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ชื่อภาษาไทย :
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2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม

:

ชื่อยอ
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร)
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3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
4. ปรัชญา / วัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรัชญา
มหาบัณฑิตผูม ีความรู ความสามารถในดานการจัดการ การจัดระบบ การใหบริการสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีความรับผิดชอบตอสังคม สามารถแกปญหา วิเคราะห สังเคราะห และ
สรางสรรคงานวิจยั เปนกําลังสําคัญในการเสริมสรางและพัฒนาสังคมสารสนเทศ
วัตถุประสงค
แผน ก (แบบ ก 2)
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหมีความรูความสามารถเกี่ยวกับการจัดการ การจัดระบบ กระบวนการ
ดําเนินงาน และการใหบริการสารสนเทศ
2. เพื่อใหมหาบัณฑิตมีความรูความสามารถในการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชใน
การจัดการ การจัดระบบ การดําเนินงาน และการใหบริการสารสนเทศ
3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มคี วามสามารถในการวิเคราะห สังเคราะหและวิจยั เพื่อแกปญหา และพัฒนา
ความรูใหมในดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มคี ุณธรรม มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม และสงเสริมใหเกิดสังคมแหง
การเรียนรู
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แผน ข
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหมีความรูความสามารถเกี่ยวกับการจัดการ การจัดระบบ กระบวนการ
ดําเนินงาน และการใหบริการสารสนเทศ
2. เพื่อใหมหาบัณฑิตมีความรูความสามารถในการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชใน
การจัดการ การจัดระบบ การดําเนินงาน และการใหบริการสารสนเทศ
3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มคี วามสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห เพื่อแกปญหาในดาน
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มคี ุณธรรม มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม และสงเสริมใหเกิดสังคมแหง
การเรียนรู
5. เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
1. เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัย มีมาตรฐานและเปนสากล สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการของศาสตรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
2. เพื่อใหมหาบัณฑิตมีความรู และทักษะในวิชาชีพ สามารถนําหลักวิชาไปประยุกตในการปฏิบัติงาน
อยางเหมาะสม ยึดมั่นในมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ
3. เพื่อขยายโอกาสและเพิ่มคุณคาของมหาบัณฑิตในการประกอบวิชาชีพ
6. กําหนดการเปดสอน
หลักสูตรเดิม เริ่มใช
หลักสูตรปรับปรุง ครั้งที่ 1 เริ่มใช
หลักสูตรปรับปรุง ครั้งที่ 2 เริ่มใช

ปการศึกษา 2541
ปการศึกษา 2545
ปการศึกษา 2549

7. คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
แผน ก (แบบ ก 2)
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2545 ขอ 4 และ
ประกาศของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป
แผน ข
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2545 ขอ 4 และ
ประกาศของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป
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8. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2545 ขอ 5
(ดูภาคผนวก) และประกาศของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป
9. ระบบการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2545 ขอ 8
(ดูภาคผนวก)
10. ระยะเวลาการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2545 ขอ 16
(ดูภาคผนวก)
11. การลงทะเบียน
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2545 ขอ 10
(ดูภาคผนวก) และประกาศของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป
12. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
แผน ก (แบบ ก 2)
1. เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2545 ขอ 17 และ
ขอ 30 (ดูภาคผนวก) และประกาศของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป
แผน ข
1. เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2545 ขอ 17 และ
ขอ 30 (ดูภาคผนวก) และประกาศของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป
13. อาจารยผสู อน
13.1 อาจารยประจําหลักสูตร
1. ชื่อ นางไพพรรณ อินทนิล
คุณวุฒิ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาสารคาม พ.ศ. 2516
กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พ.ศ. 2518
ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย
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ผลงานทางวิชาการ
ประดิษฐ อินทนิล, พิชัย เทพนิมิตร และไพพรรณ อินทนิล. (2523). การศึกษารวบรวมการละเลน
พื้นบานดนตรี และฟอนรํา ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด. ชลบุรี:
โครงการศูนยสงเสริมวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน.
ไพพรรณ อินทนิล. (2522). ดรรชนีวารสาร. ชลบุรี: สํานักหอสุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บางแสน.
. (2534). การศึกษาประวัติชอื่ ตําบลและหมูบานอําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี.
ชลบุรี: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา.
. (2534). เทคนิคการเลานิทาน. กรุงเทพฯ: สุริยาสาสน.
. (2544). การเขียนอางอิงสําหรับผลงานวิชาการ. วารสารวิชาการมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, 9 (11-12), 155-167.
. (2546). การสงเสริมการอาน. ชลบุรี: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา.
. (2547). โครงการออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูล การพัฒนาชุมชนและ
ทองถิ่นเพื่อการบริหาร (ภาคตะวันออก) ขอมูลวิถีชีวิตชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น ทักษะ
ความชํานาญ (Skill Mapping). ชลบุรี: สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา.
. (2548). โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแหลงทองเทีย่ วศิลปะและวัฒนธรรม
ภาคตะวันออก. ชลบุรี: สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา.
. (ม.ป.ป.). การศึกษาประวัติชื่ออําเภอ ตําบล และหมูบานจังหวัดชลบุรี. ชลบุรี: โครงการ
บริการสารนิเทศทางวัฒนธรรม สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา.
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
202203 จิตวิทยาในงานบริการสารสนเทศ
3(3-0-6)
202408 หลักสูตรและการสอนการใชหองสมุด
3(3-0-6)
202415 การพิมพ
2(2-0-4)
202421 การสงเสริมการอาน
2(2-0-4)
202425 เทคนิคการเลานิทาน
2(2-0-4)
202542 แหลงและบริการสารสนเทศภาคตะวันออก
3(3-0-6)
202699 วิทยานิพนธ
12(0-0-36)
ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เปดสอนใหม
247503 แหลงและบริการสารสนเทศภาคตะวันออก
3(3-0-6)
247564 ธุรกิจการพิมพ
3(3-0-6)
247699 วิทยานิพนธ
12(0-0-36)
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2. ชื่อ นางวรรณี ศิรสิ ุนทร
คุณวุฒิ อ.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2509
อนุปริญญา (บรรณารักษศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2510
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2527
ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย
ตําแหนงงานปจจุบัน ขาราชการบํานาญ
(คณะมนุษยศาสตร มศว.ประสานมิตร)
ผลงานทางวิชาการ
วรรณี ศิริสุนทร. (2528). บรรณานิทัศนสังเขปหนังสือสําหรับเด็กและเยาวชน. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ.
. (2529). ประวัตนิ ักเขียนและนักวาดภาหนังสือสําหรับเด็ก. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ.
. (2529). รวมบทความบรรณารักษศาสตร เลม 1. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ.
. (2532). รวมบทความบรรณารักษศาสตร เลม 2. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ.
. (2532). เอกสารประกอบคําสอน วิชา บร. 620 การเลานิทาน. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ.
. (2533). แหลงและบริการสารสนเทศทางสังคมศาสตร. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ.
. (2534). ทําเนียบนักเขียนและนักวาดภาพหนังสือสําหรับเด็กและเยาวชน. กรุงเทพฯ:
ภาพพิมพ.
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เปดสอนใหม
247502 สารสนเทศและสังคมเศรษฐกิจฐานความรู
3(3-0-6)
247699 วิทยานิพนธ
12(0-0-36)
3. ชื่อ นางสาวขวัญชฎิล พิศาลพงศ
คุณวุฒิ อ.บ. (บรรณารักษศาสตร) (เกียรตินยิ มอันดับ 2) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2532
อ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2535
D.A. (Library & Information Science) Simmons College, U.S.A. พ.ศ. 2541
ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
ผลงานทางวิชาการ
ขวัญชฎิล พิศาลพงศ. (2548). ระบบสารสนเทศทางสังคมและความมัน่ คงของมนุษย: ระดับจังหวัด.
ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา, กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย,
บริษัทเทเลโทรลวัน จํากัด.
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ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
202502 การวิจยั ทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
202503 สถิติทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
202531 การบริหารงานหองสมุดและศูนยสารสนเทศ
202532 สัมมนาทางดานสารสนเทศศาสตร
202561 เทคโนโลยีสารสนเทศ
202661 การคนคืนสารสนเทศ
202691 วิทยานิพนธ
202699 วิทยานิพนธ
ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เปดสอนใหม
247501 การวิจยั ทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
247531 การบริหารงานสถาบันบริการสารสนเทศ
247532 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร
247661 หองสมุดดิจิทลั
247699 วิทยานิพนธ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12(0-0-36)
12(0-0-36)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
12(0-0-36)

4. ชื่อ นายกุสลวัฒน คงประดิษฐ
คุณวุฒิ กศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พ.ศ. 2525
อ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2535
ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
ผลงานทางวิชาการ
กุสลวัฒน คงประดิษฐ. (2547). เอกสารประการสอนวิชา บริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอางอิง.
ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา.
กุสลวัฒน คงประดิษฐ. (2548). บทที่ 5 แหลงสารสนเทศอางอิง ใน สารสนเทศและการศึกษาคนควา.
ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา.
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
202101 สารนิเทศและการศึกษาคนควา
2(2-0-4)
202103 การสืบคนสารนิเทศบนอินเทอรเน็ต
2(2-0-4)
202321 บริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอางอิง
2(2-0-4)
202344 ทรัพยากรสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2(2-0-4)
202415 การพิมพและสํานักพิมพ
2(2-0-4)
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ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เปดสอนใหม
245222 บริการสารสนเทศและชวยการคนควา
247533 แหลงและบริการสารสนเทศ
247682 ประสบการณวิชาชีพดานบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร

2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

5. ชื่อ นางสาวดวงกมล อุนจิตติ
คุณวุฒิ ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2527
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร พ.ศ. 2531
ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
ผลงานทางวิชาการ
ดวงกมล อุนจิตติ. (2546). การประเมินการรูสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยบูรพา.
ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา.
. (2548). บทที่ 1 ความรูเรื่องสารสนเทศ ใน สารสนเทศและการศึกษาคนควา .
ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา.
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
202101 สารนิเทศและการศึกษาคนควา
2(2-0-4)
202103 การสืบคนสารนิเทศบนอินเทอรเน็ต
2(2-0-4)
202201 บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
3(3-0-6)
202241 การบริหารสถาบันบริการสารสนเทศ
3(3-0-6)
202262 หองสมุดอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เปดสอนใหม
247521 บริการการสอนและฝกอบรมการสืบคนสารสนเทศ
3(3-0-6)
13.2 อาจารยพิเศษ
1. ชื่อ นายบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
คุณวุฒิ วท.บ. (สุขาภิบาล) (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร(มหาวิทยาลัยมหิดล) พ.ศ. 2511
ค.ม. (วิจยั การศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2513
ตําแหนงงานปจจุบัน
ประธานโครงการจัดตั้งหลักสูตรหลังปริญญา
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
ตําแหนงทางวิชาการ
ศาสตราจารยเกียรติคุณ
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ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ / ตํารา
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2528). กองวิจัยทางการศึกษา : กรณีตวั อยาง ( Educational research in
case study). กรุงเทพฯ: ภาควิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล.
. (2531). ระเบียบวิธีการวิจยั ทางสังคมศาสตร ( Social science research methodology).
นครปฐม: คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล.
. (2540). ปทานุกรมการวิจยั (Reference handbook of research methods).
กรุงเทพฯ: ภาควิชาศึกษาศาสตร คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล.
. (2540). คูมอื การทําวิจยั การเขียนรายงานวิจยั และวิทยานิพนธ. กรุงเทพฯ:
ภาควิชาศึกษาศาสตร คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล.
. (2542). เทคนิคการสรางเครื่องมือรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจยั . กรุงเทพฯ: บี แอนด พี.
. (2543). สถิติเพื่อการวิเคราะห (Statistical analysis for research : a step by step approach).
กรุงเทพฯ: เรือนแกวการพิมพ.
. (2546). สถิติเพื่อการวิเคราะห ( Statistical analysis for research : a step by step
approach). กรุงเทพฯ: จามจุรีโปรดักท.
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
202503 สถิติทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
3(2-2-5)
ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เปดสอนใหม
247511 สถิติทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
3(2-2-5)
2. ชื่อ นางสาวน้ําทิพย วิภาวิน
คุณวุฒิ อ.บ. (บรรณารักษศาสตร) (เกียรตินยิ มอันดับ 2) มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2524
ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2545
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2528
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ. 2540
Ph.D. (Library and Information Studies) Loughborough University of Technology, England
พ.ศ. 2534
ตําแหนงงานปจจุบัน
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
ตําแหนงทางวิชาการ
รองศาสตราจารย
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ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ / ตํารา
น้ําทิพย วิภาวิน. (2542). หองสมุดยุคใหมกับไอที ( Library automation 2 Digital library). กรุงเทพฯ:
ซัม ซิสเท็ม.
. (2543). หองสมุดดิจิทัล (Digital library). กรุงเทพฯ: ฟนนี่ พับลิชชิง่ .
. (2545). e-Library หองสมุดอิเล็กทรอนิกส. กรุงเทพฯ: เอส อาร พริ้นติ้ง แมสโปรดักส.
. (2546). ทักษะการใชหองสมุดยุคใหม. กรุงเทพฯ: เอส อาร พริ้นติ้ง แมสโปรดักส.
. (2547). การจัดการความรูก ับคลังความรู ( Knowledge management and knowledge
center). กรุงเทพฯ: เอส อาร พริ้นติ้ง แมสโปรดักส.
. (2547). การใชหองสมุดยุคใหม (Using modern library). กรุงเทพฯ: เอส อาร พริ้นติ้ง
แมสโปรดักส.
บทความ
น้ําทิพย วิภาวิน. (2540). หองสมุด Web. ขาวสารสํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยหอการคาไทย,
10(1), 8-9.
. (2540). เทคนิคการใช Search engine ใน World Wide Web. วารสาร มกค, 17(1), 60-66.
. (2540). ภาษา Web. วารสารทางวิชาการมหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 17(2), 59-65.
. (2541). รูปแบบการอางอิงแหลงขอมูลในอินเทอรเน็ต. วารสาร มกค, 18(1), 61-68.
. (2541). หองสมุดดิจิทัล. ขาวสารสํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 11(4), 5-22.
. (2542). การคนหาคําศัพทใน Internet. ขาวสารสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยหอการคาไทย,
12(1-2), 5-9.
. (2542). ทักษะการคนควาทางอิเล็กทรอนิกส. ขาวสารสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัย
หอการคาไทย, 12(3-4).
. (2544). หองสมุดเสมือน. วารสารสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม, 8, 1-7.
. (2545). หองสมุดดิจิตอล. วารสารหองสมุด, 46(1), 1-10.
. (2545). หองสมุดกับ e-Learning. ศรีปทุมปริทัศน, 2(2), 80-88.
. (2545). หองสมุดกับ e-Learning. อี-อีโคโนมี่ (e-Economy), 2(38), 79-86.
น้ําทิพย วิภาวิน. (2545). มาตรฐาน IMS ใน e-Learning. อี-อีโคโนมี่ (e-Economy), 2(41), 72-77.
. (2546). การจัดการความรู. ศรีปทุมปริทัศน, 3(2), 85-92.
. (2547). การใชและความตองการสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร. วารสารหองสมุด, 48(2), 23-39.
. (2547, กรกฎาคม-ธันวาคม). หองสมุดมีชีวิต. ศรีปทุมปริทัศน, 4(2), 78-83.
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ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
202667 หองสมุดอัตโนมัติ
ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เปดสอนใหม
247661 หองสมุดดิจิทลั
247667 ระบบหองสมุดอัตโนมัติ
247699 วิทยานิพนธ

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
12(0-0-36)

3. ชื่อ นางสาวสมพร พุทธาพิทักษผล
คุณวุฒิ อ.บ. (บรรณารักษศาสตร) (เกียรตินยิ มอันดับ 1) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2526
M.L.S. (Library Studies) University of Hawaii at Mance, U.S.A.พ.ศ. 2529
Ph.D. (Library and Information Science) Indiana University, U.S.A. พ.ศ. 2537
ตําแหนงงานปจจุบัน
ผูอํานวยการสํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตําแหนงทางวิชาการ
รองศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ / ตํารา
สมพร พุทธาพิทักษผล. (2543). การจัดการเอกสาร ใน เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสํานักงาน
อัตโนมัติ เลม 1 หนวยที่ 6. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช.
. (2545). ทฤษฎีพื้นฐานเกีย่ วกับการจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศ หนวยที่ 2 ใน
ประมวลสาระชุดวิชาการจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศ. นนทบุร:ี สาขาวิชาศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
. (2546). การจัดการงานบริการและเผยแพรสารสนเทศ หนวยที่ 15 ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาการบริการและเผยแพรสารสนเทศ เลม 3. นนทบุร:ี สาขาวิชาศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
. (2546). การจัดการสารสนเทศ หนวยที่ 1 ใน ประมวลสาระชุดวิชาเทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการสารสนเทศ เลม 1. นนทบุร:ี สาขาวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
. (2546). ตอนที่ 2.2-2.3 การใหการศึกษาแกผูใช หนวยที่ 12 ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาการบริการและเผยแพรสารสนเทศ เลม 3. นนทบุร:ี สาขาวิชาศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

11
สมพร พุทธาพิทักษผล. (2546). ตอนที่ 3 เทคโนโลยีกบั การจัดการสารสนเทศ และ ตอนที่ 4
การจัดการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสในสถาบันบริการสารสนเทศ ใน เอกสารอบรมเขม
เสริมประสบการณมหาบัณฑิตสารสนเทศศาสตร. นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
. (2546). ตอนที่ 7.2 อุตสาหกรรมสารสนเทศดานเนื้อหา ใน เอกสารการสอนชุดวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน. นนทบุร:ี สาขาวิชาศิลปศาสตรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
. (2546). เทคโนโลยีกับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ หนวยที่ 12 ใน เอกสารการสอน
ชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เลม 1. นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
. (2546). รูปแบบของการบริการเพื่อการเผยแพรสารสนเทศ หนวยที่ 2 ใน เอกสาร
การสอนชุดวิชาการบริการและเผยแพรสารสนเทศ เลม 1. นนทบุร:ี สาขาวิชาศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
. (2546). เรื่องที่ 11.1.3 มาตรฐานในการจัดการสารสนเทศของหองสมุดดิจิทัล ใน
ประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาการจัดการสารสนเทศ. นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
. (2546). หัวขอวิทยานิพนธ วรรณกรรมที่เกี่ยวของและกรอบความคิดการวิจัย หนวยที่ 3
ใน ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ 1 เลม 1. นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
. (2546). เรื่องที่ 12.1.2 อุตสาหกรรมสารสนเทศดานเนือ้ หา และตอนที่ 12.2 ประเด็น
สําคัญเกี่ยวกับประเภทของอุตสาหกรรมสารสนเทศดานเนื้อหา ใน ประมวลสาระชุดวิชา
สัมมนาการจัดการสารสนเทศ. นนทบุร:ี สาขาวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สุนันท สีสังข และสมพร พุทธาพิทักษผล. (2544). เทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยที่ 6 ใน เอกสาร
การสอนชุดวิชาสารสนเทศและสื่อที่ใชในงานสงเสริมการเกษตร. นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
งานวิจัย
สมพร พุทธาพิทักษผล, สุภศรี กาหยี และบุญฑา วิศวไพศาล. (2542). รายงานการศึกษาและพัฒนา
ฐานขอมูลตนแบบสิ่งพิมพทางวิชาการดานระบบและนโยบายสาธารณสุข. กรุงเทพฯ:
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
Somporn Puttapithakporn. (1990, Winter). Interface Design and User Problems and Errors: A Case
Study of Novice Searchers. RQ, 195-204.
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
-
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ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เปดสอนใหม
247561 การจัดการสารสนเทศ
247664 การจัดการสารสนเทศทางอินเทอรเน็ต

3(3-0-6)
3(2-2-5)

4. ชื่อ นายธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ
คุณวุฒิ กศ.บ. (ฟสกิ ส-คณิตศาสตร) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร พ.ศ. 2512
น.บ. (นิติศาสตร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2531
กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พ.ศ. 2514
ตําแหนงงานปจจุบัน
อาจารยภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ตําแหนงทางวิชาการ
รองศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ / ตํารา
ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ. (2522). หลักบรรณารักษศาสตรเบื้องตน. กรุงเทพฯ: มศว. ประสานมิตร.
. (2527). การเลือกและจัดหาทรัพยากรหองสมุด. กรุงเทพฯ: บูรพาสาสน.
. (2528). พฤติกรรมการสอนวิธีใชหองสมุด. กรุงเทพฯ: บูรพาสาสน.
. (2540). การเลือกและจัดหาทรัพยากรหองสมุด. กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร.
. (2548). การเขียนรายงานและการใชหองสมุด. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.
ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ, นงนารถ ชัยรัตน และคนอืน่ ๆ. (2546). การประเมินผลการเรียน
การสอนวิชา บส. 101 สารสนเทศและการศึกษาคนควา. รายงานวิจัย: กรุงเทพฯ.
บทความ
ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ. (2546). การประเมินผลการเรียนการสอนวิชา บส. 101 (สารสนเทศและ
การศึกษาคนควา). วารสารมนุษยศาสตรปริทรรศน, 25(1), 90-104.
. (2548). หองสมุดมิติใหม. วารสารหองสมุด, 49(1), 57-60.
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เปดสอนใหม
247532 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร
3(3-0-6)
247533 แหลงและบริการสารสนเทศ
3(3-0-6)
247699 วิทยานิพนธ
12(0-0-36)
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5. ชื่อ นางนงเยาว เปรมกมลเนตร
คุณวุฒิ อ.บ. (บรรณารักษศาสตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2523
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2528
Ph.D. (Information and Library Studies) Curtin University of Technolog, Australia พ.ศ. 2542
ตําแหนงทางวิชาการ
นักวิจัย ศูนยนวัตกรรมนโยบาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
งานวิจัยที่ไดตพี ิมพเผยแพร วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Sombatsompop, N., Premkamolnetr, N. and Markpin, T. (2004). A Modified Method for
Calculating the Impact Factors of Journals in ISI Journal Citation Reports: Polymer
Science Category in 1997-2001. Scientometrics. 60(2). 217-236.
Sombatsompop, N., Ratchatahirun, P., Surathanasakul, V., Premkamolnetr, N., and Markpin, T.
(2002). A Citation Report of Thai Academic Journals During 1996-2000.
Scientometrics. 55(3), 445-462.
ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ, ปรียานุช รัชตะหิรัญ, วชิราภรณ สุรธนะสกุล, นงเยาว เปรมกมลเนตร
และธีระศักดิ์ หมากผิน. (2544). ดัชนีผลกระทบการอางอิงของวารสารวิชาการ
ภายในประเทศ : ตอนที่ 1 รายงานผลงานวิจัยเบื้องตน. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ,
24(3), 355-368.
. (2545) ดัชนีผลกระทบการอางอิงของวารสารวิชาการภายในประเทศ : ตอนที่ 2 ความเร็ว
ของบทความที่ถูกนําไปอางอิง. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ, 25(1), 87-95.
นงเยาว เปรมกมลเนตร. (2546). ดัชนีสิ่งพิมพของ มจธ. ในฐานขอมูล Science Citation Index.
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ, 26(4), 487-495.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Hirunwatcharapruck, P. and Premkamolnetr, N. (2000, May 10-24). Digital Library Projects in
Academic Libraries in Thailand. The 10th Session Workshop on Exploitation and
Utilization of Scientific and Technical Information Resources in Asia-Pacific
Region, Beijing, China.
Premkamolnetr, N. (1996, October 20-25). Information Services for Small and Medium-sized
Enterprises (SMEs) in Thailand : The Technology Park Approach. 48th
International Federation for Information and Documentation (FID) Conference and
Congress : Globalization of Information, Graz, Austria.
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Premkamolnetr, N. (1998, June 1-5). Collaboration between a Technological University Library
and Tenant Firms in a Technology Park in Thailand: New Challenges for
Librarianship in a Developing Country. The 1998 International Association of
Technological University Libraries (IATUL) Conference, at University of Pretoria,
South Africa.
. (1999, August 20-27). Doing Research Overseas without Tears : Adventure
of an Innocent Abroad. 65th IFLA Council and general Conference, BITEC,
Bangkok, Thailand.
. (2001,May 12-24). KMUTT Internet Survey. International Workshop on
Virtual Library and Network Information Service, ISTIC, Bejing, China.
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เปดสอนใหม
247562 การคนคืนสารสนเทศ
3(2-2-5)
247699 วิทยานิพนธ
12(0-0-36)
6. ชื่อ นายปรัชญนันท นิลสุข
คุณวุฒิ ศษ.บ. (โสตทัศนศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2532
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พ.ศ. 2537
ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544
ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
ตําแหนงงานปจจุบัน
หัวหนาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม,
หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ผลงานทางวิชาการ
ตํารา/ เอกสารการสอน
ฉันทิพย ลีลิตธรรม และปรัชญนันท นิลสุข. (2543). การเขียนโปรแกรมเบื้องตนดวย QBASIC.
กรุงเทพฯ: สกายบุค.
ปรัชญนันท นิลสุข. (2541). การพัฒนาระบบฝกอบรมทางไกล. เอกสารประกอบการสอนสาขา
การศึกษาตอเนื่องและการศึกษาผูใหญ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
. (2542). ทฤษฎีและการทํางานเครื่องรับโทรทัศนเบื้องตน. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
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ปรัชญนันท นิลสุข. (2543) เทคโนโลยีการศึกษา. เอกสารประกอบการสอนสาขาบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏหมูบานจอมบึง.
. (2543). ปฏิบัติโทรทัศน 1 (พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สกายบุค.
. (2543). ปฏิบัติโทรทัศน 2. กรุงเทพฯ: สกายบุค.
. (2544). การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ. เอกสารประกอบการสอนสาขา
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฎหมูบานจอมบึง.
สุรเชษฐ เวชชพิทักษ, บุญเลิศ อรุณพิบูลย, ปรัชญนันท นิลสุข และสมควร เพียรพิทักษ. (2546).
การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรชว ยสอนและเว็บไซตเพื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ. กรุงเทพฯ:
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
บทความ
ปรัชญนันท นิลสุข. (2541). รูปแบบของศูนยสื่อการเรียนการสอน. วารสารวิทยบริการ, 9(3), 19-30.
. (2541). ศูนยสื่อการเรียนการสอนไรพรมแดน. วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร,
3(1), 63-80.
. (2541). การวิจัยทางเทคโนโลยีอาชีวะและเทคนิคศึกษา: กรอบความคิด ตอนที่ 1.
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา, 11(27).
. (2541) การวิจัยทางเทคโนโลยีอาชีวะและเทคนิคศึกษา : กรอบความคิด ตอนที่ 2.
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา, 11(28).
(2541). บทบาทของนักเทคโนโลยีการศึกษาในศูนยวิทยบริการ. วารสารสํานักวิทยบริการ,
3(3), 28-33.
. (2542). เว็บชวยสอนเชิงวิศวกรรม (Web-Based Instruction for Engineering). วารสาร
พัฒนาเทคนิคศึกษา, 11(29).
. (2542). การควบคุมโดยผูเรียนกับการควบคุมโดยโปรแกรมในคอมพิวเตอรชว ยสอน
Learner Control and Program Control in Computer Assisted Instruction. วารสาร
วิทยบริการ, 10 (2), 21-28.
. (2542). WBT : Web-Based Training เทคโนโลยีการฝกอบรมครูในอนาคต. วารสาร
ศึกษาศาสตรปริทัศน, 14(2), 79-88.
. ( 2542). การยึดผูเรียนเปนศูนยกลางในคอมพิวเตอรชวยสอน Learner Center in Computer
Assisted Instruction. เอกสารทางวิชาการ เทคโนฯ-ทับแกว, 1(2), 33-44
. (2543). นิยามเว็บชวยสอน (Definition of Web-Based Instruction) วารสารพัฒนาเทคนิค
ศึกษา, 12(34), 53-56.
. (2543, มิถุนายน-ตุลาคม). การประเมินเว็บชวยสอน (Evaluation of Web-Based
Instruction). เอกสารทางวิชาการ เทคโนฯ-ทับแกว, 1(3), 48-52.
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ปรัชญนันท นิลสุข. (2545). กระบวนการเรียนรู การเชือ่ มโยงและรูปแบบการเรียนการสอนผานเว็บ
ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การแกปญหา และการถายโยงการเรียนรู. วารสารวิทยบริการ,
13(1), 19-30.
. (2545). พื้นฐานผูออกแบบการเรียนการสอนผานเว็บวารสารวิทยบริการ, 13(2), 21-28.
. (2546). เทคโนโลยีการศึกษายุคอีนําไอ. วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา, 15(45), 72-75.
. (2546). เทคโนโลยีการศึกษาสําหรับคนตาบอด. วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา, 15(47), 58-62.
. (2546). การประเมินคุณภาพเว็บขอมูลสารสนเทศ. วารสารรังสิตสารสนเทศ, 9 (1), 19-27.
. (2547). E-Inspection รูปแบบการตรวจราชการโดยระบบอิเล็กทรอนิกส. วารสารพัฒนา
เทคนิคศึกษา, 17(52), 61-64.
. (2547). อีเลินนิ่ง (e-Learning). วารสารวิทยบริการ, 15(2-3), 1-16.
. (2548). การใช ICT พัฒนาและบริหารกําลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ.
วารสารวิทยบริการ, 16(1), 48-61.
งานวิจัย
ปรัชญนันท นิลสุข. (2538). ผลการเรียนรูนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3 จากเกมคณิตศาสตร
รูปแบบตางกันโดยคอมพิวเตอรชวยสอน. ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต,
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
. (2545). ผลของกระบวนการเรียนรู การเชือ่ มโยงและรูปแบบการเรียนการสอน
ผานเว็บ ที่มีตอ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การแกปญหาและการถายโยงการเรียนรู.
วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
. (2546). การประเมินผลการศึกษาเพื่อปวงชนสถาบันราชภัฏหมูบานจอมบึง
ศูนยวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม. สมุทรสงคราม: รายงานการวิจัยวิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสงคราม.
อุดม รัตนอัมพรโสภณ และปรัชญนันท นิลสุข. (2548). ผลการควบคุมการเรียนและการออกแบบ
เว็บเพจในการเรียนการสอนผานเว็บที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ”. ชลบุรี: รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา.
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
202663 เทคโนโลยีสื่อประสมเพื่อการจัดการสารสนเทศ
3(2-2-5)
ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เปดสอนใหม
247563 การจัดเก็บและสงวนรักษาสื่อสารสนเทศโดยเทคโนโลยีดิจิทัล 3(2-2-5)
247663 เทคโนโลยีสื่อประสมเพื่อการจัดการสารสนเทศ
3(2-2-5)
247699 วิทยานิพนธ
12(0-0-36)
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7. ชื่อ นางมลิวัลย ประดิษฐธีระ
คุณวุฒิ ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2527
อ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2535
Ed.D. (Higher Education Administration) University of Pittsburge, U.S.A. พ.ศ. 2544
ตําแหนงงานปจจุบัน
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
ผลงานทางวิชาการ
มลิวัลย ประดิษฐธีระ. ( 2546). การใชระบบมาตรฐานสากล ISO 9000 เพื่อการประกันคุณภาพ
ในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย = ISO 9000 implementation in Thai
academic Libraries. วารสารโดมทัศน, 24(1), 3-10.
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
202668 การวิเคราะหระบบงานสารสนเทศ
3(3-0-6)
202661 การคนคืนสารสนเทศ
3(2-2-5)
ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เปดสอนใหม
247668 การวิเคราะหระบบงานสารสนเทศ
3(3-0-6)
247561 การจัดการสารสนเทศ
3(3-0-6)
247562 การคนคืนสารสนเทศ
3(2-2-5)
14. จํานวนนิสิต
จํานวนนิสิตทีจ่ ะรับเขาศึกษาในหลักสูตรและจํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา มีดังนี้
แผน ก (แบบ ก 2)
ปการศึกษา
จํานวนนิสติ
2549 2550 2551 2552 2553
ปที่ 1
15
15
15
15
15
ปที่ 2
15
15
15
15
จํานวนมหาบัณฑิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
15
15
15
แผน ข
ปการศึกษา
จํานวนนิสติ
2549 2550 2551 2552 2553
ปที่ 1
15
15
15
15
15
ปที่ 2
15
15
15
15
จํานวนมหาบัณฑิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
15
15
15
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15. สถานที่และอุปกรณการสอน
ใชอาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2 และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา และอุปกรณการเรียนการสอนของภาควิชาบรรณารักษศาสตร
16. หองสมุด
16.1 หนังสือภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร, การจัดการสารสนเทศ
16.2 วารสาร
ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ
16.3 สื่อโสตทัศนและสื่ออิเล็กทรอนิกส
16.4 ฐานขอมูลออนไลน
- ฐานขอมูล H.W. Wilson
- ฐานขอมูล ISI Web of Science
- ฐานขอมูล ProQuest Digital Dissertations
- ฐานขอมูล ACM Digital Library
- ฐานขอมูล ScienceDirect
- ฐานขอมูล Springer Link (e-Books)
- ฐานขอมูล net Library (e-Books)
- ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย

จํานวน 6,091 ชื่อเรื่อง
จํานวน 41 ชื่อเรื่อง
จํานวน 18 ชื่อเรื่อง
จํานวน 68 รายการ

17. งบประมาณ
หนวย : พันบาท
พ.ศ.
รายการ
1. เงินเดือน
2. คาตอบแทนใชสอย วัสดุ
3. เงินอุดหนุน
รวม

2549
3660
255
40
3,955

2550
3843
206
48
4,097

2551
4035
368
57
4,460

2552
4237
441
69
4,747

2553
4449
530
82
5,061
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18. หลักสูตร
18.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
18.2 โครงสรางหลักสูตร
แผน ก (แบบ ก 2)
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิทยานิพนธ
รวม
แผน ข
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาแทนวิทยานิพนธ
รวม

39

หนวยกิต

2
18
9
12
39

รายวิชา
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

2
18
9
12
39

รายวิชา
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

18.3 หมวดวิชาปรับพืน้ ฐาน
สําหรับผูที่ไมจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา วิชาเอกหรือโททางบรรณารักษศาสตร
หรือสารสนเทศศึกษา หรือบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร หรือบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร หรือมีประสบการณทางดานบรรณารักษศาสตรหรือสารสนเทศศาสตร จะตองเรียนวิชา
พื้นฐานระดับปริญญาตรี วิชาเอกสารสนเทศศึกษา ไมนอยกวา 2 รายวิชา (ไมนับหนวยกิต) โดยความเห็นชอบ
ของภาควิชา
18.4 รายวิชาและจํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-คนควาดวยตนเอง)
แผน ก (แบบ ก 2)
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน จํานวน 2 รายวิชา
245222 บริการสารสนเทศและชวยการคนควา
Reference and Information Services
245351 การวิเคราะหหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศเบื้องตน
Introduction to Classification of Information Resources

5 หนวยกิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)
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หมวดวิชาบังคับ
247501 การวิจยั ทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
Research in Library and Information Science
247511 สถิติทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
Statistics in Library and Information Science
247531 การบริหารงานสถาบันบริการสารสนเทศ
Information Center Administration
247561 การจัดการสารสนเทศ
Information Organization
247562 การคนคืนสารสนเทศ
Information Retrieval
247661 หองสมุดดิจิทลั
Digital Library

18 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หมวดวิชาเลือก ใหเลือกเรียนไมนอยกวา
9 หนวยกิต
247502 สารสนเทศและสังคมเศรษฐกิจฐานความรู
3(3-0-6)
Information and Knowledge-based Society and Economy
247503 แหลงและบริการสารสนเทศภาคตะวันออก
3(3-0-6)
Information Resources and Services in Eastern Thailand
247521 บริการการสอนและฝกอบรมการสืบคนสารสนเทศ
3(3-0-6)
Instruction and Training Services on Information Searching
3(3-0-6)
247532 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร
Seminar on Information Science
247533 แหลงและบริการสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Resources and Services
247563 การจัดเก็บและสงวนรักษาสื่อสารสนเทศโดยเทคโนโลยีดิจิทัล 3(2-2-5)
Archiving and Preserving Information Media by Digital Technology
247564 ธุรกิจการพิมพ
3(3-0-6)
Publishing Business
247565 การผลิตสื่อสารสนเทศเชิงสรางสรรค
3(2-2-5)
Creative Production of Information Media
247601 การจัดการความรูในองคกร
3(3-0-6)
Knowledge Management in Organization
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247611 การวิเคราะห การทํารายการ และการจัดหมวดหมูสารสนเทศ
ขั้นสูงระบบทศนิยมของดิวอี้
Advanced Cataloging and Dewey Decimal Classification
247612 การวิเคราะห การทํารายการ และการจัดหมวดหมูสารสนเทศ
ขั้นสูงระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
Advanced Cataloging and Library of Congress Classification
247613 สาระสังเขปและดรรชนี
Abstracting and Indexing
247662 ระบบจัดการฐานขอมูล
Database Management Systems
247663 เทคโนโลยีสื่อประสมเพื่อการจัดการสารสนเทศ
Multimedia Technology for Information Management
247664 การจัดการสารสนเทศทางอินเทอรเน็ต
Management of Information on the Internet
247665 เครือขายสารสนเทศและโทรคมนาคม
Information Networking and Telecommunication
247666 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่องานบริการสารสนเทศ
Computer Programming for Information Service
247667 ระบบหองสมุดอัตโนมัติ
Automated Library System
247668 การวิเคราะหระบบงานสารสนเทศ
Information System Analysis
247681 ประสบการณวิชาชีพดานบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร
Professional Experience in Library and Information Science
หมวดวิทยานิพนธ
247699 วิทยานิพนธ
Thesis

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

12 หนวยกิต
12(0-0-36)
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แผน ข
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน จํานวน 2 รายวิชา
245222 บริการสารสนเทศและชวยการคนควา
Reference and Information Service
245351 การวิเคราะหหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศเบื้องตน
Introduction to Classification of Information Resources
หมวดวิชาบังคับ
247501 การวิจยั ทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
Research in Library and Information Science
247511 สถิติทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
Statistics in Library and Information Science
247531 การบริหารงานสถาบันบริการสารสนเทศ
Information Center Administration
247561 การจัดการสารสนเทศ
Information Organization
247562 การคนคืนสารสนเทศ
Information Retrieval
247661 หองสมุดดิจิทลั
Digital Library

5 หนวยกิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)

18 หนวยกิต
3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือก ใหเลือกเรียนไมนอยกวา
9
247502 สารสนเทศและสังคมเศรษฐกิจฐานความรู
Information and Knowledge-based Society and Economy
247503 แหลงและบริการสารสนเทศภาคตะวันออก
Information Resources and Services in Eastern Thailand
247521 บริการการสอนและฝกอบรมการสืบคนสารสนเทศ
Instruction and Training Services on Information Searching
247532 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร
Seminar on Information Science
247533 แหลงและบริการสารสนเทศ
Information Resources and Services

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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247563 การจัดเก็บและสงวนรักษาสื่อสารสนเทศโดยเทคโนโลยีดิจิทัล 3(2-2-5)
Archiving and Preserving information Media by Digital Technology
247564 ธุรกิจการพิมพ
3(3-0-6)
Publishing Business
247565 การผลิตสื่อสารสนเทศเชิงสรางสรรค
3(2-2-5)
Creative Production of Information Media
247601 การจัดการความรูในองคกร
3(3-0-6)
Knowledge Management in Organization
247611 การวิเคราะห การทํารายการ และการจัดหมวดหมู
สารสนเทศขั้นสูงระบบทศนิยมของดิวอี้
3(3-0-6)
Advanced Cataloging and Dewey Decimal Classification
247612 การวิเคราะห การทํารายการ และการจัดหมวดหมู
สารสนเทศขั้นสูงระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
3(3-0-6)
Advanced Cataloging and Library of Congress Classification
247613 สาระสังเขปและดรรชนี
3(3-0-6)
Abstracting and Indexing
247662 ระบบจัดการฐานขอมูล
3(2-2-5)
Database Management Systems
247663 เทคโนโลยีสื่อประสมเพื่อการจัดการสารสนเทศ
3(2-2-5)
Multimedia Technology for Information Management
247664 การจัดการสารสนเทศบนอินเทอรเน็ต
3(2-2-5)
Management of Information on the Internet
247665 เครือขายสารสนเทศและโทรคมนาคม
3(3-0-6)
Information Networking and Telecommunication
247666 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่องานบริการสารสนเทศ
3(2-2-5)
Computer Programming for Information Service
247667 ระบบหองสมุดอัตโนมัติ
3(3-0-6)
Automated Library System
247668 การวิเคราะหระบบงานสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information System Analysis
247681 ประสบการณวิชาชีพดานบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร
3(3-0-6)
Professional Experience in Library and Information Science
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หมวดวิชาแทนวิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
247602 การอานและวิเคราะหวรรณกรรมภาษาตางประเทศ
สาขาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
3(3-0-6)
Reading and Analysis of Foreign Language Literature on Library and
Information Science
247631 สัมมนาปญหาและงานวิจยั ทางบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร
3(3-0-6)
Seminar on Problems and Research in Library and Information Science
247632 การประเมินการใหบริการสารสนเทศ
3(3-0-6)
Assessment of Information Services
247698 การศึกษาคนควาอิสระ
3(0-0-9)
Independent Study
18.5 ความหมายของรหัสวิชา
เลขรหัสวิชาสามตัวแรก
เลขรหัสตัวที่สี่
เลขรหัสตัวที่หา
เลข 0
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 6
เลข 8
เลข 9
เลขรหัสลําดับที่ 6

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
ชั้นปที่เปดสอน
หมวดวิชาดังตอไปนี้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและปรัชญา
หมวดวิชาเทคนิคและหัวขอพิเศษ
หมวดวิชากิจกรรมและประชาสัมพันธ
หมวดวิชาการบริหาร การบริการและสัมมนา
หมวดวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและ
สารสนเทศศาสตร
ฝกงาน
วิทยานิพนธ , การศึกษาคนควาอิสระ
ลําดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวที่หา
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18.6 แผนการศึกษา
ป 1 ภาคตน
รายวิชา แผน ก (แบบ ก 2 )
9 หนวยกิต
247501 การวิจยั ทางบรรณารักษศาสตร 3(3-0-6)
และสารสนเทศศาสตร
247561 การจัดการสารสนเทศ
3(3-0-6)
247562 การคนคืนสารสนเทศ
3(2-2-5)

รายวิชา แผน ข
9 หนวยกิต
247501 การวิจยั ทางบรรณารักษศาสตร 3(3-0-6)
และสารสนเทศศาสตร
247561 การจัดการสารสนเทศ
3(3-0-6)
247562 การคนคืนสารสนเทศ
3(2-2-5)

ปที่ 1 ภาคปลาย
รายวิชา แผน ก (แบบ ก 2 )
9 หนวยกิต รายวิชา
247511 สถิติทางบรรณารักษศาสตร
3(2-2-5) 247511
และสารสนเทศศาสตร
247531 การบริหารงานสถาบันบริการ
3(3-0-6) 247531
สารสนเทศ
วิชาเลือก
3 หนวยกิต

แผน ข
12
สถิติทางบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร
การบริหารงานสถาบันบริการ
สารสนเทศ
วิชาเลือก

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
6 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคตน
รายวิชา แผน ก (แบบ ก 2 )
247661 หองสมุดดิจิทลั
วิชาเลือก

ปที่ 2 ภาคปลาย
รายวิชา แผน ก (แบบ ก 2 )
247699 วิทยานิพนธ

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

9 หนวยกิต รายวิชา แผน ข
3(2-2-5) 247661 หองสมุดดิจิทลั
6 หนวยกิต
วิชาเลือก
วิชาแทนวิทยานิพนธ

12 หนวยกิต
3(2-2-5)
6 หนวยกิต
3 หนวยกิต

12 หนวยกิต รายวิชา แผน ข
12(0-0-36) 247698 การศึกษาคนควาอิสระ
วิชาแทนวิทยานิพนธ

9 หนวยกิต
3(0-0-9)
6 หนวยกิต

39 หนวยกิต

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

39 หนวยกิต
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18.7 คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน จํานวน 2 รายวิชา
245222 บริการสารสนเทศและชวยการคนควา
2(2-0-4)
Reference and Information Services
ลักษณะ ความสําคัญ ประเภท ทฤษฎีและแนวทางการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ
อางอิง ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพและอิเล็กทรอนิกส การจัดบริการชวยคนควาโดยทัว่ ไป และการใหบริการอางอิง
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
245351 การวิเคราะหหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Classification of Information Resources
ความมุงหมายและประโยชนของการจัด ประวัติการจัดหมูระบบที่สําคัญ การจัดหมู
ระบบทศนิยมของดิวอี้ การจัดหมูระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน หลักการกําหนดเลขหมูหนังสือ และเลขผูแตง
หมวดวิชาบังคับ
18 หนวยกิต
247501 การวิจยั ทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
3(3-0-6)
Research in Library and Information Science
กระบวนการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วิธีการและเทคนิคเกีย่ วกับการวิจยั
ที่ประยุกตใชในการศึกษาปญหาทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร การเลือกปญหาที่ศึกษา รวมทัง้
การสรางประสบการณในการเขียนโครงรางการวิจยั
3(2-2-5)
247511 สถิติทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
Statistics in Library and Information Science
สถิติบรรยายและสถิติอางอิงที่ใชในการวิจยั ทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
การวิเคราะหขอ มูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
247531 การบริหารงานสถาบันบริการสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Center Administration
ทฤษฎี แนวคิด ในการบริหารและจัดองคกรสมัยใหม หลักการบริหารงานบุคคล
ภาวะการเปนผูนํา มนุษยสัมพันธ กลยุทธทางการตลาดและการประชาสัมพันธ ธุรกิจดานสารสนเทศ
งบประมาณ อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ ตลอดจนสถิติและฐานขอมูลที่ใชในการบริหารจัดการสถาบัน
บริการสารสนเทศ สรางประสบการณในการเขียนโครงการ/ แผนพัฒนาสถาบันบริการสารสนเทศ
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247561 การจัดการสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Organization
กระบวนการในการจัดหมวดหมู (categorization) ระบบการจัดหมวดหมูที่สําคัญ
การสรางตัวแทนเอกสาร (document surrogates) รวมทั้งมาตรฐานที่เกีย่ วของ XML, Dublin Core, EAD, MODS
247562 การคนคืนสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Retrieval
ความหมาย ประเภท ความสําคัญ ของการจัดทําดรรชนี สาระสังเขป และเมทาดาทา
ฐานขอมูลและประเภทของฐานขอมูล ศึกษากระบวนการและกลยุทธการคนคืนสารสนเทศ เครื่องมือชวยคน
สําหรับฐานขอมูลแตละประเภท มาตรฐานที่เกี่ยวของ การวิเคราะหและประเมินผลระบบการคนคืน ตลอดจน
ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาระบบการคนคืนสารสนเทศ
247661 หองสมุดดิจิทลั
3(2-2-5)
Digital Library
ความสําคัญ หลักการและทฤษฎีเกีย่ วกับหองสมุดดิจิทัล กระบวนการในการพัฒนา
หองสมุดดิจิทลั ทั้งในดานการวิเคราะหระบบดานเทคนิคและดานเนื้อหา โปรแกรมคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีที่ใชในการพัฒนาหองสมุดดิจทิ ัล วิเคราะห/ประเมินประเด็นปญหาอุปสรรค และพัฒนาการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของ การออกแบบและฝกประสบการณในการพัฒนาหองสมุดดิจิทัล
9 หนวยกิต
หมวดวิชาเลือก ใหเลือกเรียนไมนอยกวา
247502 สารสนเทศและสังคมเศรษฐกิจฐานความรู
3(3-0-6)
Information and Knowledge-based Society and Economy
ความสําคัญและบทบาทของสารสนเทศในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา
เทคโนโลยี สงเสริมวัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรู วิเคราะหบทบาทและหนาที่ของสถาบันบริการสารสนเทศ
ในการสรางสังคมการเรียนรูต ลอดชีวิต
247503 แหลงและบริการสารสนเทศภาคตะวันออก
3(3-0-6)
Information Resources and Services in Eastern Thailand
ขอมูลจําเพาะดานภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง
ลักษณะประเภทของแหลงสารสนเทศและการใหบริการเกี่ยวกับภาคตะวันออก ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ
สื่ออิเล็กทรอนิกส ภูมิปญญาและนวัตกรรมทองถิ่น
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247521 บริการการสอนและฝกอบรมการสืบคนสารสนเทศ
3(3-0-6)
Instruction and Training Services on Information Searching
บทบาทบรรณารักษ/นักสารสนเทศในฐานะตัวกลางระหวางสารสนเทศและ
ผูใชบริการ บทบาทในการเปนผูสอน/ผูฝกอบรมความรู ทักษะดานการสืบคนสารสนเทศ การจัดทําหลักสูตร
เนื้อหาบทเรียน และสื่อการสอน/การฝกอบรม ทั้งสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส รวมถึง CAI และe-Learning
วิธีการและเทคนิคการนําเสนอ สรางประสบการณในการสอน/ฝกอบรมแกผูใชบริการ ตลอดจนการประเมินผล
247532 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร
3(3-0-6)
Seminar on Information Science
อภิปรายเกี่ยวกับพัฒนาการของสารสนเทศศาสตร ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี ความสําคัญ
และนโยบายเกี่ยวกับสารสนเทศ สังคมเศรษฐกิจฐานความรู การดําเนินงานดานเทคนิคและการใหบริการ
สารสนเทศสมัยใหม ทักษะการรูสารสนเทศ การวิเคราะหความตองการและพฤติกรรมการแสวงหาและการใช
สารสนเทศของผูใช จรรยาบรรณนักสารสนเทศ ประเด็นที่นาสนใจดานสารสนเทศศาสตร
247533 แหลงและบริการสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Resources and Services
ทรัพยากรสารสนเทศทางดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร ธุรกิจ วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ในดานเนื้อหา แหลงผลิต และการใหบริการสารสนเทศเชิงรุก ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพและ
อิเล็กทรอนิกส การประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการใหบริการสารสนเทศ
247563 การจัดเก็บและสงวนรักษาสื่อสารสนเทศโดยเทคโนโลยีดิจิทัล
3(2-2-5)
Archiving and Preserving Information Media by Digital Technology
ความสําคัญ หลักการและทฤษฎีเกีย่ วกับการจัดเก็บและสงวนรักษาสื่อสารสนเทศ
ระบบการสํารอง/ ทําสําเนาขอมูล การแปลงสื่อสารสนเทศรูปแบบตางๆทั้งสื่อสิ่งพิมพและสื่อโสตทัศนเปน
สื่อดิจิทัล วิเคราะห/ประเมินประเด็นปญหาอุปสรรค และพัฒนาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกีย่ วของ
ตลอดจนฝกประสบการณในการพัฒนาสือ่ ดิจิทัล
247564 ธุรกิจการพิมพ
3(3-0-6)
Publishing Business
แหลงผลิต กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ อันประกอบดวยปจจัยในการผลิต เทคโนโลยี
ในการพิมพและเผยแพร ตลาดสิ่งพิมพ การบริหารธุรกิจการพิมพ การเผยแพรและปญหาที่เกี่ยวของ
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247565 การผลิตสื่อสารสนเทศเชิงสรางสรรค
3(2-2-5)
Creative Production of Information Media
พัฒนาแนวคิดและทักษะในการผลิตสื่อสารสนเทศโดยใชเทคโนโลยีดจิ ิทัล รวมถึง
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง แสง การแสวงหาแหลงสารสนเทศประกอบขอมูล ตลอดจนการเรียบเรียง
เรื่องราวความรูตาง ๆ ไดในรูปแบบที่นาสนใจ
247601 การจัดการความรูในองคกร
3(3-0-6)
Knowledge Management in Organization
ความสําคัญ หลักการและทฤษฎีเกีย่ วกับการจัดการความรู สภาพและแนวโนม
ในการจัดการความรูในองคกรและชุมชนตางๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู ศึกษา
วิเคราะห และประเมิน วิธีการ/ โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในการจัดการความรู สรางประสบการณใน
การวางแผน/ออกแบบระบบการจัดการความรูในองคกร/ชุมชนตาง ๆ
247611 การวิเคราะห การทํารายการ และการจัดหมวดหมูสารสนเทศขั้นสูง
ระบบทศนิยมของดิวอี้
3(3-0-6)
Advanced Cataloging and Dewey Decimal Classification
หลักเกณฑการวิเคราะหหมวดหมู และทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ การกําหนด
หัวเรื่อง ตลอดจนการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการวิเคราะหหมวดหมูระบบทศนิยมของดิวอี้ขั้นสูง
247612 การวิเคราะห การทํารายการ และการจัดหมวดหมูสารสนเทศขั้นสูง
ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั
3(3-0-6)
Advanced Cataloging and Library of Congress Classification
หลักเกณฑการวิเคราะหหมวดหมู และทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ การกําหนด
หัวเรื่อง ตลอดจนการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการวิเคราะหหมวดหมูระบบรัฐสภาอเมริกันขั้นสูง
247613 สาระสังเขปและดรรชนี
3(3-0-6)
Abstracting and Indexing
เทคนิคการจัดทําสาระสังเขปและดรรชนี การสรางศัพทสัมพันธ แหลงผลิตทรัพยากร
สารสนเทศประเภทนี้ ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพและอิเล็กทรอนิกส สํารวจและประเมินระบบการจัดเก็บและ
คนคืนขอมูล การใชเทคโนโลยีในงานสาระสังเขปและดรรชนี
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247662 ระบบจัดการฐานขอมูล
3(2-2-5)
Database Management Systems
แนวคิด หลักการเกี่ยวกับการจัดการฐานขอมูล ระบบจัดการฐานขอมูล โครงสรางและ
การออกแบบ การใชโปรแกรมจัดการฐานขอมูล สรางประสบการณในการใชโปรแกรมจัดการฐานขอมูลในงาน
สารสนเทศ
247663 เทคโนโลยีสื่อประสมเพื่อการจัดการสารสนเทศ
3(2-2-5)
Multimedia Technology for Information Management
แนวคิดและพัฒนาการของไฮเปอรเท็กซ ไฮเปอรมีเดีย มัลติมีเดีย การนํามาประยุกต
ใชในยุคดิจิทัล วิเคราะหโปรแกรมดานมัลติมีเดีย ออกแบบและพัฒนางานมัลติมีเดีย ซึ่งรวมทั้งภาพ เสียง และ
ขอความเพื่อใชในงานบริการและเผยแพรสารสนเทศ
247664 การจัดการสารสนเทศทางอินเทอรเน็ต
3(2-2-5)
Management of Information on the Internet
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและเวิลด ไวด เว็บ ที่เกี่ยวของกับงานสารสนเทศ
แหลงสารสนเทศ เวิลด ไวด เว็บ เครื่องมือชวยคน ซอฟตแวรและภาษาที่ใชในการสรางเว็บ มาตรฐาน
ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีเว็บ การจัดการเนือ้ หาเว็บไซตและการเผยแพรสารสนเทศบนเครือขาย ความปลอดภัย
ของขอมูล ทรัพยสินทางปญญา และลิขสิทธิ์ สรางประสบการณในการนําเสนอสารสนเทศบนระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต
247665 เครือขายสารสนเทศและโทรคมนาคม
3(3-0-6)
Information Networking and Telecommunication
ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่ วกับระบบเครือขาย รูปแบบเครือขาย เทคโนโลยีทางดาน
ฮารดแวรและซอฟตแวรที่ใชในเครือขายสารสนเทศ การดูแล จัดการ บํารุงรักษาและพัฒนาเครือขายสารสนเทศ
ตลอดจนระบบโทรคมนาคมที่เกี่ยวของ
247666 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่องานบริการสารสนเทศ
3(2-2-5)
Computer Programming for Information Service
ทฤษฎี หลักการเขียน ออกแบบและพัฒนาชุดคําสั่งงานคอมพิวเตอรทนี่ ิยมใช
สรางประสบการณในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อประยุกตใชในงานบริการสารสนเทศ
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247667 ระบบหองสมุดอัตโนมัติ
3(3-0-6)
Automated Library System
ลักษณะและการทํางานของระบบหองสมุดอัตโนมัติทั้งที่พัฒนาขึ้นในประเทศและ
ตางประเทศ ประเมินคุณคา ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ ฮารดแวร ซอฟตแวร และเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวของกับระบบการบริหาร และบํารุงรักษาระบบ ตลอดจนปญหาที่เกีย่ วของกับการนําระบบมาใช
สรางประสบการณในการใชระบบหองสมุดอัตโนมัติในทุกระบบงานยอย
247668 การวิเคราะหระบบงานสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information System Analysis
ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับระบบงานสารสนเทศ ศึกษาปญหา เก็บรวบรวมขอมูล และ
วิเคราะหระบบงานสารสนเทศเพื่อออกแบบ พัฒนาและประเมินระบบ สรางประสบการณในการวิเคราะหและ
ออกแบบระบบงานที่ใชในหองสมุดหรือศูนยสารสนเทศ
247681 ประสบการณวิชาชีพดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 3(3-0-6)
Professional Experience in Library and Information Science
ฝกงานภาคปฏิบัติในหองสมุดหรือศูนยสารสนเทศ เพื่อใหมีประสบการณใน
การทํางานและเขาใจถึงปญหาและวิธีดําเนินงานหรืองานภาคปฏิบัติอนื่ ๆ ที่ภาควิชาเห็นสมควร ฝกเปน
ที่ปรึกษาดานขอมูล การจัดตั้งบริษัทจําลอง
หมวดวิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
247699 วิทยานิพนธ
12(0-0-36)
Thesis
เลือกทําวิทยานิพนธ ภายใตความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ
คณะกรรมการผูควบคุมการทําวิทยานิพนธ
หมวดวิชาแทนวิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
247602 การอานและวิเคราะหวรรณกรรมภาษาตางประเทศสาขา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
3(3-0-6)
Reading and Analysis of Foreign Language Literature on Library and Information
Science
วิเคราะห สรุปและอภิปรายบทความ งานวิจัย ตลอดจนสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ
ในสาขาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรที่เปนภาษาตางประเทศ
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247631 สัมมนาปญหาและงานวิจยั ทางบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร
3(3-0-6)
Seminar on Problems and Research in Library and Information Science
อภิปรายปญหา แนวทางแกไข และงานวิจัยทางดานบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อใหเกิดแนวคิดใหม ๆ ในการทําวิจัย
247632 การประเมินการใหบริการสารสนเทศ
3(3-0-6)
Assessment of Information Services
ความสําคัญ หลักการและวิธีการประเมินคุณภาพ/ประสิทธิภาพของการจัดบริการ
สารสนเทศ การรับขอเสนอแนะ/ขอรองเรียน และการดําเนินการเพื่อตอบสนองขอเสนอแนะ/ ขอรองเรียน
การสํารวจความคิดเห็นของผูใ ชบริการที่มีตอ ระดับประสิทธิภาพ ระดับความพึงพอใจบริการตาง ๆ ระบบ
ประกันคุณภาพการบริการทีเ่ กี่ยวของ ตลอดจนการจัดทําแผน/แนวทางการดําเนินการแกไขปญหาการใหบริการ
สรางประสบการณในการศึกษา และวิเคราะหปญหาการใหบริการสารสนเทศ
247698 การศึกษาคนควาอิสระ
3(0-0-9)
Independent Study
การศึกษาคนควาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางลึกซึง้ ในสาขาวิชาตามความสนใจของนิสิต
โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
19. แนวทางการประกันคุณภาพหลักสูตร
19.1 การบริหารหลักสูตร
19.1.1 พัฒนาหลักสูตรตามวิสัยทัศนของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทไี่ ดรับการแตงตั้งจาก
มหาวิทยาลัย
19.1.2 บริหารและจัดการหลักสูตรตามปรัชญาของภาควิชาฯ และตามหลักเกณฑของบัณฑิต
วิทยาลัย และของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
19.1.3 มีอาจารยประจําหลักสูตรและที่ปรึกษาทางวิชาการทุกชั้นป
19.1.4 มีรายวิชาที่เนนใหผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู
19.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
19.2.1 จัดใหมีผูทรงคุณวุฒเิ ฉพาะดาน รวมทั้งผูมีประสบการณจริงเปนอาจารยพิเศษ
19.2.2 จัดใหผูเรียนมีประสบการณตรงกับเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรายวิชา
19.2.3 ไดรับการสนับสนุนในการจัดใหมกี ารเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งรูปแบบสิ่งพิมพ
และฐานขอมูลเฉพาะดานทีเ่ พียงพอ
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19.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
19.3.1 มีระบบการใหบริการใหคําปรึกษาทั้งเรื่องการเรียน และงานวิจัยที่ตอบสนอง
ความตองการของนิสิตบัณฑิตศึกษาจํานวนมากได
19.3.2 มีระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ และมีตารางกําหนดเวลาใหคําปรึกษาแกนิสิต
ไมนอยกวา 4 ชั่วโมงตอสัปดาห
19.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ ชบัณฑิต
19.4.1 ผลิตมหาบัณฑิตสาขาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรที่ตอบสนองความ
ตองการองคกร จัดและใหบริการสารสนเทศได
19.4.2 สอบถามขอมูลภาวะการไดงานทําของผูจบการศึกษา
19.4.3 มีการศึกษาความพึงพอใจของตลาดผูใชแรงงาน
19.4.4 ใชขอมูลยอนกลับจากผูใชมหาบัณฑิตเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธีจดั การเรียนการสอน
19.4.5 มีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป

