
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์     
 
ปรัชญา 
 นักสารสนเทศยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีทันสมัย มีนํ้าใจบริการ มีความชํานาญในวิชาชีพ 
 
วิสัยทัศน์ 
 บัณฑิตมีองค์ความรู้คู่คุณธรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และบริการวิชาการแก่ชุมชน 

 
อัตลักษณ์ 
  จัดการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มีนํ้าใจบริการ มีความชํานาญในวิชาชีพ 
 
เอกลักษณ์ 
  บูรณาการสารสนเทศเพื่อวิชาชีพและสังคม 
 
พันธกิจ  
 พันธกิจท่ี 1 ผลิตบัณฑิตทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ท่ีมีคุณภาพคู่คุณธรรมสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 
 พันธกิจท่ี 2 ส่งเสริมและสนับสนุนวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถ่ิน 
 พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่าง
ย่ังยืน 
 พันธกิจท่ี 4 วิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพให้สอดคล้องกับท้องถ่ินและสถานการณ์โลก 
 พันธกิจท่ี 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 พันธกิจท่ี 6 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพท้องถ่ินและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพคู่คุณธรรม 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 3. นักศึกษา บุคลากรและประชาชนในท้องถิ่น ตระหนักถึงคุณค่า และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4. นักศึกษา บุคลากรและประชาชนในท้องถ่ิน ตระหนักถึงคุณค่า และมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 5. ผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และมาตรฐานตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสากล 
 6. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 7. ท้องถิ่นมีความเขม้แข็ง และพ่ึงตนเองได้ 
 8. ท้องถิ่นสามารถประยุกต์ใช้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริให้เกิดประโยชน์ได้ 
 9. สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 
 ปีการศึกษา 2520-2524 และปีการศึกษา 2527 เริ่มเปิดสอนวิชาเอก วิชาโทบรรณารักษศาสตร์ ระดับปกศ. สูง                  
ให้กับนักศึกษาภาคปกติ จํานวน 5 รุ่น ปีการศึกษา 2523-2525 เปิดสอนวิชาเอกวิชาโทบรรณารักษศาสตร์ระดับ
ปริญญาตรีให้กับครูอบรมประจําการรุ่น 4-6  ปีการศึกษา 2526   เปิดสอนวิชาเอกวิชาโทบรรณารักษศาสตร์ระดับ
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) 4 ปี ให้กับนักศึกษาภาคปกติ จํานวน 1 รุ่นปีการศึกษา 2529 เปิดสอนวิชาเอก
บรรณารักษศาสตร์ ระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 2 ปีหลัง จํานวน 1 รุ่นปีการศึกษา 2535 เร่ิมเปิดสอน
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์เป็นรุ่นแรกให้กับนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี                
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4 ปี จนถึงปัจจุบัน ปีการศึกษา 2538 เปิดสอนโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ให้กับนักศึกษากศ.บป. ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4 ปี 1 รุ่น ปีการศึกษา 2541-
2542  เปิดสอนโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ให้กับนักศึกษาภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4 ปี 2 รุ่น 
 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2542 สถาบันมีนโยบายให้นํารูปแบบการบริหารแบบโปรแกรมวิชามาใช้  
ดังน้ันภาควิชาบรรณารักษศาสตร์จึงเปล่ียนเป็น “โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์” โดย
เปิดรับเฉพาะนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  4  ปี   ต้ังแต่ปีการศึกษา 2544                            
(ยกเว้นปีการศึกษา 2546 และปีการศึกษา 2548) ในปีการศึกษา 2548 ทางโปรแกรมวิชาได้พัฒนาหลักสูตร                        
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์(ศศ.บ.) 4 ปี และได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2549 
จนถึงปีการศึกษา 2554 (ยกเว้นปีการศึกษา 2550) ในปีการศึกษา 2553 โปรแกรมวิชาได้พัฒนาหลักสูตร                     
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) 4 ปี และได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก
ในปีการศึกษา 2555 รวมท้ังได้เปล่ียนช่ือโปรแกรมวิชาเป็น โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   
 ปีการศึกษา 2556 น้ีมีนักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ท้ังหมด                      
4 หมู่เรียน ได้แก่ หมู่เรียน 56/59 (ปี 1) หมู่เรียน 55/76 (ปี 2), 54/64 (ปี 3) และ 53/84 (ปี 4)    
 
โครงสร้างการบริหารและขอบข่ายหน้าที่ 
 1. คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มีหน้าที่บริหารการสอน 
การดําเนินงานของโปรแกรมวิชา งานประกันคุณภาพการศึกษา และอื่น ๆ 
  คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
  1) อาจารย์ไพโรจน์  แก้วเขียว  ประธานโปรแกรมวิชา 
  2) รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ  ปริสุทธกุล  กรรมการ  
  3) รองศาสตราจารย์เบญจรัตน์  สีทองสุก  กรรมการ   
  4) อาจารย์นารีรัตน์  เทียมเมือง  กรรมการ 
  5) อาจารย์นิพา  ผลสงเคราะห์  กรรมการ 
  6) อาจารย์ธารา  จันทร์อนุ  กรรมการ 
  7) อาจารย์วลัยลักษณ์  อมรสิริพงศ์  กรรมการ 
  8) อาจารย์นุชรี  บุญศรีงาม  กรรมการและเลขานุการ 
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 2. โครงสร้างการบริหารงาน 
 
 
 
 
 

รศ.ชัยเลิศ, รศ.เบญจรัตน์ 
อ.ไพโรจน์, อ.นุชรี, อ.นิพา,  
อ.ธารา, อ.วลัยลักษณ์ 

รศ.เบญจรัตน์, รศ.ชัยเลิศ, 
อ.นุชรี 

อ.นุชรี, อ.นิพา, อ.นารีรัตน์,  
อ.ไพโรจน์, อ.ธารา  

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

- วางแผนการรับนักศกึษา 
- วางแผนการเรียนตลอดหลกัสตูร 
- จัดอัตรากําลังและการพัฒนาอาจารย์ 
- ประสานงานกับคณะและสถาบันเรื่อง
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูร 
- จัดหาและประสานงานเรื่องอาจารย์
พิเศษ/อาจารย์อัตราจ้าง 
- จัดเก็บและให้บริการข้อมูลด้าน 
การเรียนการสอนหลกัสตูร 
- รายงานผลการจัดการศึกษา, การมี
งานทําของนักศึกษาในโปรแกรมวิชา 
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโปรแกรมวิชา 
- การประกันคุณภาพการศึกษา 
- พัฒนาการวิจัย 
- พัฒนาประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ 

- ตดิตอ่ประสานงานเรื่องการฝกึงาน
และการจัด ตารางนิเทศ 
- จัดคู่มือฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 
- จัดปฐมนิเทศนักศกึษาก่อนออก
ฝกึงาน 
- จัดสัมมนาหลังฝกึงาน 
- จัดอบรมเสริมความรู้ในวิชาชีพ 
- เตรียมโครงการพัฒนาสหกิจศึกษา 
 

- ประสานงานกิจกรรมนักศกึษากับคณะ
และสํานักกิจการนักศกึษา 
- จัดปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ของโปรแกรมวิชา 
- จัดศกึษาดูงานสถาบันบริการ
สารสนเทศต่าง ๆ 
- บริการชุมชนและเครอืข่าย 
- เป็นที่ปรึกษาในการจัดตั้งและจัด
กิจกรรมของชมรม/ชุมนุม 
- จัดเก็บข้อมูลศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 
- สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

- จัดทําบัญชีการเงินและ
งบประมาณของ
โปรแกรม 
- ดําเนินการจัดซือ้-จ้าง 
- จัดทําโครงการขอ
งบประมาณ 
- ควบคุมดูแลวัสดุ 
ครุภัณฑ์ของโปรแกรม 
- บันทึกประชุมโปรแกรม 
 

 
คุณลักษณะของบัณฑิต 
 โปรแกรม วิชาบรรณ ารักษศาสตร์และสารสน เทศศาสตร์มี แผนงาน จัดการศึกษาสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ให้เป็นไปตามหลักสูตรและมาตรฐานโปรแกรมวิชา เน้นการวิจัย การใช้
เทคโนโลยี การบริการสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สามารถไปประกอบอาชีพในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ได้อย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งผลิตนักศึกษามีคุณลักษณะพึงประสงค์ ดังน้ี 
 1. บัณฑิตมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ สามารถจัดระบบความคิดได้ดี รู้จักคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และสามารถแก้ปัญหาได้เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ    
 2. บัณฑิตมีความสามารถติดต่อส่ือสารและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี  
 3. บัณฑิตมีคุณลักษณะพิเศษทางด้านการจัดการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เป็นนักส่งเสริม
วัฒนธรรมการอ่านและการเรียนรู้ และมีจิตสาธารณะพร้อมให้บริการแก่สังคม 
 4. บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
 
 

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

งานการเงินวัสดุ-ครุภัณฑ์ งานกิจการนักศกึษา งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานวิชาการ 
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โอกาสในการทํางาน 
 1. บรรณารักษ์ หรือนักสารสนเทศ หรือนักเอกสารสนเทศ  

2. ครู อาจารย์  
3. ผู้จัดระบบสารสนเทศ ผู้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ นักวิจัย เลขานุการหรือ

งานด้านประชาสัมพันธ์  
4. การประกอบอาชีพอิสระ เช่น การทําธุรกิจด้านบริการสารสนเทศ การให้บริการสารสนเทศเชิงพาณิชย์ 

การให้คําปรึกษาด้านการจัดระบบสารสนเทศ การทําฐานข้อมูล การรวบรวมและวิเคราะห์สารสนเทศเฉพาะเรื่อง 
ตัวแทนจําหน่ายสารสนเทศของสํานักพิมพ์ต่าง ๆ เจ้าของร้านเช่าหนังสือหรือร้านจําหน่ายหนังสือ  
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 
ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Library and Information Science  
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ช่ือเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) 
  ช่ือย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) 
  ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Library and Information Science) 
  ช่ือย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Library and Information Science) 
 
ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  1. ปรัชญา 
   มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการจัดการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีทันสมัย และมีน้ําใจบริการ  
  2. ความสําคัญ  
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของหน่วยงาน สถานประกอบการหรือตลาดแรงงานในสถาบันบริการ
สารสนเทศท้ังท่ีไม่หวังผลกําไรและเชิงพาณิชย์ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน
และภายนอกในการจัดการเรียนการสอนการวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  3. วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ สามารถจัดระบบความคิดได้ดี รู้จักคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถแก้ปัญหาได้เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ    
   2. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถติดต่อส่ือสารและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี  
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   3. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะพิเศษทางด้านการจัดการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เป็นนักส่งเสริม
วัฒนธรรมการอ่านและการเรียนรู้ และมีจิตสาธารณะพร้อมให้บริการแก่สังคม 
   4. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และ
สังคม 
 
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร 
  คุณธรรม จริยธรรม  
   1. ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมท่ีสําคัญต่อการดํารงตนและการปฏิบัติงาน 
  2. มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซ่ือสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม  
  3. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
  4. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่นท้ังทางกาย วาจา และใจ  
  5. ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
  ความรู้  
  1. มีความรู้และความเข้าใจสาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีท่ีเป็นพื้นฐานชีวิตในเน้ือหาวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะด้าน 
  2. มีความรอบรู้ กว้างไกลและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาท่ีศึกษา รวมท้ังเข้าใจหลักการและ
ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ   
  3. สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาท่ีศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  4. รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท้ังในระดับท้องถ่ิน ระดับชาติและระดับนานาชาติ  
  ทักษะทางปัญญา 
  1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
  2. ตระหนักรู้ศักยภาพของตนเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพ่ิมมากข้ึน  
  3. สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศเพื่อใช้แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
  4. กําหนดกรอบแนวคิดเก่ียวกับภาพอนาคตและแนวทางความเป็นไปได้ท่ีจะบรรลุเป้าหมายท่ีกําหนด 
  5. สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมท่ีเหมาะสมในการแก้ปัญหา 
  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1. เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้อื่น 
  2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มท้ังใน
บทบาทผู้นําหรือผู้ร่วมทีมงาน  
  3. มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  
  4. วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ  
  5. มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กรอย่างเหมาะสม 
  6. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง  
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  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1. สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
  2. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการส่ือสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับโอกาส และ
วาระ 
  3. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อส่ือสารและนําเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  4. สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
  5. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน 
 
โครงสร้างหลักสูตร 
 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
         ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร บังคับ 9 หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ บังคับ 3 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ บังคับ  6 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับ 6 หน่วยกิต 
   ข้อกําหนดเฉพาะ เลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดอีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จํานวนไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาแกน  33 หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 30 หน่วยกิต 
    2.1 วิชาบรรณารักษศาสตร์ 15 หน่วยกิต
    2.2 วิชาสารสนเทศศาสตร์ 15 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
    3.1 วิชาบรรณารักษศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
    3.2 วิชาสารสนเทศศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 7 หน่วยกิต
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 
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แผนการเรียน  
ภาคเรียน หมวดวิชา กลุ่มวิชาย่อย รหัสวิชา - ช่ือวิชา หน่วยกิต 
1/2556 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป บังคับ 1500125 - ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

  เลือกเรียน 2500112 - ทักษะการรูส้ารสนเทศ  3(3-0-6)
  บังคับ 2000106 - วิถีไทย 3(3-0-6) 
 หมวดวิชาเฉพาะด้าน บังคับ 1631103 - บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์กับสังคม 3(3-0-6) 
  บังคับ 1631301 - บริการห้องสมุดและศูนยส์ารสนเทศ 3(2-2-5) 
  บังคับ 1632508 - สารสนเทศทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  3(3-0-6)
  บังคับ 1633110 - เทคโนโลยสีารสนเทศและการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)

2/2556 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป บังคับ 4000116 - การคดิและการตดัสินใจ 3(3-0-6) 
  บังคับ 4000117 - เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 3(3-0-6) 
  เลือกเรียน 2000111 - อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
 หมวดวิชาเฉพาะด้าน บังคับ 1631202 - การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 3(3-0-6)
  เลือกเรียน 1632509 - สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
  เลือกเรียน 1633601 - ธุรกิจสารสนเทศ   3(3-0-6) 

1/2557 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป บังคับ 1500126 - ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
  บังคับ 2500109 - จริยธรรมและทักษะชีวิต 3(3-0-6)
 หมวดวิชาเฉพาะด้าน บังคับ 1632201 - การวิเคราะห์และสังเคราะห์เน้ือหาสารสนเทศ 1 3(2-2-5) 
  บังคับ 1632304 - การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู ้  3(2-2-5) 
  บังคับ 1633101 - การค้นคืนสารสนเทศ    3(2-2-5) 
  เลือกเรียน 1633307 - บริการอ้างอิงและสารสนเทศ 3(2-2-5)

2/2557 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป บังคับ 1500127 - ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารในระดับนานาชาติ 3(3-0-6) 
  บังคับ 2500110 - สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 
 หมวดวิชาเฉพาะด้าน บังคับ 1632202 - การวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ 1 3(2-2-5) 
  บังคับ 1632305 - จริยธรรมและกฎหมายในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร ์

และสารสนเทศศาสตร ์
3(3-0-6) 

  บังคับ 1634103 - การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานสารสนเทศ 3(2-2-5)
  เลือกเรียน 1633503 - วารสารและหนังสือพิมพ์   3(3-0-6) 

1/2558 หมวดวิชาเฉพาะด้าน บังคับ 1633107 - การจัดการฐานข้อมูลสําหรับงานสารสนเทศ 3(2-2-5) 
  บังคับ 1633408 - การจัดการองค์กรสารสนเทศ 3(2-2-5) 
  บังคับ 1633410 - ห้องสมุดในโลกสมัยใหม่ 3(3-0-6)
  บังคับ 1633504 - หนังสือและการพิมพ์ 3(3-0-6) 
  บังคับ 1633701 - ภาษาอังกฤษเพ่ือบรรณารักษ์และนักวิชาชีพสารสนเทศ 1 3(3-0-6) 
  เลือกเรียน 1633201 - การวิเคราะห์และสังเคราะห์เน้ือหาสารสนเทศ 2 3(2-2-5) 

2/2558 หมวดวิชาเฉพาะด้าน บังคับ 1632301 - การบรกิารทางบรรณานุกรม 3(3-0-6)
  บังคับ 1633115 - โปรแกรมประยุกต์ในงานสารสนเทศ 3(2-2-5)
  บังคับ 1633116 - การจัดการความรู ้ 3(2-2-5) 
  บังคับ 1634901 - การวิจัยเบ้ืองต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์ 3(2-2-5) 
  เลือกเรียน 1633106 - การเผยแพร่สารสนเทศ 3(2-2-5)
 หมวดวิชาเลือกเสร ี เลือกเรียน 1633202 - การวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ 2 3(2-2-5)
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ภาคเรียน หมวดวิชา กลุ่มวิชาย่อย รหัสวิชา - ช่ือวิชา หน่วยกิต 
1/2559 หมวดวิชาเฉพาะด้าน บังคับ 1633702 - ภาษาอังกฤษเพ่ือบรรณารักษ์และนักวิชาชีพ

สารสนเทศ 2
3(3-0-6) 

  บังคับ 1633801 - การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์

2(0-90-0) 

  บังคับ 1633803 - การเตรียมสหกิจศกึษา  1(0-45-0) 
  เลือกเรียน 1633506 - สารสนเทศท้องถ่ิน 3(2-2-5) 
  เลือกเรียน 1634902 - สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์ 3(2-2-5) 
 หมวดวิชาเลือกเสร ี เลือกเรียน 1634903 - การศกึษาเอกเทศด้านบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร ์
3(2-2-5) 

2/2559 หมวดวิชาเฉพาะด้าน บังคับ 1634802 - การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์

5(0-450-0) 

  บังคับ 1634804 - สหกิจศึกษา   6(0-540-0) 
 
คําอธิบายรายวิชา 
    ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
      1. กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร
      รายวิชาบังคับ 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1500125 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร   3(3-0-6) 

 Thai for Communication  
   การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการฟังเพื่อ  
จับใจความสําคัญ การอ่านจับใจความ อ่านตีความและอ่านขยายความ การฝึกพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ การนําเสนอผล  
การสืบค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา และการเขียนประวัติส่วนตัวประกอบการสมัครงาน   
 

1500126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 English for Everyday Communication  
   การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการฟัง การพูด  การอ่าน  และการเขียนท่ี เก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจําวัน การทักทายและแนะนําตัวเอง การระบุความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว การถามตอบเกี่ยวกับสถานท่ี 
การเลือกซ้ือสินค้า การพูดคุยเก่ียวกับตัวเอง การเช้ือเชิญและการนัดหมาย การขออนุญาต การพูดโทรศัพท์ ตลอดจนการ
ส่ือสารข้ามวัฒนธรรมโดยใช้ศัพท์ สํานวนและโครงสร้างไวยากรณ์ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ และการเขียน
ประวติัส่วนตัวประกอบการสมัครงาน   
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1500127 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในระดับนานาชาติ 3(3-0-6) 

 English for International Communication  
   การพัฒนาทักษะบูรณาการภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในบริบทสากล โดยใช้ส่ือส่ิงพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ 
การซ้ือขายสินค้าและบริการ การให้คําแนะนําและแสดงความคิดเห็น การบรรยายเหตุการณ์และประสบการณ์ รวมถึงการ
สร้างความตระหนักในการส่ือสารต่างวัฒนธรรม
 
      รายวิชาเลือก  
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1500128 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร  3(3-0-6) 

 Chinese for Communication  
   การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน การทักทาย การลา การแนะนําตนเองและผู้อ่ืน การ
กล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การส่ังอาหาร เครื่องดื่ม การซ้ือของ การถามตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเอง ผู้อื่น และสถานท่ี การ
อ่านป้ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ 

   
1500129 สนทนาภาษาจีนเพ่ือการทํางาน 3(3-0-6) 

 Chinese Conversation for Work  
   การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวกับการทํางาน การอธิบายช้ีแจงเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และ
ข้อความท่ีใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ 
 

1500130 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 
 Japanese for Communication  
   การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน การทักทาย การลา การแนะนําตนเองและผู้อื่น การ
กล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การส่ังอาหาร เครื่องดื่ม การซ้ือสินค้าและบริการ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผู้อ่ืน และ
สถานท่ี การอ่านป้ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ 
 

1500131 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการทํางาน 3(3-0-6) 
 Japanese Conversation for Work  
   การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวกับการทํางาน การอธิบายช้ีแจงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และ
ข้อความท่ีใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1500132 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน 3(3-0-6) 

 Language of Neighboring Country  
   การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน ภาษาใดภาษาหน่ึง สําหรับใช้เป็น
เครื่องมือในการส่ือสาร ถ่ายทอด แลกเปล่ียน ความคิดเห็นกับผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ  ในชีวิตประจําวันได้ 
 
     2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
     รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2000106 วิถีไทย   3(3-0-6) 

 Thai Living  
   วิวัฒนาการและความเปล่ียนแปลงของสังคมไทยผ่านลักษณะทางภูมิศาสตร์ การตั้งถิ่นฐาน สถาบันทาง
สังคมของไทย ความหลากหลายทางชาติพันธ์ุและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและแนวพระราชดําริ ท่ีส่งเสริมการปรับตัวและ
ดําเนินชีวิตแบบไทย สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมไทย การวิเคราะห์สถานการณ์โลกในปัจจุบันเพื่อความ
เข้าใจการพัฒนาและการเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ ของสังคมโลก รวมท้ังการปรับตัวของไทยในสังคมโลก 
 
      รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2000107 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม   3(3-0-6) 

 Human and Environment  
   ความหมาย ความสําคัญของส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์กับ
ส่ิงแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ วิกฤตการณ์ทางส่ิงแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบต่อมนุษย์
และส่ิงแวดล้อม การจัดการทรัพยากรโดยเน้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   

   
2000108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6) 

 Laws in Daily Life  
   ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมายท่ีมีความสัมพันธ์และจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันตามปรากฏการณ์ทาง
สังคมที่เปล่ียนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน หลักกฎหมายและนิติสัมพันธ์ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน หลักสิทธิ
และเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา 
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การประยุกต์และบูรณาการการใช้กฎหมายให้ได้เป็น
ผลจริงในชีวิตประจําวัน 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2000109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 

 Sufficiency Economy Ways of Life  
   ความหมาย ลักษณะ ความสําคัญ แนวคิดทฤษฎีและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน การนําองค์ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวัน
ของตนเองและชุมชน 

   
2000110 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 

 Thai Politics and Government  
   ความหมายและความสําคัญของการเมืองการปกครอง หลักการทั่วไปเก่ียวกับระบอบการเมืองการปกครอง
ของไทย สถาบันและกระบวนการทางการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ
การได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา การบริหารราชการแผ่นดินของไทยในปัจจุบัน สภาพปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการเมืองการปกครองของไทย ตลอดจนบทบาทการเมืองการปกครองไทยในประชาคมอาเซียน 

   
2000111 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 

 ASEAN Studies  
   พัฒนาการการรวมตัวของกลุ่มประเทศแบบภูมิภาคนิยม ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของอาเซียน 
สถานภาพและบทบาทของประเทศสมาชิกหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง และการเข้าเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน ความ
ร่วมมือและการแข่งขันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และระหว่างอาเซียนกับประเทศและกลุ่มประเทศอ่ืน บทบาท
ประเทศไทยในเวทีอาเซียน คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียน 
 
      3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
       รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2500109 จริยธรรมและทักษะชีวิต 3(3-0-6) 

 Ethics and Life Skills  
   แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในมิติปรัชญา ศาสนา และวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีทางจริยธรรม หลักจริยธรรมเพื่อการ
ดําเนินชีวิตท่ีดีงาม การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ กระบวนการแสวงหาความรู้และพัฒนาปัญญาเพื่อการดํารงตนอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
 

2500110 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 
 Aesthetic Appreciation  
   ความหมายและคุณค่าของสุนทรียศาสตร์ด้านทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ศิลปะการแสดง การเสริมสร้าง
รสนิยมด้านสุนทรีย์ เพ่ือประโยชน์ในการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข และพัฒนาความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 
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     รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2500111 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 

 Human Behavior and Self Development  
   ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย์ ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ด้านชีววิทยา จิตวิทยา สังคม
วิทยา และจริยธรรม ความสําคัญในการพัฒนาตนและการเข้าใจบุคคล การปรับตัว การทํางานเป็นทีม การจัดการภาวะ
ความขัดแย้ง มนุษยสัมพันธ์ และการเสริมสร้างความสุขในชีวิต 
   

2500112 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information Literacy Skills  
   ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและการรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และการให้บริการยุคใหม่ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์และทักษะการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศแบบ
ออนไลน์ (OPAC) การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ และกฤตภาคออนไลน์ แหล่ง
สารสนเทศอ้างอิงประเภทส่ิงพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ การรวบรวมและประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์
สารสนเทศ เพื่อการนําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การนําเสนอผลการรู้สารสนเทศด้วยการเขียนรายงานทางวิชาการที่มี
คุณภาพ การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมตามหลักสากลและมีจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ 
   

2500113 ทวารวดีศึกษา 3(3-0-6) 
 Dvaravati Studies  
   ความเป็นมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองในสมัย
ทวารวดี ความเจริญความเส่ือมถอยของอาณาจักรทวารวดี ความสําคัญของอารยธรรมยุคทวารวดีท่ีมีต่อจังหวัดนครปฐม
และประเทศไทย 
 
       4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
     รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4000116 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6)

 Thinking and Decision Making  
   หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การพัฒนาลักษณะการคิดและกระบวนการคิด  ความคิดสร้างสรรค์ 
การคิดเชิงระบบ การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร 
กระบวนการตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 Information and Communication Technology  
   ความหมายและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารสําหรับการสืบค้นข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ด้านการประมวลผลคํา ด้านตารางคํานวณ ด้านการ
นําเสนอ ด้านการส่ือสารผ่านเครือข่าย ระบบความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กฎหมายและจรรยาบรรณที่
เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์  รวมถึงสุขภาวะของการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 
     รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4000118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics in Daily Life  
   คณิตศาสตร์พื้นฐานท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน สัดส่วน ร้อยละ การคํานวณอัตราก้าวหน้าท่ีใช้ในการชําระค่าไฟฟ้า
และน้ําประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนชําระ สถิติเบื้องต้น และคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 

4000119 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 World, Science and Technology  
   ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบัน ด้านการพัฒนาชุมชน
และประเทศชาติ ด้านพลังงาน ภาวะโลกร้อน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และภัยธรรมชาติ ด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร 

 
4000120 เกษตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Agriculture in Daily Life  
   เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดํารัสกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ สารเคมีทาง
การเกษตร การเลือกบริโภคผลผลิตทางการเกษตรอย่างปลอดภัย และการจัดการผลผลิตทางการเกษตรในระดับครัวเรือน 

   
4000121 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 

 Sport Science for Health  
   ประวัติ ความหมาย ขอบข่ายและจุดมุ่งหมายของวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักการ ประโยชน์ประเภท ข้อควร
ระวังและการป้องกันการบาดเจ็บของการออกกําลังกายและเล่นกีฬา การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การปฏิบัติกิจกรรม
กีฬา กติกาการแข่งขัน มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูท่ีดี การสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4000122 การสร้างเสริมสุขภาวะ 3(3-0-6) 

 Health Promotion  
   เรียนรู้ความสําคัญของสุขภาวะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ อาหาร ยา และสมุนไพร 
อนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อมในชุมชน การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะส่วนบุคคล และทักษะชีวิตเช่ือมโยงระหว่าง
ตนเองและผู้อ่ืนให้ดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข หลักและวิธีป้องกันควบคุมโรค หลักการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 
หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ตระหนักและเห็นคุณค่าของการออกกําลังกาย สมรรถภาพทางกายและการตรวจสอบ
สุขภาพ 
   

4000123 นันทนาการเพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 
 Recreation for Life  
   ความหมาย ความสําคัญ ประโยชน์และขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการ การเลือกกิจกรรมนันทนาการให้
สอดคล้องเหมาะสมกับวัยและโอกาส การนํากิจกรรมนันทนาการไปใช้ในชีวิตประจําวัน การเป็นผู้นํานันทนาการและการจัด
ค่ายนันทนาการ มารยาททางสังคมในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ การกิจกรรมนันทนาการสําหรับตนเอง ครอบครัว
และสังคม       
 
    ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
     1. กลุ่มวิชาแกน 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1631103 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์กับสังคม 3(3-0-6) 

 Library and Information Science and Society  
   ประวัติและวิวัฒนาการของบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ความหมาย ความสําคัญ ขอบเขตและ
ความแตกต่าง ปรัชญา จรรยาบรรณวิชาชีพ องค์กรและสมาคมท่ีเก่ียวข้องกับบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ประเภทและแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ การบูรณาการบทบาทของวิชาชีพกับบริบทในชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  
 

1631301 บริการห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ   3(2-2-5) 
 Library Services and Information Center
   ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของบริการห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ หลักการและวิธีการ
จัดบริการแต่ละประเภท การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริการ คุณสมบัติและบุคลิกภาพท่ีดีของผู้ให้บริการสารสนเทศ 
การประเมินผลงานบริการสารสนเทศ 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1632304 การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้  3(2-2-5) 

 Reading and Learning Promotion  
   ความหมายและความสําคัญของการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ความสนใจในการอ่านและวรรณกรรมที่
เหมาะกับบุคคลแต่ละวัย การสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ การสร้างวัฒนธรรมในการอ่าน กิจกรรม โครงการและวิธี
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ การบําบัดด้วยการอ่าน  องค์กรท่ีส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ 

   
1632305 จริยธรรมและกฎหมายในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Ethics and Law in Library and Information Science  
   ความหมาย ความสําคัญของจริยธรรมและกฎหมาย ความแตกต่างของจริยธรรมและกฎหมาย ประเภทของ
กฎหมาย กฎหมายท่ีเก่ียวข้องในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การส่งเสริมและการปลูกฝังจริยธรรม และ
เจตคติท่ีพึงประสงค์ในการปฏิบัติงานสําหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ  

   
1632508 สารสนเทศทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   3(3-0-6) 

 Information in Humanities and Social Sciences    
   ความหมาย ความสําคัญของวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอบเขต ประเภทและทรัพยากรสารสนเทศ
ท่ีสําคัญในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แหล่งผลิต แหล่งเผยแพร่ และบริการสารสนเทศทางด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
   

1633110 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้  3(2-2-5) 
 Information Technology and Application  
   ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ทักษะ
เบื้องต้นในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้โปรแกรมพื้นฐานในงานสารสนเทศ การนําเสนอสารสนเทศด้วย
ภาษา HTML ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิธีใช้และการบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   
1633116 การจัดการความรู้   3(2-2-5) 

 Knowledge Management
   วิวัฒนาการของสารสนเทศและความรู้ ความหมายและขอบเขตของการจัดการความรู้ พัฒนาของการ
จัดการความรู้ ความสําคัญของการจัดการความรู้ หลักการและทฤษฎีการจัดการความรู้ และประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
กระบวนการจัดการความรู้ เทคโนโลยีและเครื่องมือท่ีเกี่ยวกับการจัดการความรู้ แนวทางการประยุกต์เพื่อการดําเนินงานใน
วิชาชีพ และแนวโน้มการจัดการความรู้ในอนาคต 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1633410 ห้องสมุดในโลกสมัยใหม ่ 3(3-0-6) 

 Library in the Modern World   
   ความหมาย ความสําคัญ รูปแบบ และลักษณะห้องสมุดในโลกสมัยใหม่ท้ังในและต่างประเทศ กิจกรรมและ
บริการของห้องสมุด การจัดการทรัพยากรสารสนเทศสมัยใหม่ และบทบาทของบรรณารักษ์ในห้องสมุดสมัยใหม่ 

 
1633701 ภาษาอังกฤษเพ่ือบรรณารักษ์และนักวิชาชีพสารสนเทศ 1 3(3-0-6) 

 English for Librarians and Information Professionals 1  
   การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนขั้นต้น เพื่อการประกอบอาชีพบรรณารักษ์
และนักวิชาชีพสารสนเทศ 

 
1633702 ภาษาอังกฤษเพ่ือบรรณารักษ์และนักวิชาชีพสารสนเทศ 2 3(3-0-6) 

 English for Librarians and Information Professionals 2  
   การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนขั้นสูง เพื่อการประกอบอาชีพบรรณารักษ์
และนักวิชาชีพสารสนเทศ 

   
1634901 การวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Introduction to Research in Library and Information Science  
   แนวคิดการวิจัย ความหมาย ประเภทการวิจัย หัวข้อและวัตถุประสงค์การวิจัย สมมติฐาน การวิจัย ตัวแปร 
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย สถิติเบื้องต้นสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษารายงานวิจัย
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   

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

 Information Resources Development
   ความหมาย และขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การกําหนดนโยบาย การจัดหา การเลือกและ
ประเมินค่าทรัพยากรสารสนเทศ เคร่ืองมือในการเลือก และจัดหาแหล่งผลิตและแหล่งจําหน่าย การเตรียมทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อการบริการ การประเมินทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการจําหน่ายออก การบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1632201 การวิเคราะห์และสังเคราะห์เน้ือหาสารสนเทศ 1 3(2-2-5) 

 Analysis and Synthesis of Information Content 1  
   แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์และสังเคราะห์เน้ือหาสารสนเทศ หลักการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาเพื่อ
การจัดระบบและการเข้าถึงสารสนเทศ การกําหนดเลขเรียกหนังสือ และหัวเรื่อง การจัดระบบเน้นการจัดหมู่ตามระบบ
ทศนิยมของดิวอี้    
   

1632202 การวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ 1  3(2-2-5) 
 Analysis and Synthesis of Information Description 1  
   แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ หลักเกณฑ์และมาตรฐานสําหรับการลงรายการทาง
บรรณานุกรม การทํารายการและการกําหนดรายการเข้าถึงสารสนเทศสําหรับหนังสือภาษาไทย  การควบคุมรายการหลักฐานและ
รายการโยง  

   
1632301 การบริการทางบรรณานุกรม 3(3-0-6) 

 Bibliography Services  
   ความหมาย ความสําคัญ และประโยชน์ของบรรณานุกรม การควบคุมทางบรรณานุกรม วิธีการรวบรวม
บรรณานุกรมจากแหล่งข้อมูลประเภทต่าง ๆ การทําบรรณานุกรมท้ังในระบบเดิมและด้วยระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ
การให้บริการทางบรรณานุกรม 
   

1633504 หนังสือและการพิมพ์ 3(3-0-6) 
 Books and Printing  
   ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของการพิมพ์ เทคนิคการพิมพ์เบื้องต้น และการพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
วัสดุการพิมพ์ กระบวนการออกแบบและผลิตหนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การจัดการธุรกิจส่ิงพิมพ์ แนวโน้มเกี่ยวกับธุรกิจ
หนังสือและส่ิงพิมพ์ บทบาทของการพิมพ์ท่ีมีต่อสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 
   
      2.2 วิชาสารสนเทศศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค)
1633101 การค้นคืนสารสนเทศ    3(2-2-5) 

 Information Retrieval  
   แนวคิด และความสําคัญของการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ เทคโนโลยีในการค้นคืนสารสนเทศ 
องค์ประกอบของการค้นคืนสารสนเทศ กระบวนการค้นคืนสารสนเทศ กลยุทธ์และเทคนิคการค้นคืนสารสนเทศ ระบบการ
ค้นคืนสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในแบบต่าง ๆ 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1633107 การจัดการฐานข้อมูลสําหรับงานสารสนเทศ  3(2-2-5) 

 Database Management for Information Work  
   ความหมาย ความสําคัญ องค์ประกอบ และประเภทของฐานข้อมูล โครงสร้างข้อมูล การสํารวจทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อการจัดการฐานข้อมูล และการออกแบบฐานข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติงาน การจัดการข้อมูลเบื้องต้นด้วย
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานสารสนเทศและงานบรรณารักษ์
   

1633115 โปรแกรมประยุกต์ในงานสารสนเทศ   3(2-2-5) 
 Application Software in Information Work  
   โปรแกรมประยุกต์ ท่ี ใช้กับงานสารสนเทศ โครงสร้างโปรแกรม และการเลือกโปรแกรมประยุกต์  
การวิเคราะห์ระบบงานเพื่อนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ การประเมินผล การฝึกปฏิบัติ การใช้โปรแกรม
ประยุกต์ท่ีสําคัญในงานสารสนเทศ 
   

1633408 การจัดการองค์กรสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Information Organization Management  
   หลักการจัดการองค์กรสารสนเทศ องค์ประกอบสําคัญของการจัดการองค์กรสารสนเทศ การจัดองค์กร  
การกําหนดนโยบายและการวางแผน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ งานสารบรรณ งบประมาณและการเงิน อาคารสถานท่ี 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพ การประเมินผลและรายงานผล การดําเนินงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 
   

1634103 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานสารสนเทศ  3(2-2-5) 
 Web Design and Development in Information Work    
   การออกแบบโครงสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป การใช้เครื่องมือ การออกแบบเว็บเพจของสถาบัน
บริการสารสนเทศด้วยความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการออกแบบเว็บเพจ การสร้างภาพเคล่ือนไหวและการใช้ภาพประกอบ
เว็บเพจ การสร้างงานกราฟิกเพ่ือใช้ในเว็บเพจ การเช่ือมโยงและการส่งเว็บเพจสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

   
     3. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก 
      3.1 วิชาบรรณารักษศาสตร์
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1632509 สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

 Information in Science and Technology  
   ความหมาย ความสําคัญของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอบเขต ประเภท และทรัพยากรสารสนเทศท่ี
สําคัญในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แหล่งผลิต แหล่งเผยแพร่ และบริการสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1632510 สารสนเทศทางธุรกิจและอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Information in Business and Industry  
   ความหมาย ความสําคัญของวิชาทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ขอบเขต ประเภท และทรัพยากร
สารสนเทศท่ีสําคัญในสาขาวิชาธุรกิจและอุตสาหกรรม แหล่งผลิต แหล่งเผยแพร่ และบริการสารสนเทศทางด้านธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

   
1633201 การวิเคราะห์และสังเคราะห์เน้ือหาสารสนเทศ 2 3(2-2-5) 

 Analysis and Synthesis of Information Content 2  
   แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์และสังเคราะห์เน้ือหาสารสนเทศ หลักการวิเคราะห์และสังเคราะห์เน้ือหาเพื่อ
การจัดระบบและการเข้าถึงสารสนเทศ การกําหนดเลขเรียกหนังสือ และหัวเรื่อง การจัดระบบ   เน้นการจัดหมู่ตามระบบ
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 

   
1633202 การวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ 2  3(2-2-5) 

 Analysis and Synthesis of Information Description 2 
   แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ หลักเกณฑ์และมาตรฐานสําหรับการลง
รายการทางบรรณานุกรม การทํารายการและการกําหนดรายการเข้าถึงสารสนเทศสําหรับหนังสือภาษาอังกฤษ และ
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ การควบคุมรายการหลักฐานและรายการโยง  
  

1633307 บริการอ้างอิงและสารสนเทศ   3(2-2-5) 
 Reference and Information Services  
   ความหมาย ความสําคัญและลักษณะของบริการอ้างอิงและสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศอ้างอิง เทคนิคการให้บริการ
อ้างอิงและสารสนเทศ การวิเคราะห์คําถาม ประเภทของคําถามอ้างอิง การศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้บริการ การให้การศึกษาแก่
ผู้ใช้บริการ การประเมินการบริการอ้างอิงและสารสนเทศ    

   
1633308 ดรรชนีและสาระสังเขป  3(3-0-6) 

 Indexing and Abstracting  
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทําดรรชนีและสาระสังเขป ลักษณะ ประเภท และประโยชน์ของดรรชนี
และสาระสังเขป กระบวนการดําเนินงานจัดทําดรรชนีและสาระสังเขปด้วยมือและคอมพิวเตอร์  

   
1633411 มาตรฐานและการประกันคุณภาพห้องสมุด 3(3-0-6) 

 Standards and Quality Assurance of Library  
   ความหมาย ความสําคัญ และหลักการทางด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพห้องสมุด การพัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการประกันคุณภาพ การเขียนรายงานการประเมิน
คุณภาพ  
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1633412 เครือข่ายห้องสมุดกับการเรียนรู้ 3(3-0-6) 

 Library Network and Learning  
 ความสําคัญ และแนวคิดด้านความร่วมมือเครือข่ายและการเรียนรู้ องค์ประกอบ ประเภท และรูปแบบของ
เครือข่ายห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ การส่งเสริมการเรียนรู้ องค์กรการเรียนรู้และชุมชนการเรียนรู้ 

 
1633501 วรรณกรรมสําหรับเด็กและวัยรุ่น 3(3-0-6) 

 Literature for Children and Adolescents  
 จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น วรรณกรรมที่ เหมาะสําหรับเด็กและวัยรุ่น แหล่งผลิต เผยแพร่ และส่งเสริม
วรรณกรรมสําหรับเด็กและวัยรุ่น วรรณกรรมท่ีได้รับรางวัล และวรรณกรรมสําหรับเด็กและวัยรุ่นในรูปส่ือต่าง ๆ ท่ีทันสมัย 

 
1633503 วารสารและหนังสือพิมพ์   3(3-0-6) 

 Periodicals and Newspapers  
   ความหมาย ความสําคัญ  ลักษณะ ประเภทของวารสารและหนังสือพิมพ์ ท้ังท่ีเป็น ส่ิงพิมพ์และส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ การเลือก การจัดหา การเตรียม การจัดเก็บ การให้บริการวารสาร หนังสือพิมพ์ และกฤตภาค การจัดทํา
เครื่องมือในการสืบค้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินงาน และการบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 

   
1633505 เทคนิคการอ่าน   3(3-0-6) 

 Reading Techniques  
   ความหมาย ความสําคัญและวัตถุประสงค์ของการอ่าน การพัฒนาและฝึกทักษะการอ่าน กระบวนการอ่าน 
การอ่านเร็ว การอ่านเพื่อการวิเคราะห์และจับใจความสําคัญ การอ่านเพ่ือจุดมุ่งหมายท่ัวไปและการอ่านเพ่ือประยุกต์ใช้กับ
งานบริการสารสนเทศ 

   
1634904 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

 Academic Report Writing  
   ความหมาย ความสําคัญ และรูปแบบรายงานวิชาการ วิธีและขั้นตอนการเขียนรายงานเชิงวิชาการ การอ้างอิง
และการเขียนบรรณานุกรม การพิมพ์และการจัดทํารูปเล่มรายงานเชิงวิชาการ การนําเสนอและการเผยแพร่รายงานวิชาการ 
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     3.2 วิชาสารสนเทศศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1633106 การเผยแพร่สารสนเทศ  3(2-2-5) 

 Information Dissemination  
   ความหมาย ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของการเผยแพร่ในงานสารสนเทศ หลักการการวางแผน และ
วิธีการดําเนินงานการเผยแพร่สารสนเทศ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่สารสนเทศ ท้ังภายในและ
ภายนอกสถาบันสารสนเทศ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการเผยแพร่สารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ และการเผยแพร่สารสนเทศ
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

   
1633114 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Information Technology Management
   ความหมาย ความสําคัญของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนและการเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การกําหนดมาตรฐานและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน การลงทุนในเรื่องการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

   
1633506 สารสนเทศท้องถิ่น  3(2-2-5) 

 Local Information  
   แนวคิด ลักษณะและประเภทของสารสนเทศท้องถิ่น แหล่งสารสนเทศท้องถิ่น การจัดหาการจัดเก็บ  
การให้บริการ และเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น การพัฒนาสารสนเทศท้องถ่ิน  

   
1633601 ธุรกิจสารสนเทศ   3(3-0-6) 

 Information Business  
   ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสารสนเทศ การจัดการธุรกิจสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศทางด้านธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
สารสนเทศ การศึกษาความต้องการและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้ใช้ การตลาดในธุรกิจสารสนเทศ การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบธุรกิจสารสนเทศ 

   
1633901 ประเด็นปัจจุบันทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5)

 Current Issue in Library and Information Science  
   การแสวงหาองค์ความรู้ ความก้าวหน้าและวิทยาการใหม่ ๆ ทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์รูปแบบการให้บริการและการเผยแพร่ สารสนเทศ พัฒนาการและ
บทบาทขององค์กรสารสนเทศ พัฒนาการวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1634102 การวิเคราะห์ระบบ 3(3-0-6) 

 System Analysis 
   หลักการ ทฤษฎี องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ วงจรการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การประเมินระบบสารสนเทศขององค์กรสารสนเทศ เทคนิคและเครื่องมือใน
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

   
1634104 ส่ือโสตทัศน์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในงานสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Audio-visual Media and Electronic Media in Information Work  
   ประเภท ลักษณะ ความสําคัญของส่ือโสตทัศน์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การจัดหา การจัดเก็บ การให้บริการ 
และการบํารุงรักษา 

   
1634105 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย 3(3-0-6) 

 Data Communication and Networking 
   องค์ประกอบ และความเป็นมาของการส่ือสารข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับการส่ือสารข้อมูล เทคโนโลยี
โทรคมนาคมกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานในการส่ือสารข้อมูล ระบบการส่งผ่านข้อมูล
ท้ังทางเดียวและสองทาง การส่งผ่านข้อมูลแบบสัมพันธ์และไม่สัมพันธ์ ชนิดของการส่งข้อมูลแอนะล็อก ดิจิทัล ชนิดของสายการ
ส่ือสาร สถาปัตยกรรม โพรโทคอล และองค์ประกอบในข่ายการส่ือสารอนาคตของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แนวโน้มการส่ือสารข้อมูล
ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
   

1634405 การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล 3(3-0-6) 
 Digital Library Development

   ความเป็นมา ความหมาย และลักษณะของห้องสมุดดิจิทัล ความแตกต่างระหว่างห้องสมุดแบบเดิมและ
ห้องสมุดดิจิทัล ความจําเป็นและองค์ประกอบในการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล เทคโนโลยีในการจัดการห้องสมุดดิจิทัล 

   
1634509 การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร 3(3-0-6) 

 Archive and Ancient Manuscript Management  
   ความหมาย ความสําคัญ ประวัติ คุณค่า ประเภท ลักษณะ การอนุรักษ์ การจัดหา การบริการ และเผยแพร่
จดหมายเหตุและเอกสาร 

   
1634902 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์     3(2-2-5) 

 Seminar in Library and Information Science  
   ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของการจัดสัมมนา หลักการจัดและกระบวนการจัดสัมมนา การเรียนรู้ในการ
กําหนดหัวข้อสัมมนาให้สอดคล้องกับวิชาชีพและบริบทสังคม การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มในวิชาชีพ  
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1634903 การศึกษาเอกเทศด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  3(2-2-5) 

 Independent Study in Library and Information Science 
   ปฏิบัติการจริงเพื่อศึกษาค้นคว้าวิจัยแบบประยุกต์ในรูปของโครงการวิจัย รู้จักวิธีการบูรณาการความรู้ แนวคิด และ
ทฤษฎีทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย การนําเสนอ การเผยแพร่ผลงานวิจัยเป็น
รูปเล่มท่ีสมบูรณ์และบทความวิจัย  

   
    4. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 
     4.1 แบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ชั่วโมง) 
1633801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2(90) 

 Pre-practicum in Library and Information Science 
   กิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้ศึกษา ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ โดยให้
เตรียมฝึกงานสถาบันสารสนเทศ ท้ังในด้านงานบริหาร งานเทคนิค และงานบริการ   
 

1634802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   5(450) 
 Professional Internship in Library and Information Science  

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านงานบริหาร งานเทคนิค และงานบริการในสถาบันบริการสารสนเทศหรือ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

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

 Pre-cooperative Education  
              หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐานและเทคนิค ในการสมัครงาน
อาชีพ แนวทางการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ความพร้อมในการทํางานร่วมกับผู้ร่วมงาน จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพ การส่ือสาร การ
พัฒนาบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงงาน 

   
1634804 สหกิจศึกษา                                 6(540)  

 Cooperative Education  
   การปฏิบั ติงานจริงเสมือนห น่ึงเป็นพนักงานในสถานประกอบการท่ีมี ลักษณะการดําเนินงาน
เก่ียวข้องกับสาขาวิชาท่ีศึกษาอยู่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเน่ือง ตามท่ีได้รับมอบหมาย การจัดทํารายงานและการนําเสนอต่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษา 
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    ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 
    ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซํ้ากับรายวิชาท่ี
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 
 
องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
  การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษา โดยกําหนดให้ฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการ หน่วยงาน 
องค์กรและสถาบันการศึกษา ห้องสมุดประเภทต่าง ๆ  และหรือสถาบันบริการสารสนเทศที่มีช่ือเรียกต่าง ๆ  ท้ังภาครัฐและเอกชน 
ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศก์ในหลักสูตร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ หรือ 450 ช่ัวโมงต่อเน่ืองกัน 
  1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
   ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังน้ี 
   1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการความจําเป็น
ในการเรียนรู้ทฤษฎีมากย่ิงขึ้น 
   1.2 บูรณาการความรู้ท่ีเรียนมาเพ่ือนําไปแก้ปัญหาในการให้บริการสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเคร่ืองมือได้อย่างเหมาะสม 
   1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี  
   1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานประกอบการได้เป็นอย่างดี 
   1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
  2. ช่วงเวลา 
   ภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปีท่ี 4 
  3. การจัดเวลาและตารางสอน 
   จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา ท้ังภาคปกติหรือภาคฤดูร้อน จํานวนไม่น้อยกว่า 450 ช่ัวโมง
ต่อเน่ืองกัน 
 
ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย   
  1. คําอธิบายโดยย่อ 
   หลักสูตรกําหนดให้นักศึกษาเรียนวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ เป็นวิชาท่ีให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงจาก สถาบันบริการสารสนเทศ และศึกษาประเด็นปัญหา
จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีสนใจ แล้วทําวิจัยในรายวิชาการศึกษาเอกเทศด้านบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ โดยใช้กระบวนการวิจัยภายใต้การแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
  2. มาตรฐานผลการเรียนรู้  
   นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถทําวิจัยเบื้องต้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาใน
วิชาชีพทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ได้ และสามารถเขียนผลงานวิจัยเพ่ือการเผยแพร่ได้ 
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  3. ช่วงเวลา   
   ภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปีท่ี 4 
  4. จํานวนหน่วยกิต 
   3 หน่วยกิต 
  5. การเตรียมการ 
   5.1 มอบหมายอาจารย์ให้เป็นที่ปรึกษาโครงการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
   5.2 อาจารย์ท่ีปรึกษาให้คําปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้นคว้า และประเมินผล 
   5.3 นักศึกษานําเสนอผลการศึกษาปากเปล่าต่อคณาจารย์ท่ีปรึกษาประจําวิชาทุกคน เพื่อรับ
ข้อเสนอแนะและประเมินผล 
  6. กระบวนการประเมินผล 
   6.1 ผู้สอนและผู้เรียนกําหนดหัวข้อและเกณฑ์การประเมินผลทวนสอบมาตรฐานโดยกําหนดเกณฑ์/
มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา 
   6.2 ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองตามแบบฟอร์ม 
   6.3 ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม 
   6.4 ผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน 
   6.5 ผู้เรียนนําเสนอผลการศึกษาและรับประเมินโดยผู้สอนประจํารายวิชาทุกคนซ่ึงเข้าร่วมฟังการ
นําเสนอผลการศึกษา 
   6.6 ผู้สอนทุกคนเข้าฟังการนําเสนอผลการศึกษาของผู้เรียน 
   6.7 ผู้ประสานงานรายวิชานําคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ประจําวิชาทุกคน 
ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
เกณฑ์การวัดผล  
  การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการจัด
การศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2555  
 โดยให้มีการวัดผลการเรยีนในรายวิชาต่าง ๆ เป็น 2 ระบบดังน้ี 
 1. ระบบมีค่าระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณ์การประเมินเป็น 8 ระดับดังน้ี 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 
 A  ดีเย่ียม (Excellent) 4.0 
 B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
 B ดี (Good) 3.0 
 C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
 C  พอใช้ (Fair) 2.0 
 D+  อ่อน (Poor) 1.5 
 D  อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
 E  ตก (Fail) 0.0 
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 นอกจากน้ี สามารถใช้สัญลักษณ์อื่น ๆ ในการประเมิน ดังน้ี 
ระดับการประเมิน ความหมายของผลการเรียน 

 AU (Audit) ใช้สําหรับวิชาท่ีลงทะเบียนเพ่ือร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต 
 W (Withdraw)  ใช้สําหรับบันทึกในกรณีต่อไปน้ี 

 การถอน เฉพาะราย วิชา ก่อนสอบปลายภาคเรียน  
ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 การถอนรายวิชาเนื่องจากนักศึกษาลาพักการศึกษา 
 T (Transfer) ใช้สําหรับการบันทึกการเทียบโอนผลการเรียน 
 I (Incomplete) ใช้บันทึกการประเมินท่ีไม่สมบูรณ์ ในรายวิชาท่ีนักศึกษาทํางาน

ไม่เสร็จ เมื่อส้ินภาคการศึกษาหรือขาดสอบปลายภาค 
 
 - เกณฑ์ขั้นต่ํารายวิชา  
  ต้องมีผลการเรียนตั้งแต่ D หรือ 1.00 เป็นต้นไป  
 - เกณฑ์อื่น ๆ  
   ระบบน้ีใช้สําหรับการประเมินผลรายวิชาท่ีเรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้อง  ไม่
ตํ่ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนน “E” ในรายวิชาบังคับ ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณี
วิชาเลือกได้ค่าระดับคะแนน “E” สามารถเปล่ียนไปเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ ได้ตามโครงสร้างหลักสูตรท่ีนักศึกษา
เรียนอยู่ ส่วนการประเมินผลรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือการเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ถ้าได้ค่าระดับคะแนนต่ํากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เรียนหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพใหม่ และถ้าได้รับการประเมินผลต่ํากว่า “C” เป็นคร้ังท่ีสอง ถือว่าหมดสภาพการ
เป็นนักศึกษา ท้ังน้ียกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีประสงค์รับวุฒิอนุปริญญา 
  2. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
    กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษา เป็นส่วนหน่ึงของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทําความเข้าใจตรงกันท้ังสถาบัน และนําไปดําเนินการจนบรรลุผล
สัมฤทธ์ิ ซ่ึงผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 
    การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชามี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
    การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
   2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
  การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทําวิจัยสัมฤทธิผล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเน่ือง และนําผลวิจัยท่ีได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการ
สอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  1. เรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร 
 2. ระดับแต้มคะแนนเฉล่ียสะสมข้ันตํ่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
  3. อ่ืน ๆ  
   - มีความประพฤติดี 
   - ผ่านกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนด 
   - มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
   - สอบได้รายวิชาต่าง ๆ  ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและเกณฑ์การประเมินผล 
   - ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.00 
   - ได้รับคะแนนเฉล่ียสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ เฉพาะวิชาเอกไม่ต่ํากว่า 2.00 
   - สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
ระบบการประกันคุณภาพการศกึษา 

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มีระบบการประกันคุณภาพท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือติดตาม
การตรวจสอบการประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักและโครงการในภาพรวมของโปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยมุ่งเน้นให้มีการกําหนดระบบและกลไกหลักในการควบคุม                      
การตรวจสอบ และการประเมิน 

ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มี 2 ระบบ 
ได้แก่ ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ตามกระบวนการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกว่า สมศ.  
 กลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ประกอบด้วย 

1.  มีกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับโปรแกรมวิชาและกําหนดความรับผิดชอบในระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายการประกนัคุณภาพที่กําหนดเป็นลายลักษณ์อักษร 

2.  มีเกณฑ์/ตัวบ่งช้ีในการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
3.  มีกระบวนการในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
4.  ผู้บริหารและอาจารย์/บุคลากรของโปรแกรมวิชามีส่วนร่วมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
5.  มีการประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพภายในและรองรับ

การประเมินคุณภาพภายนอก 
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
1.  เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา 
2.  ส่งเสริมให้มีการประเมินการปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบได้ 

          3.  เร่งรัดให้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างโปรแกรมวิชากับบุคคล/องค์กร 
           4.  ส่งเสริมให้มีการนําเสนอข้อมูล ข่าวสาร และผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โปรแกรมวิชาเผยแพร่ต่อสังคมภายนอก 
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นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้กําหนดจุดมุ่งหมาย
และหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 
 การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดย
สถานศึกษาและ/หรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษากําหนดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ี
ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง มีการจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาโดย “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา” (องค์การมหาชน) หรือท่ีเรียกช่ือ
ย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้กําหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 คร้ัง ในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมิน
ครั้งสุดท้ายและเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 นักศึกษาสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพของสถาบันได้ โดยการนําความรู้ด้านประกัน
คุณภาพ เช่น 5ส. PDCA ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา ติดตามประเมินผลและ
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษา และท่ีนักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
 
วิธีการเรียนรู้ตามธรรมชาติของโปรแกรมวิชา 
 ตามหลักสูตรการเรียนสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์น้ัน มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ 
ความสามารถในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การส่ือสาร ในการปฏิบัติงานในสถาบันบริการสารสนเทศต่าง ๆ หรือในการประกอบอาชีพอิสระได้ รวมท้ังเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพด้วย ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ท่ีใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต                   
มีทักษะด้านการรู้สารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนทักษะการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ การเรียนการสอนในสาขาวิชาจึงเน้นภาคทฤษฎีท่ีควบคู่ไปกับภาคปฏิบัติจริง เพ่ือให้เกิดความรู้และ
ความชํานาญในวิชาชีพอย่างแท้จริง นักศึกษาจึงต้องมีความอดทน มีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพ จึงจะส่งผล
สําเร็จในการเรียนและต่อเนื่องไปถึงประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ ดังนั้นส่ิงท่ีนักศึกษาต้องปฏิบัติ คือ 
 1. นักศึกษาต้องศึกษาคู่มือการศึกษาของโปรแกรมวิชา หลักสูตรท่ีศึกษา และระเบียบต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยอย่างละเอียด เข้าใจ และนําไปปฏิบัติให้ถูกต้องอย่างเคร่งครัด 
 2. นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ท่ีต้องเรียนให้เข้าใจ ท้ังคําอธิบายรายวิชา จุดประสงค์ของการเรียน 
เน้ือหาวิชา ตลอดจนกิจกรรมการเรียนการสอน 
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 3. นักศึกษาต้องรู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา ประเมินผลงาน ทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ เน้นลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังมีความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงครูอาจารย์ในโปรแกรมวิชาจะ
เป็นผู้ให้คําแนะนําและเป็นท่ีปรึกษาให้กับนักศึกษา  
 4. นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบในการเข้าเรียน และทํางานของทุกรายวิชาอย่างครบถ้วน 
 5. นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดโดยโปรแกรมวิชา ชุมนุมบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอ่ืน ๆ อย่างครบถ้วน เพื่อเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ และข้อคิดท่ีสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาและวิชาชีพต่อไป 
 6. นักศึกษาต้องมั่นเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ฝึกตนให้เป็นนักอ่าน นักฟัง นักดู นักติดตาม นักบันทึก 
ตลอดจนสะสมความรู้และสารสนเทศท่ีทันสมัยอย่างสม่ําเสมอ เพื่อนํามาใช้ในชีวิตประจําวัน 
 7. นักศึกษาต้องรู้จักแบ่งเวลา มีการวางแผนการเรียน การอ่านหนังสือ การทบทวนบทเรียน การเตรียมตัว
สอบ และการทํากิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนอย่างเหมาะสม 
 8. นักศึกษาต้องเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อม ถ่อมตน มีนํ้าใจ เสียสละ บําเพ็ญ
ประโยชน์ต่อครูอาจารย์ เพ่ือน และส่วนรวม 
 9. นักศึกษาต้องรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อาทิ อ่านหนังสือ ออกกําลังกาย ทํางานศิลปะประดิษฐ์ 
ฯลฯ ซ่ึงจะได้ท้ังความรู้ และสุขภาพท่ีดี 
 10. หากนักศึกษามีปัญหาใด ๆ ท้ังเรื่องการเรียน และเรื่องส่วนตัว สามารถขอคําปรึกษาและคําแนะนํา
จากครูอาจารย์ รุ่นพี่ และเพ่ือนได้ รวมท้ังควรปรึกษากับทางครอบครัวด้วย 
 
กิจกรรมพิเศษในการพัฒนานักศึกษาของโปรแกรมวิชา 
 โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมความรู้ในวิชาชีพให้กับนักศึกษา มีดังน้ี 
 1. โครงการอบรมเสริมความรู้ในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้แก่ การอบรมด้าน
งานเทคนิค งานบริหาร และงานบริการของสถาบันบริการสารสนเทศ การอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                      
การอบรมด้านภาษาอังกฤษ การอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น  
 2. โครงการศึกษาดูงานสถาบันบริการสารสนเทศ ท้ังระยะใกล้และไกล เพ่ือให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์
ตรงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพต่อไป 
 3. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาบันบริการสารสนเทศต่าง ๆ ซ่ึงนักศึกษาจะผ่านการเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสํานักวิทยบริการฯ ของมหาวิทยาลัย ในช่วงระหว่างการศึกษาช้ันปีท่ี 1 ถึง ช้ันปีท่ี 4                   
(ภาคเรียนท่ี 1) และจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในช้ันปีที่ 4 (ภาคเรียนท่ี 2) โดยจะมีการจัดปฐมนิเทศก่อน
ฝึกงานและสัมมนาหลังฝึกงานด้วย 
 4. โครงการบริการชุมชนและสังคม ได้แก่ การช่วยพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน การรับบริจาคหนังสือและวัสดุสารสนเทศเพ่ือมอบให้ห้องสมุดหรือหน่วยงานท่ีขาดแคลน เป็นต้น  
 5. โครงการปฐมนิเทศ เพื่อเป็นการต้อนรับ และแนะนําการปฏิบัติตนในเรื่องการเรียน การทํากิจกรรมต่าง 
ๆ แก่นักศึกษา ตลอดจนการให้ข้อคิดเพ่ือให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพต่อไป 
 6. โครงการปัจฉิมนิเทศ เป็นการเตรียมนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาให้พร้อมต่อการออกไปประกอบอาชีพ
อย่างมีความสุข และประสบความสําเร็จ 
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 7. กิจกรรมชุมนุมบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษารู้จักการทํางานร่วมกัน                       
มีความรับผิดชอบ เสียสละ ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
 8. กิจกรรมชุมนุมศิษย์เก่า เป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ท่ีนํามาใช้ปรับปรุงหลักสูตร วิธีการเรียนการ
สอน และกิจกรรมเสริมความรู้ เพื่อการผลิตบัณฑิตท่ีตรงต่อความต้องการของตลาด   
 
การเตรียมตัวก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 นักศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ช้ันปีท่ี 4 ทุกคน ต้องสอบผ่านการประมวล
ความรู้ของหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และมีการอ่านหนังสือ บทความหรือเร่ืองท่ีตนเอง
สนใจ ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
 
จรรยาบรรณบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ พ.ศ. 2550 
 ประกาศโดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มีดังน้ี 
 1. พึงให้บริการอย่างเต็มความสามารถ ด้วยบริการท่ีมีคุณภาพ และด้วยความเสมอภาคแก่ผู้รับบริการ 
 2. พึงรักษาความลับ เคารพและปกป้องสิทธิส่วนบุคคล และสิทธิในการรับรู้ของผู้รับบริการ 
 3. พึงมีความศรัทธาในวิชาชีพ และใช้วิชาชีพปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริต เสียสละ 
อดทน และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม โดยปราศจากการถูกครอบงําด้วยอิทธิพล หรือผลประโยชน์อันมิชอบทุกประการ 
 4. พึงแสวงหาความรู้และพัฒนาตนทางวิชาการ วิชาชีพ อย่างต่อเน่ืองให้ทันความเปล่ียนแปลง และได้
มาตรฐานทางวิชาการ วิชาชีพระดับสากล 
 5. พึงเป็นกัลยาณมิตรของผู้ร่วมงาน ร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน เปิดโอกาสให้แก่กัน
และกัน และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. พึงพัฒนาสัมพันธภาพและความร่วมมือระหว่างบุคคลและสถาบัน และธํารงไว้ซ่ึงช่ือเสียงและเกียรติภูมิ
ของสถาบัน 
 7. ไม่พึงใช้ตําแหน่งหน้าท่ี ช่ือสถาบัน และทรัพยากรของสถาบันเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือหมู่
คณะโดยมิชอบ 
 8. พึงยืนหยัดในหลักการแห่งเสรีภาพทางปัญญา เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและ
ธํารงไว้ซ่ึงเสรีภาพของห้องสมุดและเกียรติภูมิของวิชาชีพ 
 9. พึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม อุทิศตนเพ่ือประโยชน์และความมั่นคงของสังคม และมีบทบาทในการ
พัฒนาสังคมไทยสู่สังคมภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาประชาชนและประเทศชาติ 
 
ท่ีมา : ข่าวสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ปีท่ี 26 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2550 หน้า 2 
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คติประจําใจ 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 
 

5  ร 
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5  ย 
ย้ิม     เย็น     ยอ     ยอม     ยืดหยุ่น 
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“ย้ิมแย้มแจ่มใส 
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พูดอ่อนหวาน 
มีธารนํ้าใจ” 

(เก็บตกจากระดาษห่อกล้วยทอด) 
 
 
 


