 
- บันทึกประชุม
โปรแกรม 
 

 

อาจารยโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
1. รองศาสตราจารยชัยเลิศ   ปริสุทธกุล  ประธานโปรแกรมวิชา 
2. รองศาสตราจารยเบญจรัตน สีทองสุก  กรรมการ  

 3. อาจารยนารีรัตน  เทียมเมือง  กรรมการ 
 4. อาจารยไพโรจน  แกวเขียว  กรรมการ 
 5. อาจารยนิพา   ผลสงเคราะห  กรรมการ 
 6. อาจารยธารา   จันทรอน ุ  กรรมการ 
 7. อาจารยวลัยลักษณ  อมรสิริพงศ  กรรมการ 
 8. อาจารยนุชรี   บุญศรีงาม  กรรมการและเลขานุการ 
 
 

งานกิจการนักศึกษา 

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 

งานวิชาการ งานฝกประสบการณวิชาชีพ งานการเงินวัสดุ-ครุภัณฑ 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

 

ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ

สารสนเทศศาสตร 
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Library and Information Science  

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ช่ือเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร) 
  ช่ือยอ (ไทย) : ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร) 
  ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Library and Information Science) 
  ช่ือยอ (อังกฤษ) : B.A. (Library and Information Science) 

 

ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
  1. ปรัชญา 
   มุงผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการจัดการสารสนเทศดวยเทคโนโลยีทันสมัย 
และมีน้ําใจบริการ  
  2. ความสําคัญ  
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร                           
มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความตองการของหนวยงาน สถานประกอบการ             
หรือตลาดแรงงานในสถาบันบริการสารสนเทศท้ังท่ีไมหวังผลกําไรและเชิงพาณิชย รวมท้ังสงเสริม             
ใหเกิดเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานภายในและภายนอกในการจัดการเรียนการสอน              
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  3. วัตถุประสงค 
   1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ใฝเรียนใฝรู สามารถจัดระบบ
ความคิดไดดี รูจักคิดวิเคราะห สังเคราะห และสามารถแกปญหาไดเม่ือเผชิญกับสถานการณตาง ๆ    
   2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถติดตอส่ือสารและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี  
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   3. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะพิเศษทางดานการจัดการสารสนเทศดวยเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย เปนนักสงเสริมวัฒนธรรมการอานและการเรียนรู และมีจิตสาธารณะพรอมใหบริการแกสังคม 
   4. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกท่ีดี มีความรับผิดชอบ              
ตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
 

มาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร 
  คุณธรรม จริยธรรม  
   1. ตระหนักในคุณคา รูและเขาใจหลักคุณธรรมจริยธรรมท่ีสําคัญตอการดํารงตนและการ
ปฏิบัติงาน 
  2. มีวินัย ตรงตอเวลา เสียสละ ซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและ
สังคม  
  3. เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย 
  4. ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีตอผูอ่ืนท้ังทางกาย วาจา และใจ  
  5. ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
  ความรู  
  1. มีความรูและความเขาใจสาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีท่ีเปนพื้นฐานชีวิต                
ในเนื้อหาวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน 
  2. มีความรอบรู กวางไกลและติดตามความกาวหนาทางวิชาการในวิชาท่ีศึกษา รวมท้ัง
เขาใจหลักการและประยุกตใชเพื่อแกไขปญหาตาง ๆ   
  3. สามารถบูรณาการความรูในวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
  4. รูเทาทันสถานการณความเปล่ียนแปลงตาง ๆ ท้ังในระดับทองถ่ิน ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ  
  ทักษะทางปญญา 
  1. คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
  2. ตระหนักรูศักยภาพของตนเพื่อพัฒนาตนเองใหมีความสามารถเพ่ิมมากข้ึน  
  3. สามารถสืบคน วิเคราะห ประมวลและประเมินสารสนเทศเพ่ือใชแกปญหาอยาง
สรางสรรค 
  4. กําหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคตและแนวทางความเปนไปไดท่ีจะบรรลุ
เปาหมายท่ีกําหนด 
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  5. สามารถประยุกตใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและนวัตกรรมที่ เหมาะสม                   
ในการแกปญหา 
  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1. เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน 
  2. สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกไขปญหาสถานการณ           
ตาง ๆ ในกลุมท้ังในบทบาทผูนําหรือผูรวมทีมงาน  
  3. มีทักษะกระบวนการกลุมในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ  
  4. วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมกับบทบาท  หนาท่ี และความ
รับผิดชอบ  
  5. มีทักษะในการสรางเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแยงในกลุมหรือองคกรอยาง
เหมาะสม 
  6. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องคกรและสังคมอยางตอเนื่อง  
  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1. สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงาน
ไดอยางเหมาะสม 
  2. สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการส่ือสารไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับ
โอกาส และวาระ 
  3. สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอส่ือสารและนําเสนอขอมูลขาวสาร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  4. สามารถใชความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะหขอมูล 
  5. สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลกปจจุบัน 
 

อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา  
 1. บรรณารักษ  
 2. นักสารสนเทศ หรือนักเอกสารสนเทศ  
 3. ครู หรืออาจารย  
 4. ผูจัดระบบสารสนเทศ หรือนกัวิเคราะหสารสนเทศ  
 5. การประกอบอาชีพอิสระ เชน ธุรกิจบริการสารสนเทศ ตัวแทนจําหนายสารสนเทศ เปนตน 
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โครงสรางหลักสูตร 
 
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 130 หนวยกิต 
         ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร บังคับ 9 หนวยกิต 
   2. กลุมวิชาสังคมศาสตร บังคับ 3 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชามนษุยศาสตร บังคับ  6 หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณติศาสตร บังคับ 6 หนวยกิต 
   ขอกําหนดเฉพาะ เลือกเรียนในกลุมวิชาใดอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา 94 หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาแกน  33 หนวยกิต 
   2. กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ 30 หนวยกิต 
    2.1 วิชาบรรณารักษศาสตร 15 หนวยกิต 
    2.2 วิชาสารสนเทศศาสตร 15 หนวยกิต 
   3. กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
    3.1 วิชาบรรณารักษศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
    3.2 วิชาสารสนเทศศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
   4. กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 7 หนวยกิต 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หนวยกิต 
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แผนการศึกษา  
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
1500125 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
1500126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
XXXXXXX รายวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) 
1631103 บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรกับสังคม 3(3-0-6) 
1632508 สารสนเทศทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   3(3-0-6) 
1633110 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตใช  3(2-2-5) 
XXXXXXX รายวิชาเฉพาะดานเลือก    3(..-..-..) 

 รวม 21 หนวยกิต 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
2500109 จริยธรรมและทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
4000116 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) 
1631202 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  3(3-0-6) 
1631301 บริการหองสมุดและศูนยสารสนเทศ   3(2-2-5) 
1632201 การวิเคราะหและสังเคราะหเน้ือหาสารสนเทศ 1  3(2-2-5) 
XXXXXXX รายวิชาเฉพาะดานเลือก  3(..-..-..) 

 รวม 21 หนวยกิต 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
1500127 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติ 3(3-0-6) 
XXXXXXX รายวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) 
1632202 การวิเคราะหและสังเคราะหรายการสารสนเทศ 1  3(2-2-5) 
1632304 การสงเสริมการอานและการเรียนรู  3(2-2-5) 
1633101 การคนคืนสารสนเทศ    3(2-2-5) 
XXXXXXX รายวิชาเลือกเสรี  3(..-..-..) 

 รวม 18 หนวยกิต 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
2000106 วิถีไทย 3(3-0-6) 
2500110 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 
1632305 จริยธรรมและกฎหมายในวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 3(3-0-6) 
1634103 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานสารสนเทศ  3(2-2-5) 
XXXXXXX รายวิชาเฉพาะดานเลือก   3(..-..-..) 
XXXXXXX รายวิชาเฉพาะดานเลือก   3(..-..-..) 

 รวม 18 หนวยกิต 
 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
1633107 การจัดการฐานขอมูลสําหรับงานสารสนเทศ  3(2-2-5) 
1633408 การจัดการองคกรสารสนเทศ 3(2-2-5) 
1633410 หองสมุดในโลกสมัยใหม 3(3-0-6) 
1633504 หนังสือและการพิมพ 3(3-0-6) 
1633701 ภาษาอังกฤษเพ่ือบรรณารักษและนักวิชาชีพสารสนเทศ 1 3(3-0-6) 
XXXXXXX รายวิชาเฉพาะดานเลือก  3(..-..-..) 

 รวม 18 หนวยกิต 
 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
1632301 การบริการทางบรรณานุกรม 3(3-0-6) 
1633115 โปรแกรมประยุกตในงานสารสนเทศ 3(2-2-5) 
1633116 การจัดการความรู   3(2-2-5) 
1634901 การวิจัยเบื้องตนทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 3(2-2-5) 
XXXXXXX รายวิชาเลือกเสรี   3(..-..-..) 

 รวม 15 หนวยกิต 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

  4.1 แบบฝกประสบการณวิชาชีพ   
รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
1633702 ภาษาอังกฤษเพ่ือบรรณารักษและนักวิชาชีพสารสนเทศ 2 3(3-0-6) 
1633801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 2(90) 
XXXXXXX รายวิชาเฉพาะดานเลือก  3(..-..-..) 
XXXXXXX รายวิชาเฉพาะดานเลือก   3(..-..-..) 
XXXXXXX รายวิชาเฉพาะดานเลือก   3(..-..-..) 

 รวม 14 หนวยกิต 
 

  4.2 แบบสหกิจศึกษา 
รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
1633702 ภาษาอังกฤษเพ่ือบรรณารักษและนักวิชาชีพสารสนเทศ 2 3(3-0-6) 
1633803 การเตรียมสหกิจศึกษา 1(45) 
XXXXXXX รายวิชาเฉพาะดานเลือก  3(..-..-..) 
XXXXXXX รายวิชาเฉพาะดานเลือก   3(..-..-..) 
XXXXXXX รายวิชาเฉพาะดานเลือก   3(..-..-..) 

 รวม 13 หนวยกิต 
 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

  4.1 แบบฝกประสบการณวิชาชีพ   
รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ช่ัวโมง) 
1634802 การฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร   5(450) 

 รวม 5 หนวยกิต 
 

  4.2 แบบสหกิจศึกษา 
รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ช่ัวโมง) 
1634804 สหกิจศึกษา   6(540)   

 รวม 6 หนวยกิต 
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คําอธิบายรายวิชา 
    ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
      1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 
      รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1500125 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 

 Thai for Communication  
   การพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยใหสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการฟงเพ่ือ   
จับใจความสําคัญ การอานจับใจความ อานตีความและอานขยายความ การฝกพูดในสถานการณตาง ๆ การนําเสนอผล   
การสืบคนโดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา และการเขียนประวัติสวนตัวประกอบการสมัครงาน   
 

1500126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 English for Everyday Communication  
   การพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการฟง การพูด การอาน และการเขียนที่เก่ียวของกับชีวิตประจําวัน 
การทักทายและแนะนําตัวเอง การระบุความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว การถามตอบเก่ียวกับสถานท่ี การเลือกซื้อ
สินคา การพูดคุยเก่ียวกับตัวเอง การเช้ือเชิญและการนัดหมาย การขออนุญาต การพูดโทรศัพท ตลอดจนการส่ือสารขาม
วัฒนธรรมโดยใชศัพท สํานวนและโครงสรางไวยากรณ ไดอยางถูกตองเหมาะสมกับสถานการณ และการเขียนประวัติ
สวนตัวประกอบการสมัครงาน   

 
1500127 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติ 3(3-0-6) 

 English for International Communication  
   การพัฒนาทักษะบูรณาการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทสากล  โดยใชสื่อสิ่ งพิมพและ
อิเล็กทรอนิกส การซื้อขายสินคาและบริการ การใหคําแนะนําและแสดงความคิดเห็น การบรรยายเหตุการณและ
ประสบการณ รวมถึงการสรางความตระหนักในการสื่อสารตางวัฒนธรรม 
 
      รายวิชาเลือก  
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1500128 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 

 Chinese for Communication  
   การพัฒนาทักษะการใชภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทาย การลา การแนะนําตนเองและผูอื่น การ
กลาวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่องด่ืม การซื้อของ การถามตอบขอมูลเก่ียวกับตนเอง ผูอื่น และสถานที่ การ
อานปายประกาศ และการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1500129 สนทนาภาษาจีนเพ่ือการทํางาน 3(3-0-6) 

 Chinese Conversation for Work  
   การพัฒนาทักษะการฟง การพูดภาษาจีนในสถานการณตาง ๆ  ที่เก่ียวกับการทํางาน การอธิบายช้ีแจงเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงาน การขอขอมูล การสนทนาทางโทรศัพท การนัดหมาย การสัมภาษณ การรับฝากขอความ เนนคําศัพทและ
ขอความท่ีใชในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ 
 

1500130 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Japanese for Communication  
   การพัฒนาทักษะการใชภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทาย การลา การแนะนําตนเองและผูอื่น การ
กลาวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่องด่ืม การซื้อสินคาและบริการ การถามตอบขอมูลเก่ียวกับตนเอง ผูอื่น และ
สถานที่ การอานปายประกาศ และการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ 
 

1500131 สนทนาภาษาญี่ปุนเพ่ือการทํางาน 3(3-0-6) 
 Japanese Conversation for Work  
   การพัฒนาทักษะการฟง การพูดภาษาญี่ปุนในสถานการณตาง  ๆ ที่เก่ียวกับการทํางาน การอธิบายช้ีแจงเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงาน การขอขอมูล การสนทนาทางโทรศัพท การนัดหมาย การสัมภาษณ การรับฝากขอความ เนนคําศัพทและ
ขอความท่ีใชในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ 

   
1500132 ภาษาประเทศเพ่ือนบาน 3(3-0-6) 

 Language of Neighboring Country  
   การพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียน ภาษาประเทศเพ่ือนบาน ภาษาใดภาษาหน่ึง สําหรับใชเปนเครื่องมือ
ในการสื่อสาร ถายทอด แลกเปล่ียน ความคิดเห็นกับผูอื่นในสถานการณตาง ๆ  ในชีวิตประจําวันได 
 
     2. กลุมวิชาสังคมศาสตร 
     รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2000106 วิถีไทย   3(3-0-6) 

 Thai Living  
   วิวัฒนาการและความเปล่ียนแปลงของสังคมไทยผานลักษณะทางภูมิศาสตร การต้ังถ่ินฐาน สถาบันทาง
สังคมของไทย ความหลากหลายทางชาติพันธุและวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทยและแนวพระราชดําริ ที่สงเสริมการปรับตัว
และดําเนินชีวิตแบบไทย สภาพปญหาและแนวทางการแกไขปญหาสังคมไทย การวิเคราะหสถานการณโลกในปจจุบันเพ่ือ
ความเขาใจการพัฒนาและการเปล่ียนแปลงในดานตาง ๆ ของสังคมโลก รวมท้ังการปรับตัวของไทยในสังคมโลก 
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      รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2000107 มนุษยกับสิ่งแวดลอม   3(3-0-6) 

 Human and Environment  
   ความหมาย ความสําคัญของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธเชิงระบบระหวางมนุษยกับ
สิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ วิกฤตการณทางสิ่งแวดลอมและภัยธรรมชาติ เทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอมนุษย
และสิ่งแวดลอม การจัดการทรัพยากรโดยเนนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

   
2000108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6) 

 Laws in Daily Life  
   ความรูทั่วไปเก่ียวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธและจําเปนตองใชในชีวิตประจําวันตามปรากฏการณทาง
สังคมที่เปล่ียนแปลงในสถานการณปจจุบัน หลักกฎหมายและนิติสัมพันธของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน หลัก
สิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายอาญา 
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การประยุกตและบูรณาการการใชกฎหมายใหไดเปน
ผลจริงในชีวิตประจําวัน 
 

2000109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 Sufficiency Economy Ways of Life  
   ความหมาย ลักษณะ ความสําคัญ แนวคิดทฤษฎีและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยในอดีตและปจจุบัน การนําองคความรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน
ของตนเองและชุมชน 

   
2000110 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 

 Thai Politics and Government  
   ความหมายและความสําคัญของการเมืองการปกครอง หลักการท่ัวไปเก่ียวกับระบอบการเมืองการปกครอง
ของไทย สถาบันและกระบวนการทางการเมืองการปกครองของไทยในปจจุบัน การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ
การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา การบริหารราชการแผนดินของไทยในปจจุบัน สภาพปญหา สาเหตุ และแนวทางการแกไข
ปญหาการเมืองการปกครองของไทย ตลอดจนบทบาทการเมืองการปกครองไทยในประชาคมอาเซียน 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2000111 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 

 ASEAN Studies  
   พัฒนาการการรวมตัวของกลุมประเทศแบบภูมิภาคนิยม ประวัติศาสตรและพัฒนาการของอาเซียน 
สถานภาพและบทบาทของประเทศสมาชิกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และการเขาเปนประเทศสมาชิกของอาเซียน ความ
รวมมือและการแขงขันระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน และระหวางอาเซียนกับประเทศและกลุมประเทศอื่น บทบาท
ประเทศไทยในเวทีอาเซียน คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียน 
 
      3. กลุมวิชามนุษยศาสตร 
       รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2500109 จริยธรรมและทักษะชีวิต 3(3-0-6) 

 Ethics and Life Skills  
   แนวคิดเก่ียวกับชีวิตในมิติปรัชญา ศาสนา และวิทยาศาสตร ทฤษฎีทางจริยธรรม หลักจริยธรรมเพื่อการ
ดําเนินชีวิตที่ดีงาม การพัฒนาทักษะชีวิตดานตาง ๆ กระบวนการแสวงหาความรูและพัฒนาปญญาเพ่ือการดํารงตนอยู
รวมกันในสังคมอยางสันติสุข 
 

2500110 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 
 Aesthetic Appreciation  
   ความหมายและคุณคาของสุนทรียศาสตรดานทัศนศิลป ดุริยางคศิลป ศิลปะการแสดง การเสริมสราง
รสนิยมดานสุนทรีย เพ่ือประโยชนในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข และพัฒนาความเปนมนุษยที่สมบูรณ 
   
     รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2500111 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 

 Human Behavior and Self Development  
   ความรูเบื้องตนเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย ปจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษยดานชีววิทยา จิตวิทยา สังคม
วิทยา และจริยธรรม ความสําคัญในการพัฒนาตนและการเขาใจบุคคล การปรับตัว การทํางานเปนทีม การจัดการภาวะ
ความขัดแยง มนุษยสัมพันธ และการเสริมสรางความสุขในชีวิต 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2500112 ทักษะการรูสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Information Literacy Skills  
   ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและการรูสารสนเทศ แหลงสารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 
และการใหบริการยุคใหม การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธและทักษะการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศแบบ
ออนไลน (OPAC) การสืบคนฐานขอมูลออนไลน หนังสืออิเล็กทรอนิกส วารสารอิเล็กทรอนิกส และกฤตภาคออนไลน 
แหลงสารสนเทศอางอิงประเภทสิ่งพิมพและอิเล็กทรอนิกส การรวบรวมและประเมินคาสารสนเทศ การวิเคราะหและ
สังเคราะหสารสนเทศ เพ่ือการนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ การนําเสนอผลการรูสารสนเทศดวยการเขียนรายงานทาง
วิชาการที่มีคุณภาพ การเขียนอางอิงและบรรณานุกรมตามหลักสากลและมีจริยธรรมในการใชสารสนเทศ 
   

2500113 ทวารวดีศึกษา 3(3-0-6) 
 Dvaravati Studies  
   ความเปนมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางภูมิศาสตร สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองในสมัย
ทวารวดี ความเจริญความเสื่อมถอยของอาณาจักรทวารวดี ความสําคัญของอารยธรรมยุคทวารวดีที่มีตอจังหวัดนครปฐม
และประเทศไทย 
 
       4. กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 
     รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4000116 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

 Thinking and Decision Making  
   หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย การพัฒนาลักษณะการคิดและกระบวนการคิด  ความคิด
สรางสรรค การคิดเชิงระบบ การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ตรรกศาสตรและการใชเหตุผล การวิเคราะหขอมูล
ขาวสาร กระบวนการตัดสินใจ และการประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน 

   
4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Information and Communication Technology  
   ความหมายและองคประกอบของระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการสืบคนขอมูล โปรแกรมประยุกตดานการประมวลผลคํา ดานตาราง
คํานวณ ดานการนําเสนอ ดานการสื่อสารผานเครือขาย ระบบความปลอดภัยของเครือขายคอมพิวเตอร กฎหมายและ
จรรยาบรรณที่เก่ียวของกับการใชงานคอมพิวเตอร  รวมถึงสุขภาวะของการใชงานคอมพิวเตอร 
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     รายวิชาเลือก 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4000118 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics in Daily Life  
   คณิตศาสตรพ้ืนฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน สัดสวน รอยละ การคํานวณอัตรากาวหนาที่ใชในการชําระคา
ไฟฟาและนํ้าประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผอนชําระ สถิติเบื้องตน และคณิตศาสตรประกันภัย 
 

4000119 โลกกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 World, Science and Technology  
   ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอการเปล่ียนแปลงของโลกในปจจุบัน ดานการพัฒนา
ชุมชนและประเทศชาติ ดานพลังงาน ภาวะโลกรอน ดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และภัยธรรมชาติ ดานการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตร 

 
4000120 เกษตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Agriculture in Daily Life  
   เกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดํารัสกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย สารเคมีทาง
การเกษตร การเลือกบริโภคผลผลิตทางการเกษตรอยางปลอดภัย และการจัดการผลผลิตทางการเกษตรในระดับครัวเรือน 

   
4000121 วิทยาศาสตรการกีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 

 Sport Science for Health  
   ประวัติ ความหมาย ขอบขายและจุดมุงหมายของวิทยาศาสตรการกีฬา หลักการ ประโยชนประเภท ขอควร
ระวังและการปองกันการบาดเจ็บของการออกกําลังกายและเลนกีฬา การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย การปฏิบัติกิจกรรม
กีฬา กติกาการแขงขัน มารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดี การสรางเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

   
4000122 การสรางเสริมสุขภาวะ 3(3-0-6) 

 Health Promotion  
   เรียนรูความสําคัญของสุขภาวะทางดานรางกาย อารมณ สังคมและจิตวิญญาณ อาหาร ยา และสมุนไพร 
อนามัยสวนบุคคลและสิ่งแวดลอมในชุมชน การสรางเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะสวนบุคคล และทักษะชีวิตเช่ือมโยงระหวาง
ตนเองและผูอื่นใหดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข หลักและวิธีปองกันควบคุมโรค หลักการสงเสริมสุขภาพแบบองค
รวม หลักการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ ตระหนักและเห็นคุณคาของการออกกําลังกาย สมรรถภาพทางกายและการ
ตรวจสอบสุขภาพ 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4000123 นันทนาการเพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 

 Recreation for Life  
   ความหมาย ความสําคัญ ประโยชนและขอบขายของกิจกรรมนันทนาการ การเลือกกิจกรรมนันทนาการให
สอดคลองเหมาะสมกับวัยและโอกาส การนํากิจกรรมนันทนาการไปใชในชีวิตประจําวัน การเปนผูนํานันทนาการและการ
จัดคายนันทนาการ มารยาททางสังคมในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ การกิจกรรมนันทนาการสําหรับตนเอง 
ครอบครัวและสังคม       
 
    ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน 
     1. กลุมวิชาแกน 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1631103 บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรกับสังคม 3(3-0-6) 

 Library and Information Science and Society  
   ประวัติและวิวัฒนาการของบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ความหมาย ความสําคัญ ขอบเขต
และความแตกตาง ปรัชญา จรรยาบรรณวิชาชีพ องคกรและสมาคมที่เก่ียวของกับบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร ประเภทและแหลงสารสนเทศตาง ๆ การบูรณาการบทบาทของวิชาชีพกับบริบทในชุมชน ทองถ่ิน และสังคม  
 

1631301 บริการหองสมุดและศูนยสารสนเทศ   3(2-2-5) 
 Library Services and Information Center  
   ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของบริการหองสมุดและศูนยสารสนเทศ หลักการและวิธีการ
จัดบริการแตละประเภท การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริการ คุณสมบัติและบุคลิกภาพที่ดีของผูใหบริการ
สารสนเทศ การประเมินผลงานบริการสารสนเทศ 

   
1632304 การสงเสริมการอานและการเรียนรู  3(2-2-5) 

 Reading and Learning Promotion  
   ความหมายและความสําคัญของการสงเสริมการอานและการเรียนรู ความสนใจในการอานและวรรณกรรม
ที่เหมาะกับบุคคลแตละวัย การสรางนิสัยรักการอานและการเรียนรู การสรางวัฒนธรรมในการอาน กิจกรรม โครงการและ
วิธีจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรู การบําบัดดวยการอาน  องคกรที่สงเสริมการอานและการเรียนรู 

   
1632305 จริยธรรมและกฎหมายในวิชาชีพบรรณารกัษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 3(3-0-6) 

 Ethics and Law in Library and Information Science  
   ความหมาย ความสําคัญของจริยธรรมและกฎหมาย ความแตกตางของจริยธรรมและกฎหมาย ประเภทของ
กฎหมาย กฎหมายที่เก่ียวของในวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร การสงเสริมและการปลูกฝงจริยธรรม และ
เจตคติที่พึงประสงคในการปฏิบัติงานสําหรับบรรณารักษและนักสารสนเทศ  
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1632508 สารสนเทศทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   3(3-0-6) 

 Information in Humanities and Social Sciences    
   ความหมาย ความสําคัญของวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอบเขต ประเภทและทรัพยากร
สารสนเทศที่สําคัญในสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แหลงผลิต แหลงเผยแพร และบริการสารสนเทศทางดาน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   

1633110 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตใช  3(2-2-5) 
 Information Technology and Application  
   ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรูพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร ทักษะ
เบื้องตนในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชโปรแกรมพ้ืนฐานในงานสารสนเทศ การนําเสนอสารสนเทศดวย
ภาษา HTML ในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต วิธีใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   
1633116 การจัดการความรู   3(2-2-5) 

 Knowledge Management  
   วิวัฒนาการของสารสนเทศและความรู ความหมายและขอบเขตของการจัดการความรู พัฒนาของการ
จัดการความรู ความสําคัญของการจัดการความรู หลักการและทฤษฎีการจัดการความรู และประเด็นที่ เ ก่ียวของ 
กระบวนการจัดการความรู เทคโนโลยีและเครื่องมือที่เก่ียวกับการจัดการความรู แนวทางการประยุกตเพ่ือการดําเนินงาน
ในวิชาชีพ และแนวโนมการจัดการความรูในอนาคต 

   
1633410 หองสมุดในโลกสมัยใหม 3(3-0-6) 

 Library in the Modern World   
   ความหมาย ความสําคัญ รูปแบบ และลักษณะหองสมุดในโลกสมัยใหมทั้งในและตางประเทศ กิจกรรม
และบริการของหองสมุด การจัดการทรัพยากรสารสนเทศสมัยใหม และบทบาทของบรรณารักษในหองสมุดสมัยใหม 

1633701 ภาษาอังกฤษเพ่ือบรรณารักษและนักวิชาชีพสารสนเทศ 1 3(3-0-6) 
 English for Librarians and Information Professionals 1  

   การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางดานการฟง พูด อาน และเขียนขั้นตน เพ่ือการประกอบอาชีพบรรณารักษ
และนักวิชาชีพสารสนเทศ 

   
1633702 ภาษาอังกฤษเพ่ือบรรณารักษและนักวิชาชีพสารสนเทศ 2 3(3-0-6) 

 English for Librarians and Information Professionals 2  
   การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางดานการฟง พูด อาน และเขียนขั้นสูง เพ่ือการประกอบอาชีพบรรณารักษ
และนักวิชาชีพสารสนเทศ 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1634901 การวิจัยเบื้องตนทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 3(2-2-5) 

 Introduction to Research in Library and Information Science  
   แนวคิดการวิจัย ความหมาย ประเภทการวิจัย หัวขอและวัตถุประสงคการวิจัย สมมติฐาน การวิจัย ตัวแปร 
ประชากร กลุมตัวอยาง และการสุมตัวอยาง เครื่องมือวิจัย สถิติเบื้องตนสําหรับการวิเคราะหขอมูล การศึกษารายงานวิจัย
ทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร   

   
     2. กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ 
      2.1 วิชาบรรณารักษศาสตร 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1631202 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  3(3-0-6) 

 Information Resources Development 
   ความหมาย และขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การกําหนดนโยบาย การจัดหา การเลือกและ
ประเมินคาทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือในการเลือก และจัดหาแหลงผลิตและแหลงจําหนาย การเตรียมทรัพยากร
สารสนเทศเพ่ือการบริการ การประเมินทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการจําหนายออก การบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 

   
1632201 การวิเคราะหและสังเคราะหเน้ือหาสารสนเทศ 1 3(2-2-5) 

 Analysis and Synthesis of Information Content 1  
   แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะหและสังเคราะหเน้ือหาสารสนเทศ หลักการวิเคราะหและสังเคราะหเน้ือหาเพื่อ
การจัดระบบและการเขาถึงสารสนเทศ การกําหนดเลขเรียกหนังสือ และหัวเรื่อง การจัดระบบเนนการจัดหมูตามระบบ
ทศนิยมของดิวอี้    
   

1632202 การวิเคราะหและสังเคราะหรายการสารสนเทศ 1  3(2-2-5) 
 Analysis and Synthesis of Information Description 1  
   แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะหและสังเคราะหรายการสารสนเทศ หลักเกณฑและมาตรฐานสําหรับการลงรายการทาง
บรรณานุกรม การทํารายการและการกําหนดรายการเขาถึงสารสนเทศสําหรับหนังสือภาษาไทย  การควบคุมรายการหลักฐานและ
รายการโยง  

   
1632301 การบริการทางบรรณานุกรม 3(3-0-6) 

 Bibliography Services  
   ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของบรรณานุกรม การควบคุมทางบรรณานุกรม วิธีการรวบรวม
บรรณานุกรมจากแหลงขอมูลประเภทตาง ๆ การทําบรรณานุกรมทั้งในระบบเดิมและดวยระบบเทคโนโลยีสมัยใหม และ
การใหบริการทางบรรณานุกรม 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1633504 หนังสือและการพิมพ 3(3-0-6) 

 Books and Printing  
   ประวัติศาสตรและวิวัฒนาการของการพิมพ เทคนิคการพิมพเบื้องตน และการพิมพดวยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย วัสดุการพิมพ กระบวนการออกแบบและผลิตหนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส การจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ แนวโนมเก่ียวกับ
ธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ บทบาทของการพิมพที่มีตอสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 
   
      2.2 วิชาสารสนเทศศาสตร 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1633101 การคนคืนสารสนเทศ    3(2-2-5) 

 Information Retrieval  
   แนวคิด และความสําคัญของการจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศ เทคโนโลยีในการคนคืนสารสนเทศ 
องคประกอบของการคนคืนสารสนเทศ กระบวนการคนคืนสารสนเทศ กลยุทธและเทคนิคการคนคืนสารสนเทศ ระบบ
การคนคืนสารสนเทศดวยเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอรในแบบตาง ๆ 
   

1633107 การจัดการฐานขอมูลสําหรับงานสารสนเทศ  3(2-2-5) 
 Database Management for Information Work  
   ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ และประเภทของฐานขอมูล โครงสรางขอมูล การสํารวจทรัพยากร
สารสนเทศเพ่ือการจัดการฐานขอมูล และการออกแบบฐานขอมูลเบื้องตนเพ่ือการปฏิบัติงาน การจัดการขอมูลเบื้องตนดวย
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานสารสนเทศและงานบรรณารักษ 
   

1633115 โปรแกรมประยุกตในงานสารสนเทศ   3(2-2-5) 
 Application Software in Information Work  
   โปรแกรมประยุกตที่ใชกับงานสารสนเทศ โครงสรางโปรแกรม และการเลือกโปรแกรมประยุกต   
การวิเคราะหระบบงานเพ่ือนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาประยุกตใชอยางสรางสรรค การประเมินผล การฝกปฏิบัติ การใชโปรแกรม
ประยุกตที่สําคัญในงานสารสนเทศ 
   

1633408 การจัดการองคกรสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Information Organization Management  
   หลักการจัดการองคกรสารสนเทศ องคประกอบสําคัญของการจัดการองคกรสารสนเทศ การจัดองคกร   
การกําหนดนโยบายและการวางแผน การบริหารทรัพยากรมนุษย งานสารบรรณ งบประมาณและการเงิน อาคารสถานท่ี 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพ การประเมินผลและรายงานผล การดําเนินงานความรวมมือระหวางหองสมุด 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1634103 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานสารสนเทศ  3(2-2-5) 

 Web Design and Development in Information Work    
   การออกแบบโครงสรางเว็บเพจดวยโปรแกรมสําเร็จรูป การใชเครื่องมือ การออกแบบเว็บเพจของสถาบัน
บริการสารสนเทศดวยความคิดสรางสรรค เทคนิคการออกแบบเว็บเพจ การสรางภาพเคล่ือนไหวและการใชภาพประกอบ
เว็บเพจ การสรางงานกราฟกเพ่ือใชในเว็บเพจ การเช่ือมโยงและการสงเว็บเพจสูเครือขายอินเทอรเน็ต 

   
     3. กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก 
      3.1 วิชาบรรณารักษศาสตร 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1632509 สารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

 Information in Science and Technology  
   ความหมาย ความสําคัญของวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอบเขต ประเภท และทรัพยากรสารสนเทศท่ี
สําคัญในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แหลงผลิต แหลงเผยแพร และบริการสารสนเทศทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  

   
1632510 สารสนเทศทางธุรกิจและอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Information in Business and Industry  
   ความหมาย ความสําคัญของวิชาทางดานธุรกิจและอุตสาหกรรม ขอบเขต ประเภท และทรัพยากร
สารสนเทศที่สําคัญในสาขาวิชาธุรกิจและอุตสาหกรรม แหลงผลิต แหลงเผยแพร และบริการสารสนเทศทางดานธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

   
1633201 การวิเคราะหและสังเคราะหเน้ือหาสารสนเทศ 2 3(2-2-5) 

 Analysis and Synthesis of Information Content 2  
   แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะหและสังเคราะหเน้ือหาสารสนเทศ หลักการวิเคราะหและสังเคราะหเน้ือหาเพื่อ
การจัดระบบและการเขาถึงสารสนเทศ การกําหนดเลขเรียกหนังสือ และหัวเรื่อง การจัดระบบ   เนนการจัดหมูตามระบบ
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 

   
1633202 การวิเคราะหและสังเคราะหรายการสารสนเทศ 2  3(2-2-5) 

 Analysis and Synthesis of Information Description 2 
   แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะหและสังเคราะหรายการสารสนเทศ หลักเกณฑและมาตรฐานสําหรับการลง
รายการทางบรรณานุกรม การทํารายการและการกําหนดรายการเขาถึงสารสนเทศสําหรับหนังสือภาษาอังกฤษ และ
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทตาง ๆ การควบคุมรายการหลักฐานและรายการโยง  
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1633307 บริการอางอิงและสารสนเทศ   3(2-2-5) 

 Reference and Information Services  
   ความหมาย ความสําคัญและลักษณะของบริการอางอิงและสารสนเทศ แหลงสารสนเทศอางอิง เทคนิคการใหบริการ
อางอิงและสารสนเทศ การวิเคราะหคําถาม ประเภทของคําถามอางอิง การศึกษาพฤติกรรมผูใชบริการ การใหการศึกษาแก
ผูใชบริการ การประเมินการบริการอางองิและสารสนเทศ    

   
1633308 ดรรชนีและสาระสังเขป  3(3-0-6) 

 Indexing and Abstracting  
   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดทําดรรชนีและสาระสังเขป ลักษณะ ประเภท และประโยชนของดรรชนี
และสาระสังเขป กระบวนการดําเนินงานจัดทําดรรชนีและสาระสังเขปดวยมือและคอมพิวเตอร  

   
1633411 มาตรฐานและการประกันคุณภาพหองสมุด 3(3-0-6) 

 Standards and Quality Assurance of Library  
   ความหมาย ความสําคัญ และหลักการทางดานมาตรฐานและการประกันคุณภาพหองสมุด การพัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการประกันคุณภาพ การเขียนรายงานการประเมิน
คุณภาพ  

   
1633412 เครือขายหองสมุดกับการเรียนรู 3(3-0-6) 

 Library Network and Learning  
 ความสําคัญ และแนวคิดดานความรวมมือเครือขายและการเรียนรู องคประกอบ ประเภท และรูปแบบของ
เครือขายหองสมุดและศูนยสารสนเทศ การสงเสริมการเรียนรู องคกรการเรียนรูและชุมชนการเรียนรู 

   
1633501 วรรณกรรมสําหรับเด็กและวัยรุน 3(3-0-6) 

 Literature for Children and Adolescents  
 จิตวิทยาเด็กและวัยรุน วรรณกรรมที่เหมาะสําหรับเด็กและวัยรุน แหลงผลิต เผยแพร และสงเสริม
วรรณกรรมสําหรับเด็กและวัยรุน วรรณกรรมท่ีไดรับรางวัล และวรรณกรรมสําหรับเด็กและวัยรุนในรูปสื่อตาง ๆ ที่
ทันสมัย 

   
1633503 วารสารและหนังสือพิมพ   3(3-0-6) 

 Periodicals and Newspapers  
   ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะ ประเภทของวารสารและหนังสือพิมพทั้งที่ เปนสิ่งพิมพและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส การเลือก การจัดหา การเตรียม การจัดเก็บ การใหบริการวารสาร หนังสือพิมพ และกฤตภาค การจัดทํา
เครื่องมือในการสืบคน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินงาน และการบริการวารสารและหนังสือพิมพ 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1633505 เทคนิคการอาน   3(3-0-6) 

 Reading Techniques  
   ความหมาย ความสําคัญและวัตถุประสงคของการอาน การพัฒนาและฝกทักษะการอาน กระบวนการอาน 
การอานเร็ว การอานเพื่อการวิเคราะหและจับใจความสําคัญ การอานเพ่ือจุดมุงหมายท่ัวไปและการอานเพ่ือประยุกตใชกับ
งานบริการสารสนเทศ 

   
1634904 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

 Academic Report Writing  
   ความหมาย ความสําคัญ และรูปแบบรายงานวิชาการ วิธีและขั้นตอนการเขียนรายงานเชิงวิชาการ การอางอิง
และการเขียนบรรณานุกรม การพิมพและการจัดทํารูปเลมรายงานเชิงวิชาการ การนําเสนอและการเผยแพรรายงานวิชาการ  
   
     3.2 วิชาสารสนเทศศาสตร 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1633106 การเผยแพรสารสนเทศ  3(2-2-5) 

 Information Dissemination  
   ความหมาย ความสําคัญ และวัตถุประสงคของการเผยแพรในงานสารสนเทศ หลักการการวางแผน และ
วิธีการดําเนินงานการเผยแพรสารสนเทศ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแพรสารสนเทศ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันสารสนเทศ ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการเผยแพรสารสนเทศรูปแบบตาง ๆ และการเผยแพรสารสนเทศ
บนเครือขายอินเทอรเน็ต 

   
1633114 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Information Technology Management  
   ความหมาย ความสําคัญของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนและการเลือกใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ การกําหนดมาตรฐานและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกัน การลงทุนในเรื่องการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

   
1633506 สารสนเทศทองถ่ิน  3(2-2-5) 

 Local Information  
   แนวคิด ลักษณะและประเภทของสารสนเทศทองถ่ิน แหลงสารสนเทศทองถ่ิน การจัดหาการจัดเก็บ   
การใหบริการ และเผยแพรสารสนเทศทองถ่ิน การพัฒนาสารสนเทศทองถ่ิน  
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1633601 ธุรกิจสารสนเทศ   3(3-0-6) 

 Information Business  
   ความรูเก่ียวกับธุรกิจสารสนเทศ การจัดการธุรกิจสารสนเทศ แหลงสารสนเทศทางดานธุรกิจ ประเภท
ธุรกิจสารสนเทศ การศึกษาความตองการและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผูใช การตลาดในธุรกิจสารสนเทศ 
การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบธุรกิจสารสนเทศ 

   
1633901 ประเด็นปจจุบันทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 3(2-2-5) 

 Current Issue in Library and Information Science  
   การแสวงหาองคความรู ความกาวหนาและวิทยาการใหม ๆ ทางดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะหรูปแบบการใหบริการและการเผยแพร สารสนเทศ พัฒนาการและ
บทบาทขององคกรสารสนเทศ พัฒนาการวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

   
1634102 การวิเคราะหระบบ 3(3-0-6) 

 System Analysis 
   หลักการ ทฤษฎี องคประกอบของระบบสารสนเทศ วงจรการพัฒนาระบบ การวิเคราะหและออกแบบ
ระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การประเมินระบบสารสนเทศขององคกรสารสนเทศ เทคนิคและเครื่องมือ
ในการวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ 

   
1634104 สื่อโสตทัศน และสื่ออิเล็กทรอนิกสในงานสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Audio-visual Media and Electronic Media in Information Work  
   ประเภท ลักษณะ ความสําคัญของสื่อโสตทัศนและสื่ออิเล็กทรอนิกส การจัดหา การจัดเก็บ การใหบริการ 
และการบํารุงรักษา 

   
1634105 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย 3(3-0-6) 

 Data Communication and Networking 
   องคประกอบ และความเปนมาของการสื่อสารขอมูล ความสัมพันธระหวางคอมพิวเตอรกับการสื่อสารขอมูล เทคโนโลยี
โทรคมนาคมกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร มาตรฐานในการสื่อสารขอมูล ระบบการสงผาน
ขอมูลทั้งทางเดียวและสองทาง การสงผานขอมูลแบบสัมพันธและไมสัมพันธ ชนิดของการสงขอมูลแอนะล็อก ดิจิทัล ชนิดของ
สายการสื่อสาร สถาปตยกรรม โพรโทคอล และองคประกอบในขายการสื่อสารอนาคตของเครือขายคอมพิวเตอร แนวโนมการ
สื่อสารขอมูลในระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1634405 การพัฒนาหองสมุดดิจิทัล 3(3-0-6) 

 Digital Library Development  
   ความเปนมา ความหมาย และลักษณะของหองสมุดดิจิทัล ความแตกตางระหวางหองสมุดแบบเดิมและ
หองสมุดดิจิทัล ความจําเปนและองคประกอบในการพัฒนาหองสมุดดิจิทัล เทคโนโลยีในการจัดการหองสมุดดิจิทัล 

   
1634509 การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร 3(3-0-6) 

 Archive and Ancient Manuscript Management  
   ความหมาย ความสําคัญ ประวัติ คุณคา ประเภท ลักษณะ การอนุรักษ การจัดหา การบริการ และเผยแพร
จดหมายเหตุและเอกสาร 

   
1634902 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร     3(2-2-5) 

 Seminar in Library and Information Science  
   ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของการจัดสัมมนา หลักการจัดและกระบวนการจัดสัมมนา การเรียนรูในการ
กําหนดหัวขอสัมมนาใหสอดคลองกับวิชาชีพและบริบทสังคม การวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และแนวโนมในวิชาชีพ  

   
1634903 การศึกษาเอกเทศดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  3(2-2-5) 

 Independent Study in Library and Information Science 
   ปฏิบัติการจริงเพ่ือศึกษาคนควาวิจัยแบบประยุกตในรูปของโครงการวิจัย รูจักวิธีการบูรณาการความรู แนวคิด และ
ทฤษฎีทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร และระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย การนําเสนอ การเผยแพรผลงานวิจัยเปน
รูปเลมที่สมบูรณและบทความวิจัย  

   
    4. กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 
     4.1 แบบฝกประสบการณวิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ชั่วโมง) 
1633801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 2(90) 

 Pre-practicum in Library and Information Science 
   กิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูศึกษา กอนฝกประสบการณวิชาชีพทางดานบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยให
เตรียมฝกงานสถาบันสารสนเทศ ทั้งในดานงานบริหาร งานเทคนิค และงานบริการ   
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ชั่วโมง) 
1634802 การฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร   5(450) 

 Professional Internship in Library and Information Science  
   การฝกประสบการณวิชาชีพดานงานบริหาร งานเทคนิค และงานบริการในสถาบันบริการสารสนเทศหรือ
หนวยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

   
     4.2 แบบสหกิจศึกษา  
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ชั่วโมง) 
1633803 การเตรียมสหกิจศึกษา 1(45) 

 Pre-cooperative Education  
              หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของ ความรูพ้ืนฐานและเทคนิค ในการสมัครงานอาชีพ 
แนวทางการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ความพรอมในการทํางานรวมกับผูรวมงาน จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพ การสื่อสาร การพัฒนา
บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงงาน 

   

1634804 สหกิจศึกษา                                        6(540)   
 Cooperative Education  

   การปฏิบั ติงานจริง เสมือนหน่ึงเปนพนักงานในสถานประกอบการท่ีม  ีลักษณะการดํา เนินงาน 
เก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีศึกษาอยูเปนระยะเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาหตอเน่ือง ตามที่ไดรับมอบหมาย การจัดทํารายงานและการนําเสนอตออาจารยที่
ปรึกษา 
 
    ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 
    ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไมซ้ํากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรน้ี 

 
องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม  
  การฝกประสบการณภาคสนามในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร                         
มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหกับนักศึกษา โดยกําหนดใหฝกประสบการณ
จากสถานประกอบการ หนวยงาน องคกรและสถาบันการศึกษา หองสมุดประเภทตาง ๆ  และหรือ           
สถาบันบริการสารสนเทศท่ีมีช่ือเรียกตาง ๆ  ท้ังภาครัฐและเอกชน ภายใตการดูแลของอาจารยนิเทศกในหลักสูตร      
เปนเวลาไมนอยกวา 6 สัปดาห หรือ 450 ช่ัวโมงตอเนื่องกัน 
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  1. มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
   ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
   1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ  ตลอดจนมีความเขาใจ                  
ในหลักการความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 
   1.2 บูรณาการความรูท่ีเรียนมาเพ่ือนําไปแกปญหาในการใหบริการสารสนเทศ                   
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือไดอยางเหมาะสม 
   1.3 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี  
   1.4 มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัว
ใหเขากับสถานประกอบการไดเปนอยางดี 
   1.5 มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 
  2. ชวงเวลา 
   ภาคการศึกษาท่ี 2 ของช้ันปท่ี 4 
  3. การจัดเวลาและตารางสอน 
   จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา ท้ังภาคปกติหรือภาคฤดูรอน จํานวนไมนอยกวา 450 
ช่ัวโมงตอเนื่องกัน 
 

ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย   
  1. คําอธิบายโดยยอ 
   หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาเรียนวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพทางดาน
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  เปนวิชาท่ีใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริงจาก               
สถาบันบริการสารสนเทศ และศึกษาประเด็นปญหาจากการฝกประสบการณวิชาชีพท่ีสนใจ แลว            
ทําวิจัยในรายวิชาการศึกษาเอกเทศดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  โดยใช
กระบวนการวิจัยภายใตการแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 
  2. มาตรฐานผลการเรียนรู  
   นักศึกษามีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัย สามารถทําวิจัยเบ้ืองตนเพื่อใช                
ในการแกปญหาในวิชาชีพทางดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรได และสามารถเขียน
ผลงานวิจัยเพื่อการเผยแพรได 
  3. ชวงเวลา   
   ภาคการศึกษาท่ี 2 ของช้ันปท่ี 4 
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  4. จํานวนหนวยกิต 
   3 หนวยกิต 
  5. การเตรียมการ 
   5.1 มอบหมายอาจารยใหเปนท่ีปรึกษาโครงการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
   5.2 อาจารยท่ีปรึกษาใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอ และกระบวนการศึกษาคนควา 
และประเมินผล 
   5.3 นักศึกษานําเสนอผลการศึกษาปากเปลาตอคณาจารย ท่ีปรึกษาประจําวิชา              
ทุกคน เพื่อรับขอเสนอแนะและประเมินผล 
  6. กระบวนการประเมินผล 
   6.1 ผูสอนและผูเรียนกําหนดหัวขอและเกณฑการประเมินผลทวนสอบมาตรฐานโดย
กําหนดเกณฑ/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา 
   6.2 ผูเรียนประเมินผลการเรียนรูของตนเองตามแบบฟอรม 
   6.3 ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามแบบฟอรม 
   6.4 ผูสอนและผูเรียนประเมินผลการเรียนรูรวมกัน 
   6.5 ผูเรียนนําเสนอผลการศึกษาและรับประเมินโดยผูสอนประจํารายวิชาทุกคน               
ซ่ึงเขารวมฟงการนําเสนอผลการศึกษา 
   6.6 ผูสอนทุกคนเขาฟงการนําเสนอผลการศึกษาของผูเรียน 
   6.7 ผูประสานงานรายวิชานําคะแนนทุกสวนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย
ประจําวิชาทุกคน ผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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เกณฑการวัดผล  
  การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม            
วาดวย การจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2555  
 โดยใหมีการวัดผลการเรียนในรายวิชาตาง ๆ เปน 2 ระบบดังนี้ 
 1. ระบบมีคาระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณการประเมินเปน 8 ระดับดังนี้ 
 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน คาระดับคะแนน 
 A  ดีเยี่ยม (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 

 

 นอกจากนี้ สามารถใชสัญลักษณอ่ืน ๆ ในการประเมิน ดังนี้ 
 

ระดับการประเมิน ความหมายของผลการเรียน 
 AU (Audit) ใชสําหรับวิชาท่ีลงทะเบียนเพื่อรวมฟง โดยไมนับหนวยกิต 
 W (Withdraw)  ใชสําหรับบันทึกในกรณีตอไปนี้ 

 การถอนเฉพาะรายวิชา  กอนสอบปลายภาคเรียน  
ไมนอยกวา  2  สัปดาหหรือตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 

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

ทํางานไม เสร็จ  เ ม่ือ ส้ินภาคการศึกษาหรือขาดสอบ  
ปลายภาค 
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 - เกณฑข้ันตํ่ารายวิชา  
  ตองมีผลการเรียนต้ังแต D หรือ 1.00 เปนตนไป 
 - เกณฑอ่ืน ๆ  
   ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินผลรายวิชาท่ีเรียนตามหลักสูตร คาระดับคะแนนท่ีถือวา
สอบไดตอง  ไมตํ่ากวา “D” ถานักศึกษาไดคาระดับคะแนน “E” ในรายวิชาบังคับ ตองลงทะเบียน
เรียนใหมจนกวาจะสอบได กรณีวิชาเลือกไดคาระดับคะแนน “E” สามารถเปล่ียนไปเลือกเรียน
รายวิชาอ่ืน ๆ ไดตามโครงสรางหลักสูตรท่ีนักศึกษาเรียนอยู สวนการประเมินผลรายวิชาการเตรียม
ฝกประสบการณวิชาชีพหรือการเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา ถาไดคาระดับคะแนนตํ่ากวา “C” ถือวาสอบตก นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนหรือฝก
ประสบการณวิชาชีพใหม และถาไดรับการประเมินผลตํ่ากวา “C” เปนคร้ังท่ีสอง ถือวาหมดสภาพ
การเปนนักศึกษา ท้ังนี้ยกเวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีประสงครับวุฒิอนุปริญญา 
  2. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
    กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูของนักศึกษา เปนสวนหน่ึงของ
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะตองทําความเขาใจตรงกันท้ังสถาบัน 
และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได 
    การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับ
รายวิชามีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน มีการ
ประเมินขอสอบโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
    การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันการศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 
   2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
  การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทํา
วิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตอยางตอเนื่อง และนําผลวิจัยท่ีไดยอนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพ
ของหลักสูตรและหนวยงาน โดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  1. เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
 2. ระดับแตมคะแนนเฉล่ียสะสมข้ันตํ่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
  3. อ่ืน ๆ  
   - มีความประพฤติดี 
   - ผานกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนด 
   - มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
   - สอบไดรายวิชาตาง ๆ  ครบตามโครงสรางของหลักสูตรและเกณฑการประเมินผล 
   - ไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 2.00 
   - ไดรับคะแนนเฉล่ียสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ เฉพาะวิชาเอกไมตํ่ากวา 2.00 
   - สอบผานการประเมินความรูและทักษะตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร มีระบบการประกันคุณภาพท่ีจัดทํา

ข้ึนเพื่อติดตามการตรวจสอบการประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักและโครงการใน
ภาพรวมของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร โดยมุงเนนใหมีการกําหนด
ระบบและกลไกหลักในการควบคุม  การตรวจสอบ และ การประเมิน 

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

1.  มีกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับโปรแกรมวิชาและกําหนดความรับผิดชอบใน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามนโยบายการประกันคุณภาพท่ีกําหนดเปน            
ลายลักษณอักษร 

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

คุณภาพการศึกษา 
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5.  มีการประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ
ศาสตร 

1.  เรงรัดใหมีการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา 
2.  สงเสริมใหมีการประเมินการปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบได 

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

นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได
กําหนดจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนด
รายละเอียดไวในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงประกอบดวย “ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใชเปนกลไกในการผดุง
รักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 
 การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและ
ประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดโดยสถานศึกษาและ/หรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัดและ
สถานศึกษากําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกัน
คุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการ
จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอตอหนวยงานตนสังกัด 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 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 นับต้ังแตการประเมินคร้ังสุดทายและเสนอผลการ
ประเมินตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของและสาธารณชน 
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 นักศึกษาสามารถมีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพของสถาบันได โดยการนํา
ความรูดานประกันคุณภาพ เชน 5ส. PDCA ไปใชในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมหรือโครงการ
นักศึกษา ติดตามประเมินผลและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังกิจกรรมที่ดําเนินการโดย
นักศึกษา และท่ีนักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
 

วิธีการเรียนรูตามธรรมชาติของโปรแกรมวิชา 
 ตามหลักสูตรการเรียนสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรนั้น มุงเนนให
นักศึกษามีความรู ความสามารถในวิชาชีพสารสนเทศศาสตร สามารถประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสาร ในการปฏิบัติงานในสถาบันบริการสารสนเทศตาง ๆ หรือในการ
ประกอบอาชีพอิสระได รวมท้ังเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพดวย ผูเรียน
จะตองเปนผูท่ีใฝรูใฝเรียน มีการเรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะดานการรูสารสนเทศ การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนทักษะการใชภาษาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การเรียนการสอนใน
สาขาวิชาจึงเนนภาคทฤษฎีท่ีควบคูไปกับภาคปฏิบัติจริง เพื่อใหเกิดความรูและความชํานาญใน
วิชาชีพอยางแทจริง นักศึกษาจึงตองมีความอดทน มีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพ จึงจะสงผล
สําเร็จในการเรียนและตอเนื่องไปถึงประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ ดังนั้นส่ิงท่ีนักศึกษา
ตองปฏิบัติ 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 
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 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 รวมทั้งควรปรึกษากับทางครอบครัวดวย 
 

กิจกรรมพิเศษในการพัฒนานักศึกษาของโปรแกรม 
 โครงการและกิจกรรมตาง ๆ ท่ีสงเสริมความรูในวิชาชีพใหกับนักศึกษา มีดังนี้ 
 1. โครงการอบรมเสริมความรูในวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ไดแก 
การอบรมดานงานเทคนิค งานบริหาร และงานบริการของสถาบันบริการสารสนเทศ การอบรมดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 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 มีความ
รับผิดชอบ เสียสละ ตลอดจนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ซ่ึงกิจกรรมท่ีสําคัญ ไดแก 
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 7.1 กิจกรรมสัปดาหหองสมุด ในชวงเดือนสิงหาคม เพื่อรณรงคใหทุกคนเห็น
ความสําคัญของหองสมุดและแหลงสารสนเทศ 
 7.2 กิจกรรมชวยงานสํานักวิทยบริการฯ เชน การจัดช้ันหนังสือ จัดปายนิเทศ เปนตน 
(และสนับสนุนใหนักศึกษาสมัครทํางานพิเศษกับสํานักวิทยบริการฯ ในวันเสาร-อาทิตย ซ่ึงมี
คาตอบแทนให) 
 7.3 กิจกรรมจัดนิทรรศการและปายนิเทศ เพื่อรณรงคใหเห็นความสําคัญของ
สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนการเสริมความรูในวิชาชีพ และแกผูอ่ืนท่ีสนใจ 
 7.4 กิจกรรมสรางความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษาและครูอาจารย เชน การตอนรับ
นักศึกษาใหม กิจกรรมเล้ียงสงรุนพี่ท่ีสําเร็จการศึกษา การเล้ียงตอนรับบัณฑิตใหม เปนตน 
 8. กิจกรรมชุมนุมศิษยเกา เปนการแลกเปล่ียนประสบการณท่ีนํามาใชปรับปรุงหลักสูตร 
วิธีการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมความรู เพื่อการผลิตบัณฑิตท่ีตรงตอความตองการของตลาด   
 

การเตรียมตัวกอนการฝกประสบการณวิชาชีพ 

 นักศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ช้ันปท่ี 4 ทุกคน ตองสอบผาน
การประมวลความรูของหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร และมีการอานหนังสือ 
บทความหรือเร่ืองท่ีตนเองสนใจ กอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ   
 

จรรยาบรรณบรรณารักษและนักสารสนเทศ พ.ศ. 2550 
 ประกาศโดย สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 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 อยางตอเนื่องใหทันความ
เปล่ียนแปลง 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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คติประจําใจ 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 

 
 

๕  ร 
รอบรู  ริเร่ิม  รวดเร็ว  รอบคอบ  เรียบรอย 

 
 

๕  ย 
ยิ้ม     เย็น     ยอ     ยอม     ยืดหยุน 

 
 

คาถามหาเสนห 
“ย้ิมแยมแจมใส 
ทักทายกอน 
พูดออนหวาน 
มีธารนํ้าใจ” 

(เก็บตกจากระดาษหอกลวยทอด) 

 
 

 


