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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545 
------------------------- 

 
1.  ชื่อหลักสูตร 
 ช่ือภาษาไทย :       ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาบรรณารกัษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร 
 ช่ือภาษาอังกฤษ :        Master of Arts Program in Library and Information Science  
 
2.  ชื่อปริญญา 
 ช่ือเต็ม  :        ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร) 
            Master of Arts (Library and Information Science) 
 ช่ือยอ  :        ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร) 
            M.A. (Library and Information Science) 
 
3.  หนวยงานที่รับผิดชอบ 

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร  คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
4.  ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
      ปรัชญา 
 บัณฑิตผูมีความรู ความสามารถในดานการบริหารและจัดการสารสนเทศ จะชวยพัฒนาและ
เสริมสรางสังคมสารสนเทศ 
      วัตถุประสงค 
 แผน ก 
 1.    เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหมีความรูความสามารถเกี่ยวกบักระบวนการดําเนินงานสารสนเทศ 

2. เพื่อใหมหาบณัฑิตมีความรูความสามารถในการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยกุตใชใน 
การดําเนินงานสารสนเทศ 
 3.    เพื่อสงเสริมและพัฒนาการศึกษาคนควาวจิัยทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
 
 



  

 
 แผน ข 
 1.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหมีความรูความสามารถเกี่ยวกบักระบวนการดําเนินงานสารสนเทศ 
 2.  เพื่อใหมหาบัณฑิตมีความรูความสามารถในการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยกุตใช        
ในการดําเนินงานสารสนเทศ 
 3.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาการศึกษาคนควาทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
 
5.  เหตุผลในการปรับปรุงหลกัสูตร 
 1.   เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัย   มีมาตรฐานและเปนสากล สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง
ทางวิชาการของศาสตรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ 

2.   เพื่อใหมหาบัณฑิตมีความรูความสามารถในวิชาชีพ      มีความสามารถในการนําหลักวิชาไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม  ยึดมั่นในมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

3.   เพื่อขยายโอกาสและเพิ่มคุณคาของมหาบัณฑิตในการประกอบวิชาชีพ 
 
6.  กําหนดการเปดสอน 
 หลักสูตรเดิมเริ่มใช   ปการศึกษา  2541 

หลักสูตรฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เร่ิมใช ปการศึกษา  2545   
 
7.  คุณสมบัตขิองผูเขาศึกษา 

แผน  ก 
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2545 ขอ 4  

และประกาศของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใหทราบเปนคราวๆ ไป 
แผน  ข 
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2545 ขอ 4  

และประกาศของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใหทราบเปนคราวๆ ไป 
 
8.  การคัดเลือกผูเขาศึกษา 

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2545 ขอ 5 
และประกาศของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใหทราบเปนคราวๆ ไป 
 
9.  ระบบการศึกษา 
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เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2545  ขอ 8 
10.  ระยะเวลาการศึกษา 
 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2545  ขอ 16  
และประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเร่ือง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต  พ.ศ. 2542 ขอ 5 และขอ 12 
 
11.  การลงทะเบียนเรียน 

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2545  ขอ 10 
  
12.  การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2545  ขอ 17 
และขอ 30 
 
13.  อาจารยผูสอน 
        13.1   อาจารยประจําหลักสูตร 
       

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒ ิ
1. นายกุสลวัฒน        คงประดษิฐ อาจารย กศ.บ. (ภาษาไทย) 

อ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร) 
2. นางสาวขวัญชฎิล  พิศาลพงศ อาจารย อ.บ. (บรรณารักษศาสตร) 

อ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร) 
D. A. (Library and Information Science) 

3. นางสาวดวงกมล    อุนจิตติ อาจารย ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร) 
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร) 

4. นางทิพภา               ปลีหะจินดา อาจารย อ.บ. (บรรณารกัษศาสตร) 
อ.ม. (บรรณารกัษศาสตรและสารนิเทศศาสตร) 

5. นางไพพรรณ          อินทนิล ผูชวยศาสตราจารย กศ.บ. (ภาษาองักฤษ) 
กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร) 

6. นางรจนา               ประสานพานิช อาจารย ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร) 
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร) 

7. นางลลิตา               กิตติประสาร อาจารย ค.บ. (ชีววิทยา) 
กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร) 
ป.บัณฑิต (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)
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13.2 อาจารยพิเศษภายในมหาวิทยาลัย 

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงทางวชิาการ คุณวุฒ ิ
1. นางรวีวรรณ  อังคนุรักษพันธ รองศาสตราจารย กศ.บ. (เคมี คณิตศาสตร) 

กศ.ม. (วัดผลการศึกษา) 
2 นายสมศักดิ์  ลิลา อาจารย กศ.บ. (คณิตศาสตร) 

กศ.ม. (วัดผลการศึกษา) 
กศ.ด. (วิจยั/พัฒนาหลักสูตร) 

3 นายสมโภชน  เอนกสุข อาจารย 
 

วท.บ. (คณิตศาสตร) 
ศศ.บ. (การวดัและประเมนิผลการศึกษา) 
กศ.ม. (วัดผลการศึกษา) 
กศ.ด. (วิจยั/พัฒนาหลักสูตร) 

4 นายอําพล  ธรรมเจริญ รองศาสตราจารย กศ.บ. (คณิตศาสตร) 
กศ.ม. (คณิตศาสตร) 
M.S. (Applied Math.) 
Ph.D. (Applied Math.) 

   13.3  อาจารยพิเศษจากสถาบันตาง ๆ  
ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงทางวชิาการ คุณวุฒ ิ หนวยงานที่สงักัด 

1. นางกุลธิดา  ทวมสุข รองศาสตราจารย อ.บ. (บรรณารักษศาสตร) 
อ.ม.  (บรรณารักษศาสตร) 
D.A. (Library and Information 
Science) 

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร  
คณะมน ุษยศาสตรและ 
สังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2. นางจารุวรรณ  สินธุโสภณ ศาสตราจารย อ.บ. (ภาษา/วรรณคดีอังกฤษ) 
อ.ม. (บรรณารกัษศาสตร) 

ขาราชการบํานาญ 

3. นายเฉลียว   พนัธุสีดา รองศาสตราจารย กศ.บ. (ภาษาองักฤษ) 
อนุ. (บรรณารักษศาสตร) 
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร) 

ขาราชการบํานาญ 

4. นางนงเยาว   เปรมกมลเนตร - อ.บ. (บรรณารักษศาสตร) 
อ.ม.  (บรรณารักษศาสตร) 
Ph.D. (Information and  

สํานักหองสมดุและบรรณ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลา
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           Library Studies) ธนบุรี 
ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงทางวชิาการ คุณวุฒ ิ หนวยงานที่สงักัด 

5. นางสาวน้ําทิพย  วภิาวนิ 
 

อาจารย อ.บ. (บรรณารักษศาสตร) 
อ.ม.  (บรรณารักษศาสตร) 
Ph.D. (Information and  
           Library Science) 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม   
บางเขน 
 

6. นางประภาวดี  สืบสนธิ์ รองศาสตราจารย อ.บ. (บรรณารกัษศาสตร) 
อ.ม. (บรรณารกัษศาสตร) 
M.A. (ALISE)   
Ph.D. (Library Science and  
           Information System) 
Dip. (Computerized Distance  
         Creation) 

สาขาวิชาเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
สํานักวิชาเทคโนโลยี
สังคม   มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

7. นายพวา  พันธุเมฆา ผูชวยศาสตราจารย กศ.บ. (ฟสิกส) 
กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร) 

ภาควิชา
บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร 
คณะมนษุยศาสตร
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒ 

8. นางสาวพิมพรําไพ  เปรมสมิทธิ์ ผูชวยศาสตราจารย อ.บ. (บรรณารักษศาสตร) 
อ.ม. (ประวัติศาสตร) 
M.S. (Library and Information  
          Science) 
D.A. (Library and Information  
          Science) 

ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร 
คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

9. นางพิมลพรรณ  เรพเพอร รองศาสตราจารย กศ.บ. 
M.S. (Education) 
M.L.S. (Library   Science) 
 Ph.D. (Library   Science) 

ขาราชการบาํนาญ 

10. นางสาวเพ็ญศรี  กวยสุวรรณ รองศาสตราจารย ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร) 
M.L.S. (Library   Science) 

ขาราชการบาํนาญ 
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Ph.D. (Information  Science) 
ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงทางวชิาการ คุณวุฒ ิ หนวยงานที่สงักัด 

11. นางสาวลมุล  รัตตากร ศาสตราจารย ศศ.บ. (อังกฤษ, 
           ประวัตศิาสตร) 
 M.A. (Library   Science) 
Ph.D. (Library Science) 

ขาราชการบาํนาญ 

12. นางวรรณี  ศิริสุนทร รองศาสตราจารย อ.บ. (บรรณารักษศาสตร) 
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร) 

ขาราชการบาํนาญ 

13. นางสาวสมพร  พุทธาพิทักษผล รองศาสตราจารย อ.บ. (บรรณารักษศาสตร) 
M.A.. (Library and   
            Information Science) 
Ph.D. (Library and   
            Information Science) 

สาขาวิชาศิลปศาสตร  
มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

14. นางสาวสอางคศรี  พรสุวรรณ รองศาสตราจารย ค.บ. 
อนุ. (บรรณารักษศาสตร) 
M.A. (Library and   
            Information Science) 
Ph.D. (Library and   
            Information Science)   

สํานักหอสมดุ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑติย 

15. นายสุพัฒน  สองแสงจันทร รองศาสตราจารย กศ.บ. (ชีววิทยา) 
กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร) 

ภาควิชา
บรรณารักษศาสตรและ 
สารสนเทศศาสตร  
คณะมนษุยศาสตร 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒ 
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14.  จํานวนนสิิต 
 จํานวนนิสิตทีจ่ะรับเขาศึกษาในหลักสูตรและจํานวนบณัฑิตที่คาดวาจะสําเร็จการศกึษา มีดังนี ้
 

ปการศึกษา จํานวนนิสติ 
2545 2546 2547 2548 2549 

ปที่ 1 10 15 15 15 15 
ปที่  2 - 10 15 15 15 
จํานวนมหาบณัฑิตที่คาดวาจะสําเร็จการศกึษา - - - 10 15 

 
15.  สถานที่และอุปกรณการสอน 
 ใชอาคาร  60  พรรษามหาราชินี  2  และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  คณะมนษุยศาสตรและ
สังคมศาสตร  สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยบรูพา  และอุปกรณการเรียนการสอนของภาควิชา
บรรณารักษศาสตร 
 
16.  หองสมุด 

16.1  หนังสือตํารา  สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา  มหีนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  และสาขาวิชาที่เกี่ยวของโดยประมาณดังนี้ 
 

จํานวนรายชื่อหนังสือในปจจุบัน จํานวนที่ตองการเพิ่ม กลุม 
2544 2545 2546 2547 2548 2549 

บรรณารักษศาสตร 420 50 50 50 50 50 
สารสนเทศศาสตร 280 50 50 50 50 50 
หลักสูตรและการสอน 200 50 50 50 50 50 
คอมพิวเตอร 220 50 50 50 50 50 
เทคโนโลยี 210 20 20 20 20 20 

รวม 1,330 220 220 220 220 220 
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 16.2  วารสาร     ในสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัย  มีจํานวนรายชื่อวารสารภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรและสาขาที่เกี่ยวของ ดังนี ้
 

จํานวนรายชื่อวารสารในปจจุบัน จํานวนรายชื่อวารสารที่ตองการเพิ่ม ประเภทของวารสาร 
2544 2545 2546 2547 2548 2549 

วารสารภาษาไทย 90 20 20 20 20 20 
วารสารภาษาอังกฤษ 70 10 10 10 10 10 

รวม 160 30 30 30 30 30 
 

16.3  ฐานขอมูลซีดีรอมและฐานขอมูลออนไลน  ฐานขอมูลที่สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเปน
สมาชิกบอกรับเปนประจํา ซ่ึงจัดบริการแลวในปจจุบัน  มีดังนี ้

16.3.1 DISSERTATION ABSTRACTS ON DISC 
16.3.2 ERIC 
16.3.3 ICONDA 
16.3.4 LIFE SCIENCE COLLECTION 
16.3.5 LISA PLUS 
16.3.6 NURSING AND ALLIED HEALTH 
16.3.7 SCIENCE CITATION INDEX 
16.3.8 SERFILE 
16.3.9 MEDLINE 
16.3.10 IEEE 
16.3.11 ABI/INFORM 
16.3.12 AIDSLINE 
16.3.13 TOXLINE 
16.3.14 SPORT DISCUS 
16.3.15 EXPANDED ACADEMIC INDEX 
16.3.16 ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย 
และฐานขอมลูซีดีรอมมัลติมีเดีย อีกเปนจาํนวนมาก 
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17.  งบประมาณ 
 งบประมาณการใชจายในระยะ  5  ป ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
                            (หนวย : พันบาท) 

หมวดงบประมาณ 2545 2546 2547 2548 2549 
1.  เงินเดือน 375.00 768.75 965.95 1,173.01 1,390.42 
2.  คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ 50.00 55.00 60.50 66.55 73.21 
3.  เงินอุดหนนุงานวจิัย 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 
4.  คาครุภัณฑ ที่ดิน ส่ิงกอสราง 100.00 - - - - 

รวม 575.00 873.75 1,076.45 1,289.56 1,513.63 
 
18.  หลักสูตร 
         18.1  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา      42 หนวยกิต 

18.2 ประเภทของหลักสูตร 
แผน ก   เปนแผนการศึกษาทีเ่นนการทําวิทยานิพนธ จํานวน 12 หนวยกติ 
แผน ข  เปนแผนการศึกษาทีเ่นนการศกึษารายวิชาโดยไมตองทําวิทยานิพนธ แตตองศึกษา

วิชาแทนวิทยานิพนธไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
18.3 โครงสรางของหลักสูตร   

 แผน ก 
        หมวดวิชาปรับพื้นฐานไมนอยกวา      2 รายวิชา 
        หมวดวิชาบังคับ      18 หนวยกิต 
        หมวดวิชาเลือกไมนอยกวา    12 หนวยกิต 
        หมวดวิทยานิพนธ     12 หนวยกิต 
แผน ข 
หมวดวิชาปรบัพื้นฐานไมนอยกวา      2 รายวิชา 
หมวดวิชาบังคับ      18 หนวยกิต 
หมวดวิชาเลือกไมนอยกวา      12 หนวยกิต 
หมวดวิชาแทนวิทยานิพนธ     12 หนวยกิต 
 
 
 

9 



  

 
18.4  วิชาปรบัพื้นฐาน 

   สําหรับผูที่ไมจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา วิชาเอกหรือโททาง
บรรณารักษศาสตร หรือบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร  หรือบรรณารักษศาสตรและ 
สารสนเทศศาสตร จะตองเรียนวิชาพื้นฐานระดับปริญญาตรี วิชาเอกบรรณารักษศาสตรและ 
สารสนเทศศาสตร ไมนอยกวา 2 รายวิชา (ไมนับหนวยกติ) โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 

18.5  รายวิชาในแตละหมวด และจํานวนหนวยกิต              (บรรยาย-ปฏิบัติ-คนควาดวยตนเอง) 
  

 18.5.1 แผน ก  
                         หมวดวิชาปรับพื้นฐาน  
     202313  การจัดหมูและทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ 1   2(2-0-4) 
          Classification and Cataloging I 
     202321  บริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอางอิง   2(2-0-4) 
       Reference  Information Service 
 

   หมวดวิชาบงัคับ                   18 หนวยกิต 
   202502  การวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  3(3-0-6) 

       Research in Library and Information Science 
     202503  สถิติทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  3(2-2-5) 
          Statistics in Library and Information Science 

   202531  การบริหารงานหองสมุดและศูนยสารสนเทศ   3(3-0-6) 
      Library and Information Center Administration 

   202532  สัมมนาทางดานสารสนเทศศาสตร    3(3-0-6) 
       Seminar on Information Science  

   202561  เทคโนโลยีสารสนเทศ      3(2-2-5) 
      Information Technology 
    202661   การคนคืนสารสนเทศ      3(2-2-5) 

        Information Retrieval 
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   หมวดวิชาเลอืกไมนอยกวา              12  หนวยกิต 
   202504  สารสนเทศและสังคม      3(3-0-6) 

        Information and Society  
     202511  การวิเคราะห การทํารายการ และการจัดหมวดหมู     

    สารสนเทศขั้นสูงระบบทศนิยมของดวิอ้ี    3(3-0-6) 
    Advanced Cataloging and Dewey Decimal Classification  

     202512  การวิเคราะห การทํารายการ และการจัดหมวดหมู 
    สารสนเทศขั้นสูงระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน   3(3-0-6) 
    Advanced Cataloging and Library of Congress Classification  

     202513  สาระสังเขปและดรรชนี     3(3-0-6) 
      Abstracting and Indexing  
   202514   ระบบการจัดเก็บเอกสาร     3(3-0-6) 
      Filing System 
    202521  การผลิตสื่อสารสนเทศเชิงสรางสรรค    3(3-0-6) 
      Creative Production of Information Media  

   202541  แหลงและบริการสารสนเทศ     3(3-0-6) 
     Information Resources and Services  

   202542  แหลงและบริการสารสนเทศภาคตะวันออก   3(3-0-6) 
       Information Resources and Services in Eastern Thailand  
     202562  ระบบการจัดการฐานขอมูล     3(2-2-5) 
        Database Management Systems 
     202563  ทรัพยากรสารสนเทศบนอินเทอรเน็ต    3(2-2-5) 
       Information Resources on the Internet      
     202650  บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรภาคปฏิบัติ  3(3-0-6) 
       Practicum in Library and Information Center 
     202663  เทคโนโลยีส่ือประสมเพื่อการจดัการสารสนเทศ   3(2-2-5) 
         Multimedia Technology for Information Management  
     202664  เวิลด ไวด เว็บ และสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส   3(2-2-5) 
                                World Wide Web and Electronic Publishing 
     202665  เครือขายสารสนเทศและโทรคมนาคม    3(3-0-6) 
      Information Networking and Telecommunication 
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     202666  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่องานบริการสารสนเทศ 3(2-2-5) 
      Computer Programming for Information Service 
     202667 ระบบหองสมุดอัตโนมัติ     3(3-0-6) 
      Automated Library System 
     202668  การวิเคราะหระบบงานสารสนเทศ    3(3-0-6) 
       Information System Analysis 
      202671 ธุรกิจการพิมพ       3(3-0-6) 
        Publishing Business 

                 หมวดวิทยานิพนธ  
      202699 วิทยานิพนธ                 12(0-0-36) 
                    Thesis 

                18.5.2 แผน ข  
     หมวดวิชาปรับพื้นฐาน  

       202313  การจัดหมูและทาํรายการทรัพยากรสารสนเทศ 1 2(2-0-4) 
         Classification and Cataloging I 
       202321  บริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอางอิง   2(2-0-4) 
          Reference  Information Service 

     หมวดวิชาบังคับ                          18 หนวยกิต 
     202502  การวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  3(3-0-6) 

         Research in Library and Information Science 
       202503  สถิติทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  3(2-2-5) 
         Statistics in Library and Information Science 

     202531  การบริหารงานหองสมุดและศนูยสารสนเทศ   3(3-0-6) 
       Library and Information Center Administration 

     202532  สัมมนาทางดานสารสนเทศศาสตร    3(3-0-6) 
        Seminar on Information Science  

     202561  เทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-2-5) 
          Information Technology 
      202661   การคนคืนสารสนเทศ     3(2-2-5) 
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          Information Retrieval 
     หมวดวิชาเลือกไมนอยกวา              12  หนวยกิต 
     202504  สารสนเทศและสังคม      3(3-0-6) 

           Information and Society  
       202511  การวิเคราะห การทํารายการ และการจัดหมวดหมู    

     สารสนเทศขั้นสูงระบบทศนิยมของดวิอ้ี   3(3-0-6) 
     Advanced Cataloging and Dewey Decimal Classification  

       202512  การวิเคราะห การทํารายการ และการจัดหมวดหมู 
      สารสนเทศขั้นสูงระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน   3(3-0-6) 
     Advanced Cataloging and Library of Congress Classification  

       202513  สาระสังเขปและดรรชน ี     3(3-0-6) 
        Abstracting and Indexing  
      202514  ระบบการจัดเก็บเอกสาร     3(3-0-6) 
        Filing System 
      202521  การผลิตสื่อสารสนเทศเชิงสรางสรรค    3(3-0-6) 
       Creative Production of Information Media  

     202541  แหลงและบริการสารสนเทศ     3(3-0-6) 
       Information Resources and Services  

     202542  แหลงและบริการสารสนเทศภาคตะวันออก   3(3-0-6) 
          Information Resources and Services in Eastern Thailand  
       202562  ระบบการจัดการฐานขอมูล     3(2-2-5) 
           Database Management Systems 
       202563  ทรัพยากรสารสนเทศบนอินเทอรเน็ต    3(2-2-5) 
          Information Resources on the Internet      
        202650  บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรภาคปฏิบัติ  3(3-0-6) 
          Practicum in Library and Information Center 
        202663  เทคโนโลยีส่ือประสมเพื่อการจัดการสารสนเทศ  3(2-2-5) 
          Multimedia Technology for Information Management  
        202664  เวลิด ไวด เว็บ และส่ิงพิมพอิเล็กทรอนิกส   3(2-2-5) 
                                   World Wide Web and Electronic Publishing 
           202665  เครือขายสารสนเทศและโทรคมนาคม    3(3-0-6) 
          Information Networking and Telecommunication 
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         202666  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่องานบริการสารสนเทศ 3(2-2-5) 
          Computer Programming for Information Service 
         202667 ระบบหองสมุดอัตโนมัติ     3(3-0-6) 
          Automated Library System 
         202668  การวิเคราะหระบบงานสารสนเทศ    3(3-0-6) 
            Information System Analysis 
         202671  ธุรกิจการพิมพ      3(3-0-6) 
            Publishing Business 
          
                   หมวดวิชาแทนวิทยานพินธ 
          202504  การอานและวิเคราะหวรรณกรรมภาษาตางประเทศ  

         สาขาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  3(3-0-6) 
         (Readings in foreign Language Literature on Library and  
          Information Science)  

           202630  สัมมนาปญหาและงานวิจยัทางดานบรรณารักษศาสตรและ 
            สารสนเทศศาสตร      3(3-0-6) 
             (Seminar on Library and Information Science) 
           202631  สัมมนาความกาวหนาทางบรรณารักษศาสตรและ 

         สารสนเทศศาสตร       3(3-0-6) 
          (Seminar on Library and Information Science) 

         202698  การศึกษาคนควาอิสระ     3(0-0-9) 
          (Independent Study) 
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18.6  แผนการศึกษา 
 

ปที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

แผน ก. แผน ข. 

 202502 การวจิัยทางบรรณารักษศาสตร 
              และสารสนเทศศาสตร                     
(3)202532 สัมมนาทางดาน 
             สารสนเทศศาสตร                           (3) 
202561 เทคโนโลยีสารสนเทศ                     (3) 

202502 การวจิัยทางบรรณารักษศาสตรและ      
            สารสนเทศศาสตร                           
(3)202532 สัมมนาทางดาน 
             สารสนเทศศาสตร                          (3) 
202561 เทคโนโลยีสารสนเทศ                    (3) 

รวม                                                                         9                                                                       9 
 

ปที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 2 แผน ก. แผน ข. 

 202503 สถิติทางบรรณารักษศาสตรและ 
             สารสนเทศศาสตร                           (3) 
202531 การบริหารงานหองสมุดและ 
             ศูนยสารสนเทศ                             (3)  
วิชาเลือก                    (3) 

202503 สถิติทางบรรณารักษศาสตรและ 
              สารสนเทศศาสตร                         (3) 
202531 การบริหารงานหองสมุดและ 
              ศูนยสารสนเทศ                             (3) 
วิชาเลือก                   (6) 

รวม                                                                         9                                                                       12 
 

ปที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

แผน ก. แผน ข. 

 202661 การคนคืนสารสนเทศ                      (3) 
วิชาเลือก                                                       (9) 

202661 การคนคืนสารสนเทศ                    (3) 
วิชาเลือก                                                     (6) 
วิชาแทนวิทยานิพนธ                                  (3) 

รวม                                                                       12                                                                    12 
 

ปที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 2 แผน ก. แผน ข. 

 202699 วิทยานิพนธ                                   (12) 
 

202698 การศึกษาคนควาอิสระ                    (3) 
วิชาแทนวิทยานิพนธ                                    (6) 
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รวม                                                                    12                                                                     9 
          

18.7  ความหมายของรหัสวชิา 
  เลขรหัสวิชาสามตัวแรก หมายถึง              สาขาวชิาบรรณารักษศาสตรและ 

สารสนเทศศาสตร 
 เลขรหัสตัวที่ส่ี  หมายถึง  ช้ันปที่เปดสอน 

  เลขรหัสตัวที่หา  หมายถึง  หมวดวิชาดังตอไปนี ้
   เลข  0  หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและปรัชญา 

  เลข  1  หมายถึง  หมวดวิชาเทคนิค 
  เลข  2  หมายถึง  หมวดวิชากจิกรรมและประชาสัมพันธ 
  เลข  3  หมายถึง  หมวดวิชาการบริหาร การบริการ  หัวขอ 

พิเศษและสัมมนา 
  เลข  4  หมายถึง  หมวดวิชาอางอิงและบรรณานุกรม 
  เลข  5  หมายถึง  การฝกงาน 
  เลข  6,7  หมายถึง  หมวดวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและ 

สารสนเทศศาสตร 
  เลข    8  หมายถึง  การศึกษาอิสระ 
  เลข  9  หมายถึง  วิทยานพินธ 

เลขรหัสลําดับที่ 6    หมายถึง              ลําดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัส 
ตัวที่หา 

   18.8   คําอธิบายรายวชิา 
             หมวดวิชาปรบัพื้นฐาน  ไมนอยกวา      2  รายวิชา  

202313   การจัดหมูและทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ 1  2(2-0-4) 
     Classification and Cataloging I 
    ความมุงหมายและประโยชนของการจัดหมูและทํารายการทรัพยากร
สารสนเทศ ประวัติการจัดหมูระบบที่สําคัญ   การจัดหมูระบบทศนิยมของดิวอ้ี  หลักการกําหนด        
เลขหมูหนังสอื เลขผูแตงและหวัเร่ือง   การใชคูมือและทํารายการโดยใชหลักเกณฑที่เปนมาตรฐานสากล 
การลงรายการในรูปบัตร และในรูปแบบทีค่อมพิวเตอรสามารถอานได การเรียงบัตรรายการ 

  202321   บริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอางอิง   2(2-0-4) 
     Reference Resources Services 
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    ลักษณะความสําคัญ ประเภท วิธีใช  แหลงผลิต และเผยแพรทรัพยากร
สารสนเทศอางอิง  การจัดบริการชวยคนควาโดยทัว่ไป และการใหบริการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
             หมวดวิชาบงัคับ                     14  หนวยกิต 

202502    การวิจยัทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 3(3-0-6) 
 Research in Library and Information Science 

               กระบวนการวิจยั วิธีการและเทคนิคเกี่ยวกับการวิจัยที่ประยกุตใชใน
การศึกษาปญหาทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  การเลือกปญหาที่ศึกษา รวมทั้งการสราง
ประสบการณในการเขยีนโครงรางการวิจยั 

202503    สถิติทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  3(2-2-5) 
   Statistics in Library and Information Science  

     การทดสอบสมมุติฐาน    สถิติบรรยายและสถิติอางอิง   การวิเคราะห
ขอมูลดวยคอมพิวเตอร สถิติที่ใชในการวจิัยทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

202531    การบริหารงานหองสมุดและศูนยสารสนเทศ  3(3-0-6) 
   Library and Information Center Administration 

ทฤษฎี แนวคิด ในการบรหิารและจัดองคกรสมัยใหม หลักการ
บริหารงานบุคคล ภาวะการเปนผูนํา มนุษยสัมพันธ กลยทุธทางการตลาด และประชาสัมพันธ การ
บริหาร  
การดําเนินงานธรุกิจเกีย่วกบัสารสนเทศ  งบประมาณ   อาคารสถานที่  การประกันคณุภาพ  ตลอดจน
สถิติและฐานขอมูลที่ใชในการบริหารจัดการหองสมุดและศูนยสารสนเทศ  สรางประสบการณใน 
การเขียนโครงการแผนพัฒนาหองสมุดและศูนยสารสนเทศ 

202532    สัมมนาทางดานสารสนเทศศาสตร   3(3-0-6) 
   (Seminar on Information Science) 

   อภิปรายเกี่ยวกับประวัต ิพฒันาการของสารสนเทศศาสตร  ปรัชญา 
แนวคดิ ทฤษฎขีอบเขต   ความสําคัญ   นโยบายเกีย่วกับสารสนเทศ   แหลงผลิต   และใหบริการ
สารสนเทศที่ตอบสนองความตองการของผูใช    การวิเคราะหความตองการและพฤตกิรรมการแสวงหา
และการใชสารสนเทศของผูใช   จรรยาบรรณนักสารสนเทศ 

202561    เทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-2-5) 
   Information Technology 
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                        ระบบคอมพิวเตอร ระบบโทรคมนาคมและระบบเครือขาย  
ระบบไมโครกราฟฟคและแนวโนมของเทคโนโลยีที่สามารถประยุกตใชกับระบบหองสมุดและ              
ศูนยสารสนเทศอื่น ๆ   ผลกระทบตอการดําเนินงานในหองสมุดตลอดจนการใชเทคโนโลยีเหลานี ้            
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการสารสนเทศ 
  202661     การคนคืนสารสนเทศ     3(2-2-5) 
     Information Retrieval 
     ความหมาย   ประเภท   ความสําคัญ  ของการจัดทําดรรชนี  
สาระสังเขป และเมตะดาตา     ฐานขอมูลและประเภทของฐานขอมูล  เชน  ฐานขอมลูภายใน 
ซีดี-รอม ออนไลน   และอินเทอรเน็ต ศึกษากระบวนการและกลยุทธการคนคืน   เครื่องมือชวยคนสําหรับ
ฐานขอมูลแตละประเภท เทคนิคการประเมินผลระบบการคนคืน ตลอดจนปญหาในการคนคืน 
สารสนเทศ 

              หมวดวิชาเลือก  ใหเลือกไมนอยกวา                                12  หนวยกิต   
 

202504    สารสนเทศกับสังคม     3(3-0-6) 
     Information and Society  
    วิเคราะหบทบาทและหนาทีข่องศูนยสารสนเทศในฐานะสถาบันหนึ่ง
ในสังคมสารสนเทศ พิจารณาสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง  
การศึกษา เทคโนโลยี และความสัมพันธกับวิชาอื่นๆ ที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานดานสารสนเทศ  
กฎหมายทีเ่กีย่วของ รวมทั้งจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพสารสนเทศ 

202511    การวิเคราะห การทํารายการ และการจดัหมวดหมู  3(3-0-6) 
สารสนเทศขั้นสูงระบบทศนิยมของดิวอ้ี    

    Advanced Cataloging and Dewey Decimal Classification   
    หลักเกณฑการวิเคราะหหมวดหมู   และทาํรายการทรัพยากร 
สารสนเทศ การกําหนดหัวเร่ืองสําหรับวัสดุ ตลอดจนการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการวิเคราะห
หมวดหมูระบบทศนิยมของดิวอ้ีขั้นสูง  

202512    การวิเคราะห การทํารายการ และการจดัหมวดหมู  3(3-0-6) 
สารสนเทศขั้นสูงระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน    

 Advanced Cataloging and Library of Congress Classification   
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 หลักเกณฑการวิเคราะหหมวดหมูและทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
การกําหนดหวัเร่ือง   ตลอดจนการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการวิเคราะหหมวดหมูระบบรฐัสภา
อเมริกันขั้นสูง  

 
 
 
202513    สาระสังเขปและดรรชน ี     3(3-0-6) 
   Abstracting and Indexing 
  เทคนิคการจัดทําสาระสังเขปและดรรชนี แหลงผลิตทรัพยากร 

สารสนเทศดานนี้ สํารวจและประเมินคาของระบบการจดัเก็บและคนคนืขอมูล โดยใชคอมพิวเตอร 
ในงานสาระสงัเขปและดรรชนี  การสรางศัพทสัมพันธ การจัดพิมพเผยแพร 

202514   ระบบการจัดเก็บเอกสาร     3(3-0-6) 
  Filing System 

    พัฒนาทักษะในการจัดเก็บเอกสารอยางเปนระบบ   ตลอดจนปญหา
การจัดเก็บเอกสารขององคกร หนวยงาน และศูนยสารสนเทศตาง ๆ 

202521   การผลิตสื่อสารสนเทศเชิงสรางสรรค   3(3-0-6) 
  Creative Production of  Information Media 

    แนวคดิและพฒันาทักษะในการผลิตสื่อสารสนเทศโดยใชภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง แสง  รูจักการศึกษาหาแหลงสารสนเทศประกอบขอมูล   ตลอดจนการเรียบเรยีง
เร่ืองราวความรูตาง ๆ ไดอยางนาสนใจ 

202541   แหลงและบรกิารสารสนเทศ    3(3-0-6) 
   Information Resources and Services  

    ทรัพยากรสารสนเทศทางดานมนุษยศาสตร  สังคมศาสตร  ธุรกิจ   
วิทยาศาสตร  และเทคโนโลยี ในดานเนื้อหา แหลงผลิต และการใหบริการ 

202542   แหลงและบรกิารสารสนเทศภาคตะวันออก  3(3-0-6) 
    Information Resources and Services in Eastern Thailand  
    ภูมิหลังของภาคตะวันออกของประเทศไทยทางดานภูมิศาสตร  
ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ การเมือง  ลักษณะและประเภทของแหลงสารสนเทศ
เกี่ยวกับภาคตะวันออก   การใหบริการสารสนเทศเกี่ยวกับภาคตะวันออก  รวมทั้งนโยบายของรฐับาล   
ที่มีผลกระทบตอสารสนเทศภาคตะวันออก 
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202562   ระบบการจัดการฐานขอมูล    3(2-2-5) 

    Database Management Systems  
    แนวคดิในการนําคอมพิวเตอรมาใชในการดําเนินงานสารสนเทศ  
การประมวลผลขอมูล แนวคิดเกี่ยวกบัฐานขอมูล   โครงสรางและการออกแบบ    วิธีการจัดการ 
ฐานขอมูล   การใชโปรแกรมจัดการฐานขอมูล สรางประสบการณในการใชโปรแกรมจัดการฐานขอมูล
ในงานสารสนเทศ 

  202563   ทรัพยากรสารสนเทศบนอินเทอรเน็ต   3(2-2-5) 
    Information Resources on the Internet 

  แหลงและบรกิารสารสนเทศบนอินเทอรเน็ต    วิเคราะหทรัพยากร
สารสนเทศบนอินเทอรเน็ตในแงที่เปนคณุประโยชนและเปนโทษ   ศึกษาลักษณะ  ประเภท และการ   
ใหบริการของสารสนเทศบนอินเทอรเน็ต 

202650   บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรภาคปฏิบัติ 3(3-0-6) 
  Practicum in Library and Information Center  

   ฝกงานภาคปฏบิัติในหองสมดุหรือศูนยสารสนเทศ เพื่อใหมี 
ประสบการณในการทํางานและเขาใจถึงปญหาและวิธีดําเนินงานหรืองานภาคปฏิบัตอ่ืิน ๆ  ที่ภาควชิา
เห็นสมควร   ไดแก     ฝกเปนที่ปรึกษาดานขอมูล การจัดตั้งบริษัทจําลอง ฯลฯ 

202663   เทคโนโลยีส่ือประสมเพื่อการจัดการสารสนเทศ  3(2-2-5) 
    Multimedia Technology for Information Management  
     แนวคดิและพฒันาการของไฮเปอรเท็กซ ไฮเปอรมีเดีย  มลัติมีเดีย  
การนํามาประยุกตใชในยุคดจิิทัล วเิคราะหโปรแกรมดานมัลติมีเดยี ออกแบบและพฒันางานมัลติมีเดยี  
ซ่ึงรวมทั้งภาพ เสียง และขอความเพื่อใชในงานบริการและเผยแพรสารสนเทศ 

202664   เวิลด ไวด เว็บ และสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส   3(2-2-5) 
  World Wide Web and Electronics Publishing 
  ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและเวิลด ไวด เว็บ   ที่เกีย่วของกับงาน 

20 



  

สารสนเทศ แหลงสารสนเทศในระบบเครอืขาย เครื่องมือชวยคน    ซอฟตแวรและภาษาที่ใชในการ 
สรางเว็บ การสรางภาพดิจิทลั การเผยแพรสารสนเทศบนเครือขาย ประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ 
ส่ิงพิมพอิเล็กทรอนิกส   ไดแก   ความปลอดภัยของขอมูล   ทรัพยสินทางปญญา   และลิขสิทธิ์  
สรางประสบการณในการนําเสนอสารสนเทศบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

 
 
202665   เครือขายสารสนเทศและโทรคมนาคม   3(3-0-6) 

    Information Networking and Telecommunication 
    ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่วกับระบบเครือขาย รูปแบบเครือขาย  
เทคโนโลยีทางดานฮารดแวรและซอฟตแวรที่ใชในเครือขายสารสนเทศ  การดูแล  จัดการ   บํารุงรักษา
และพัฒนาเครือขายสารสนเทศ  ตลอดจนระบบโทรคมนาคมที่เกี่ยวของ 

  202666   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่องานบริการสารสนเทศ 3(2-2-5) 
    Computer Programming for Information Service 
    ทฤษฎี หลักการเขียน ออกแบบและพัฒนาชุดคําสั่งงานคอมพิวเตอร 
ที่นิยมใชสรางประสบการณในการเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อประยุกตใชในงานบริการสารสนเทศ  

  202667   ระบบหองสมุดอัตโนมัต ิ     3(3-0-6) 
    Automated Library System 
    ลักษณะและการทํางานของระบบหองสมุดอัตโนมัตทิั้งที่พัฒนาขึ้นใน
ประเทศและตางประเทศ ประเมินคณุคา ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ  ฮารดแวร  ซอฟตแวร  
และเทคโนโลยีที่เกีย่วของกบัระบบ     การบริหารและบาํรุงรักษาระบบ   ตลอดจนปญหาที่เกี่ยวของกับ
การนําระบบมาใช  สรางประสบการณในการใชระบบหองสมุดอัตโนมัติในทุกระบบงานยอย 

  202668  การวิเคราะหระบบงานสารสนเทศ   3(3-0-6) 
    Information System Analysis 
    ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกบัระบบงานสารสนเทศ ศึกษาปญหา               
เก็บรวบรวมขอมูล    และวิเคราะหระบบงานสารสนเทศ เพื่อออกแบบ  พัฒนาและประเมินระบบ    
สรางประสบการณในการวิเคราะหและออกแบบระบบงานที่ใชในหองสมุดหรือศูนยสารสนเทศ 

202671  ธุรกิจการพิมพ      3(3-0-6) 
  Publishing Business 

    แหลงผลิต กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ อันประกอบดวยปจจัยใน 
การผลิต เทคโนโลยีในการพมิพและเผยแพร ตลาดสิ่งพิมพ การบริหารธุรกิจการพิมพ การเผยแพร 
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และปญหา 
            หมวดวิทยานิพนธ 

202699  วิทยานพินธ                12(0-0-36) 
    Thesis 
    เลือกทําวิทยานิพนธ ภายใตความเหน็ชอบของอาจารยที่ปรึกษา 
วิทยานพินธ และคณะกรรมการผูควบคุมการทําวิทยานพินธ 
       หมวดวิชาแทนวิทยานิพนธ 
  202504  การอานและวิเคราะหวรรณกรรมภาษาตางประเทศ  

สาขาบรรณารักษศาสตร และสารสนเทศศาสตร  3(3-0-6) 
(Readings in foreign language literature on Library and  
Information Science) 
วิเคราะห สรุปและอภิปรายบทความ งานวจิัย ตลอดจนสารสนเทศใน

รูปแบบตางๆ ในสาขาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตรที่เปนภาษาตางประเทศ 

  202630  สัมมนาปญหาและงานวิจยัทางดานบรรณารักษศาสตร           3(3-0-6) 
    และสารสนเทศศาสตร                                                              
    (Seminar on Library Problems and Research in and   

Information Science) 
    อภิปรายปญหา แนวทางแกไข และงานวิจัยทางดาน
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อใหเกิดแนวคดิใหมๆ ใน
การทําวิจยั 

  202631  สัมมนาแนวโนมและพัฒนาการทางบรรณารักษศาสตร 3(3-0-6) 
และสารสนเทศศาสตร 

    (Seminar on Trends and Development Library and 
 Information Science) 

    อภิปรายประเด็นความกาวหนา พัฒนาการ และแนวโนมสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต ในสาขาวชิาและในวิชาชีพ 

    202698  การศึกษาคนควาอิสระ 
    (Independent Study) 
    การศึกษาคนควาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางลึกซึง้ในสาขาวชิาตามความ
สนใจของนิสิต โดยความเหน็ชอบของอาจารยที่ปรึกษา 
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19. แนวทางการประกันคุณภาพหลักสูตร 

19.1   ระบบการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหนสิิตศึกษาและแสวงหาความรูดวยตนเอง 
  จัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามปรัชญาและวัตถุประสงค     ตามประกาศทบวง

เร่ืองเกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2542 
 
19.2   ระบบการสอบวิทยานิพนธและงานนพินธ  

เปนไปตามขอบังคับ พ.ศ. 2545 และประกาศ พ.ศ. 2543 ของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบรูพา 

19.3   ระบบการพฒันาหลักสูตรใหทนัสมัย 
   เปนไปตามระบบการประกนัคุณภาพทางการศึกษาของคณะมนษุยศาสตรและ

สังคมศาสตร   องคประกอบที่ 2 ขอ 2.1 
19.4   ระบบการประเมินเพื่อการพัฒนาหลักสูตรทุก 5 ป 
      เปนไปตามระบบการประกนัคุณภาพทางการศึกษาของคณะมนษุยศาสตรและ

สังคมศาสตร  องคประกอบที่ 2 ขอ 2.1 
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20. รายละเอียดความแตกตางระหวางหลักสูตรปรับปรงุ (พ.ศ.2545) กับหลักสูตรเดิม (พ.ศ.2541) 
20.1 ชื่อหลักสูตร จํานวนหนวยกิต โครงสรางของหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2541) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2545) หมายเหตุ 
ชื่อหลักสูตร   

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 

ชื่อหลักสูตร   
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

เปลี่ยนชื่อหลักสูตร 
เพื่อขยายโอกาสและ 
เพิ่มคุณคาในการประกอบ 
วิชาชีพ 

จํานวนหนวยกิต 
กําหนดใหเรียนไมนอยกวา            42         หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิต 
กําหนดใหเรียนไมนอยกวา           42        หนวยกิต 

 
คงเดิม 

โครงสรางหลักสูตร 
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน                    2           รายวิชา   (ไมนับหนวยกิต) 

หมวดวิชาบังคับ                              21         หนวยกิต 
หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา            9           หนวยกิต 
หมวดวิชาวิทยานิพนธ                    12         หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร      
แผน ก. 

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน                   2         รายวิชา   (ไมนับหนวยกิต) 
หมวดวิชาบังคับ                             18       หนวยกิต 
หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา           12       หนวยกิต 
หมวดวิชาวิทยานิพนธ                   12       หนวยกิต 
แผน ข. 
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน                          2       รายวิชา   (ไมนับหนวยกิต) 
หมวดวิชาบังคับ                             18       หนวยกิต 
หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา           12       หนวยกิต 
หมวดวิชาแทนวิทยานิพนธ           12       หนวยกิต 

 
 

คงเดิม 
ปรับลด 
ปรับเพิ่ม 
คงเดิม 

 
เพิ่มใหม 
เพิ่มใหม 
เพิ่มใหม 
เพิ่มใหม 
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20.2 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2541) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2545) หมายเหตุ 

     202313  การจัดหมูและทาํรายการทรัพยากรสารนิเทศ                    (3)     202313  การจัดหมูและทาํรายการทรัพยากรสารสนเทศ              (2) ปรับลดจํานวนหนวยกิต 
     202501  การพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ                                           (2)   - ยกเลิก 

-     202501  บริการสารสนเทศเพื่อการอางองิ                                    (2) เปดใหม 
           20.3 หมวดวิชาบังคับ 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2541) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2545) หมายเหตุ 
     202501  สารนิเทศศาสตร                                                                 (3)    เปลี่ยนเปนวิชา 202532 
     202502  การวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและ                                    (3) 
                   สารนิเทศศาสตร 

    202502  การวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและ                                  (3) 
                   สารสนเทศศาสตร 

เปลี่ยนชื่อ 

     202506  สถิติทางบรรณารักษศาสตรและ                                         (3) 
                  สารนิเทศศาสตร 

    202503  สถิติทางบรรณารักษศาสตรและ                                       (3) 
                  สารสนเทศศาสตร             

เปลี่ยนชื่อ 
เปลี่ยนรหัสวิชา 

     202511  การวิเคราะหและการจัดหมวดหมู                                      (3)   - ยกเลิก 
     202533  การบริหารงานหองสมุดอัตโนมัติ                                      (3)     202531  การบริหารงานหองสมุดและศนูยสารสนเทศ                  (3)   เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนชื่อวิชา 
เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา

ปรับเนื้อหา 
      202532   สัมมนาทางดานสารสนเทศศาสตร                                   (3) เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนชื่อวิชา 
เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา

ปรับเนื้อหา 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2541) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2545) หมายเหตุ 
     202665  การดําเนินงานหองสมุดดวยระบบคอมพิวเตอร                 (3)   
 
  
 

    202667  ระบบหองสมุดอัตโนมัติ                                                   (3) เปลี่ยนเปนวิชาเลือก 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนชื่อวิชา 
ปรับเนื้อหา 

                       
                         20.4  หมวดวิชาเลือก  
 

  

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2541) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2545) หมายเหตุ 
     202503  ทักษะเพื่อการสือ่สารทางดานบรรณารักษศาสตร              (3)   
                   และสารนิเทศศาสตร 

- ยกเลิก 

     202504  การอานในวิชาบรรณารักษศาสตรและ                              (3) 
                  สารนิเทศศาสตร 

- ยกเลิก 

     202505  สารนิเทศและสงัคม                                                            (3)      202504  สารสนเทศและสังคม                                                      (3) 
                     

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนชื่อ 
ปรับเนื้อหา 

-      202511  การวิเคราะห การทํารายการ และการจัดหมวดหมู          (3) 
                   สารสนเทศขั้นสูงระบบทศนิยมของดิวอี้ 

เปดใหม 

     202512  สิ่งพิมพตอเนื่อง                                                                  (3)   - ยกเลิก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2541) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2545) หมายเหตุ 

-      202512  การวิเคราะห การทํารายการ และการจัดหมวดหมู           (3) 
                  สารสนเทศขั้นสูงระบบรัฐสภาอเมริกัน 

เปดใหม 

     202513  สาระสังเขปและดรรชนี                                                      (3)      202513  สาระสังเขปและดรรชนี                                                   (3) คงเดิม 
-      202514  ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                  (3)  เปดใหม 
-      202521  การผลิตสื่อสารสนเทศเชิงสรางสรรค                             (3)   เปดใหม 

     202531  แหลงและบริการสารนิเทศเกี่ยวกับสื่อ                               (3) 
                   ทรัพยากร 

- ยกเลิก 

     202542  แหลงและบริการสารนิเทศทางมนุษยศาสตร                     (3)        202541  แหลงและบรกิารสารสนเทศ                                          (3) เปลี่ยนรหัสวิชา  
เปลี่ยนชื่อวิชา 
ปรับเนื้อหา 

     202543  แหลงและบริการสารนิเทศทางสังคมศาสตร                      (3) 
 

- ยกเลิก/ปรับไปรวมใน  
  วิชา 202541 

     202544  แหลงและบริการสารนิเทศทางวิทยาศาสตร                       (3) 
                    และเทคโนโลยี 

- ยกเลิก/ปรับไปรวมใน 
วิชา  202541 

     202545  แหลงและบริการสารนิเทศภาคตะวันออก                          (3) 
 

     202542  แหลงและบริการสารสนเทศภาคตะวันออก                    (3) 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนชื่อวิชา 

    202630   สัมมนาปญหาและงานวิจัยทางดาน 
             บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร                     

(3) 

เปดใหม 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2541) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2545) หมายเหตุ 
     202631  สัมมนาการวจิัย                                                                   (3)   202631  สัมมนาแนวโนมและพัฒนาการทาง 

                    บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร                     (3) 
เปลี่ยนชื่อวิชา 
เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
ปรับเนื้อหา 

     202632  ปญหาดานสารนิเทศ                                                           (3)   - ยกเลิก 
     202633  สิ่งพิมพรัฐบาล                                                                    (3)  - ยกเลิก 
     202634  การศึกษาอิสระ                                                                   (3)   - ปรับเปนวิชา 202698 
     202635  อาคารหองสมุดและศูนยสารสนเทศ                                   (3)  - ยกเลิก 
     202650  บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร                            (3) 
                  ภาคปฏิบัติ                 

     202650  บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร                      (3) 
                  ภาคปฏิบัติ                   

เปลี่ยนชื่อ 

     202661  เทคโนโลยีสารนิเทศ                                                           (3) 
                    

     202561  เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                     (3) เปลี่ยนเปนวิชาบังคับ 
เปลี่ยนชื่อ 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
ปรับเนื้อหา 

     202662  ระบบการจัดฐานขอมูล                                                       (3) 
                    

     202562  ระบบการจัดการฐานขอมูล                                              (3) 
                    

เปลี่ยนชื่อ 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับเนื้อหา 

     202663  การวิเคราะหและการออกแบบระบบสารนิเทศ                  (3) 
                   

     202668  การวิเคราะหระบบงานสารสนเทศ                                  (3) 
                   
 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนชื่อวิชา  
ปรับเนื้อหา 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2541) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2545) หมายเหตุ 
-      202663  เทคโนโลยีสื่อประสมเพื่อการจัดการสารสนเทศ             (3) เปดใหม 

    202664  การใชระบบการจัดฐานขอมูลสําเร็จรูปใน                          (3) 
                  งานบริการหองสมุด  

- ยกเลิก 

     202666  เทคนิคการคนคืนฐานขอมูล                                               (3)        202661  การคนคืนสารสนเทศ                                                      (3)   เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนชื่อวิชา 
เปลี่ยนเปนวิชาบังคับ 
ปรับเนื้อหา 

     202671  ขายงานหองสมดุและสารนิเทศ                                          (3)     202665  เครือขายสารสนเทศและโทรคมนาคม                              (3) 
                   

เปลี่ยนรหัสวิชา  
เปลี่ยนชื่อวิชา        
ปรับเนื้อหา 

-      202666  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร                                      (3) 
                   เพือ่งานบริการสารสนเทศ  

เปดใหม 

     202672  ธุรกิจการพิมพ                                                                     (3)      202671  ธุรกิจการพิมพ                                                                  (3) เปลี่ยนรหัสวิชา 
                       20.5  หมวดวิชาวิทยานิพนธ   

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2541) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2545) หมายเหตุ 
-      202698  การศึกษาคนควาอิสระ                                                     (3) เปลี่ยนรหัสวิชา  

เปลี่ยนชื่อวิชา        
ปรับเนื้อหา 

     202691  วทิยานิพนธ                                                                       (12)       202699  วทิยานิพนธ                                                                   (12)   เปลี่ยนรหัสวิชา 
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        20.6  ความหมายของเลขรหัสวิชา 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2541) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2545) หมายเหตุ 
เลขรหัสสามตัวแรก  หมายถงึ  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ                
                                                 สารสนเทศศาสตร 

เลขรหัสสามตัวแรก   หมายถึง  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ               
                                                 สารสนเทศศาสตร 

คงเดิม 

เลขรหัสตัวที่สี่          หมายถึง  ชั้นปที่เปดสอน เลขรหัสตัวที่สี่           หมายถึง  ชั้นปที่เปดสอน คงเดิม 
เลขรหัสตัวที่หา        หมายถึง  หมวดวิชาดังตอไปนี ้ เลขรหัสตัวที่หา         หมายถึง  หมวดวิชาดังตอไปนี ้ คงเดิม 
   เลข  0                    หมายถงึ  วิชาศึกษาทัว่ไปและปรัชญา    เลข  0                      หมายถึง  วิชาศึกษาทั่วไปและปรัชญา คงเดิม 
   เลข  1                    หมายถงึ  วิชาเทคนิค    เลข  1                      หมายถึง  วิชาเทคนคิ คงเดิม 
   เลข  2                    หมายถงึ  วิชากิจกรรมและประชาสมัพันธ    เลข  2                      หมายถึง  วิชากิจกรรมและประชาสัมพันธ คงเดิม 
   เลข  3                    หมายถงึ  วิชาการบรหิาร การบริการ หัวขอพิเศษ        
                                                 และสัมมนา 

   เลข  3                      หมายถึง  วิชาการบริหาร การบริการ หัวขอพิเศษ 
                                                   และสัมมนา 

คงเดิม 

   เลข  4                    หมายถงึ  วิชาอางอิงและบรรณานุกรม    เลข  4                      หมายถึง  วิชาอางอิงและบรรณานกุรม คงเดิม 
   เลข  5                    หมายถงึ  การฝกงาน    เลข  5                      หมายถึง  การฝกงาน คงเดิม 
   เลข  6,7                 หมายถงึ  วิชาเกีย่วกับเทคโนโลยีและ                          
                                                 สารสนเทศศาสตร 

   เลข  6,7                   หมายถึง  วิชาเกี่ยวกบัเทคโนโลยีและ                       
                                                 สารสนเทศศาสตร 

คงเดิม 

-    เลข  8                      หมายถึง  การศึกษาคนควาอิสระ เพิ่มใหม 
   เลข  9                    หมายถงึ  วิทยานิพนธ    เลข  9                     หมายถงึ  วิทยานิพนธ คงเดิม 
เลขรหัสตัวที่หก       หมายถึง  ลําดับรายวิชาในวิชาของเลขรหัสตัวที่หา เลขรหัสตัวที่หก        หมายถึง  ลําดับรายวิชาในวิชาของเลขรหัสตัวที่หา คงเดิม 
 

 


