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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถทางบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ  

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ และพัฒนาสังคมได้อย่าง

เหมาะสม  

โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร 
นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต โดยได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ตาม

โครงสร้าง  องค์ประกอบ และข้อก าหนดของหลักสูตรดังนี้  
1. วิชาศึกษาท่ัวไป   30   หนว่ยกิต  
2. วิชาเฉพาะ   100   หน่วยกิต 
     2.1 วิชาเอก  76    หน่วยกิต  
           2.1.1 วิชาบังคับในสาขา   37  หน่วยกิต 
           2.1.2  วิชาเลือกในสาขา   30   หน่วยกิต 
           2.1.3 วิชาบังคับนอกสาขา 9    หน่วยกิต 
      2.2 วิชาโทหรือวิชาเลือก    24    หน่วยกิต 
3. วิชาเลือกเสรี    9   หน่วยกิต 
 ข้อก าหนดของหลักสูตร  
  1. วิชาศึกษาท่ัวไป 



         นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  2. วิชาเฉพาะ 
          2.1 วิชาเอก   76   หน่วยกิต  
                2.1.1 วิชาบังคับในสาขา    
                      นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับในสาขาไม่น้อยกว่า  12  วิชา  37  หน่วยกิต  และต้องสอบไล่ได้ไม่
ต่ ากว่าระดับ   C  
  ทุกรายวิชา   ดังนี้  
  บ.211    ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์     3 หน่วยกิต 
  บ.212    เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น                                                    3  หน่วยกิต 
  บ.231    การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ                                                  3  หน่วยกิต            
  บ.241    การวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 1                                 3  หน่วยกิต            
  บ.242    การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 1                                          3  หน่วยกิต 
  บ.251    ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการอ้างอิง                                             3  หน่วยกิต            
  บ.324    ความรู้เบื้องต้นทางการวิจัยส าหรับบรรณารักษ์                                3  หน่วยกิต  
  บ.343    การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 2                                          3  หน่วยกิต  
  บ.344    การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ                                            3  หน่วยกิต 
  บ.361    การจัดและบริหารห้องสมุดทั่วไป                                                3  หน่วยกิต 
  บ.371    การบริการและการเผยแพร่สารสนเทศ                                         3  หน่วยกิต 
  บ.491    การปฏิบัติงานในห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ                                4  หน่วยกิต 

     2.1.2 วิชาเลือกในสาขา    นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาอ่ืนๆ ในสาขาไม่น้อยกว่า 10 วิชา 30 หน่วยกิต โดย
ต้องเป็นวิชาในระดับ 400 ไม่น้อยกว่า 2 วิชา 6 หน่วยกิต   จากรายวิชาต่อไปนี้ 

  บ.215    การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์                                                      3  หน่วยกิต 
  บ.216    สารสนเทศกับสังคมไทย                                                          3  หน่วยกิต 
  บ.217    การรู้สารสนเทศ 1                                                                3  หน่วยกิต 
  บ.218    การรู้สารสนเทศ 2                                                                3  หน่วยกิต 
  บ.226    พัฒนาการของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ                                  3  หน่วยกิต  
  บ.319    การบริหารส านักงาน                                                             3  หน่วยกิต 
  บ.327    หนังสือและการพิมพ์                                                             3  หน่วยกิต 
  บ.335    โปรแกรมประยุกต์ส าหรับส านักงาน                                           3  หน่วยกิต 
  บ.336    โปรแกรมด้านกราฟิก                                                                3  หน่วยกิต 
  บ.345    บรรณานุกรม ดรรชนีและสาระสังเขป                                            3  หน่วยกิต 



  บ.346    การวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 2                                  3  หน่วยกิต 
  บ.357    ทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                3  หน่วยกิต 
  บ.358    ทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            3  หน่วยกิต 
  บ.359    ทรัพยากรสารสนเทศส าหรับเด็กและวัยรุ่น                                     3  หน่วยกิต 
  บ.377    การบริการและการเผยแพร่สารสนเทศส าหรับผู้ใช้กลุ่มพิเศษ                3  หน่วยกิต 
  บ.385    วารสารและหนังสือพิมพ์ส าหรับห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ               3  หน่วยกิต 
  บ.425    การวิจัยส าหรับบรรณารักษ์                                                       3  หน่วยกิต 
  บ.445    การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักวิชาชีพสารสนเทศ                3  หน่วยกิต 
  บ.446    พ้ืนฐานการจัดการฐานข้อมูลส าหรับห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ           3  หน่วยกิต 
  บ.447    การท ารายการโสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์                             3  หน่วยกิต 
  บ.449    เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ      3  หน่วยกิต 
  บ.456    การจัดการความรู้ส าหรับบรรณารักษ์                                            3  หน่วยกิต            
  บ.466    การจัดและบริหารห้องสมุดประชาชนและห้องสมุดโรงเรียน                  3  หน่วยกิต 
  บ.467    การจัดและบริหารห้องสมุดเฉพาะและห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา           3  หน่วยกิต 
  บ.476    การศึกษาผู้ใช้                                                                        3  หน่วยกิต 
  บ.487    จดหมายเหตุและทรัพยากรสารสนเทศราชการ                                 3  หน่วยกิต 

                2.1.3 วิชาบังคับนอกสาขา      นักศึกษาต้องศึกษาและสอบไล่ได้รายวิชา
ภาษาอังกฤษ   3  รายวิชา   รวม  9  หน่วยกิต ได้แก่ 
  อ.216     โครงสร้างภาษาอังกฤษ                                                              3   หน่วยกิต 
  อ.221      การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล                                                        3    หน่วยกิต 
  อ.231      การเขียนระดับย่อหน้า                                                             3     หน่วยกิต 

         2.2 วิชาโทหรือวิชาเลอืก    24           หน่วยกิต  
นักศึกษาอาจเลือกศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  ดังนี้ 
                2.2.1 วิชาโท 
                         นักศึกษาอาจเลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เปิด สอนในมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์เป็นวิชา
โท          โดยศึกษาตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทในสาขาวิชานั้นๆ ในกรณีที่นักศึกษาเลือกศึกษา
วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาโท  นักศึกษาสามารถน าวิชา      อ.216  , อ.221 , และ อ. 231 (วิชาบังคับนอกสาขา) มา
นับรวมกับวิชาภาษาอังกฤษอ่ืนๆ ให้ครบจ านวนวิชาตามข้อก าหนดของหลักสูตรวิชาโทภาษาอังกฤษได้ แต่จะไม่นับ
หน่วยกิตให้   ดังนั้นนักศึกษาต้องศึกษาวิชาอ่ืน ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพิ่มอีก 3 วิชา 9 หน่วยกิต 
เพ่ือให้ครบหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ 



                หรือ 2.2.2 วิชาเลือก  
                        นักศึกษาอาจเลือกศึกษาจากวิชาของสาขาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ รวมไม่
เกิน 4 สาขาวิชา ไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต  

  3. วิชาเลือกเสรี    9  หน่วยกิต  
        นักศึกษาอาจเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็น วิชาเลือกเสรีอย่าง
น้อย  9  หน่วยกิต     ทั้งนี้ให้หมายรวมถึง วิชาศึกษาท่ัวไป หมวดภาษาต่างประเทศด้วย   
  การศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เป็นวิชาโท  
          นักศึกษาท่ีประสงค์จะศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เป็นวิชาโท                    ต้อง
ศึกษารายวิชาในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ ศาสตร์ไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต  ตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้  
            1. นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาบังคับในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ รวม15หน่วยกิต 
ได้แก่ บ.211, บ.212, บ.241, บ.242, และ บ.251 และต้องสอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าระดับ C ทุกรายวิชา 
             2. นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 
รายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
  การศึกษาเพ่ือรับอนุปริญญาในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
           นักศึกษาผู้ใดได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ได้
หน่วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่า  103  หน่วยกิต  ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้  มีสิทธิได้รับอนุปริญญา  
           1. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  2.00 
           2. ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษาปกติ 
           3. ได้ศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยครบตามหลักสูตร รวม  30 หน่วยกิต 
           4. ได้ศึกษารายวิชาเฉพาะของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 64  
              หน่วยกิต  ตามเงื่อนไขดังนี้ 
                4.1 วิชาบังคับในสาขา ไม่น้อยกว่า  37  หน่วยกิต และต้องสอบได้ไม่ต่ ากว่า C ในรายวิชาต่อไปนี้  
                    บ.211, บ.212, บ.231, บ.241, บ.242, บ.251, บ.324, บ.343, บ.344, บ.361, บ.371 และ บ.491  
               4.2 วิชาบังคับนอกสาขา จ านวน  9  หน่วยกิต  นักศึกษาต้องสอบไล่ได้วิชาภาษาอังกฤษในรายวิชา  
                     อ.216, อ.221 และ อ. 231 
              4.3 วิชาอ่ืนๆ ในสาขา ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต 
          5. ได้ศึกษาวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต  

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตร สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 



 วิชาบังคับ 

 

บ.211  ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   3 (3-0-6)  

LS211  Introduction to Library and Information Science     

ความหมาย ขอบเขต และพัฒนาการของบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ระบบสารสนเทศและบริการ 

ระบบและบริการของห้องสมุดและหน่วยงานบริการสารสนเทศอ่ืนๆ บุคคลและสถาบันที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  อาชีพและการศึกษาอบรมทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มีการศึกษานอกสถานที่ 

 

บ.212  เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น                                       3 (3-0-6)  

LS212  Introduction to Information Technology       

 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในงานห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ 

ระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสือ่ประสม   

  

บ.231  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ          3 (3-0-6)  

LS231  Information Resources Development      

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บ.211 

 ความหมายและประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ การเลือก  การจัดหา  การประเมินทรัพยากรสารสนเทศ  

และการคัดทรัพยากรสารสนเทศออกจากห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ  เทคโนโลยีและความร่วมมือในการพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศ   

  

บ.241  การวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 1       3 (2-3-4)  

LS241  Classification of Information Resources 1      

วัตถุประสงค์ ประโยชน์ ความเป็นมาและหลักเกณฑ์ท่ัวไปของการวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 

ระบบการวิเคราะห์หมวดหมู่สารสนเทศต่าง ๆ ลักษณะส าคัญของระบบการจัดหมวดหมู่ที่ดี ศึกษาและวิเคราะห์หมวดหมู่

ตามระบบทศนิยมของดิวอ้ีตั้งแต่หมวด 000 ถึง 900 และตารางช่วยทั้ง 7 ตาราง เลขหนังสือและการก าหนดเลขหนังสือ

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หัวเรื่องและการก าหนดหัวเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (บรรยายและปฏิบัติการ 6 

ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 



บ.242  การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 1                           3 (2-3-4)     

LS242  Cataloging  of Information Resources 1      

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บ.241 
 ความมุ่งหมายและประโยชน์ในการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ  หลักเกณฑ์ในการท ารายการทรัย

พากรสารสนเทศมาตรฐานแบบแองโกล-อเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 (AACR 2 rev.)  การท ารายการทรัพยากร

สารสนเทศประเภทหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องภาษาอังกฤษ การผลิตและการจัดเรียงรายการทรัพยากรสารสนเทศ 

ภาษาอังกฤษ (บรรยายและปฏิบัติการ 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 

 

บ.251  ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอ้างอิง                              3 (2-3-4) 

LS251  General Reference Resources      

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บ.211 

 ความหมาย ความส าคัญและลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศอ้างอิง เกณฑ์และคู่มือการเลือก

ทรัพยากรสารสนเทศอ้างอิง แหล่งผลิตทรัพยากรสารสนเทศอ้างอิง ศึกษาและฝึกปฏิบัติค้นข้อมูลจากทรัพยการ

สารสนเทศอ้างอิงทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และดิจิทัล การจัดบริการและการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานตอบค าถาม

และช่วยการค้นคว้า (บรรยายและปฏิบัติการ 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 

  

บ.324  ความรู้เบื้องต้นทางการวิจัยส าหรับบรรณารักษ์                3 (3 -0-6) 

LS324  Introduction to Research Methodology  for Librarians    

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บ.211 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปริมาณในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การเก็บ

รวบรวมข้อมูลและสถิติพ้ืนฐานส าหรับการวิจัย การท าวิจัยเชิงปริมาณโดยน าความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มาใช้ในการศึกษาหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งและน าเสนอผลงานในรูปแบบรายงาน

การวิจัย 

       

บ.343  การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 2                           3 (2-3-4) 

LS343  Cataloging  of Information Resources 2     

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บ. 242 



  หน้าที่และความรับผิดชอบของงานท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ  หลักเกณฑ์การท ารายการ

ทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐานแบบแองโกล-อเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 (AACR 2 rev.) การเลือกและการลง

รายการหลัก รายการเพ่ิมภาษาไทย การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศหนังสือภาษาไทยประเภทต่าง ๆ การลงรหัส

บันทึกข้อมูลรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐานรูปแบบ มาร์ค 21 (บรรยายและปฏิบัติการ 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 

 
บ.344  การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ                     3 (3 -0-6) 

LS344  Information Storage and Retrieval       

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บ.212 

 ความหมายและกระบวนการของการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ  แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดเก็บและค้น

คืนสารสนเทศ  เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ  กลวิธีการค้นคืนสารสนเทศ  การประเมินผลการค้น

คืนสารสนเทศ 

 

บ.361  การจัดและบริหารห้องสมุดทั่วไป                                  3 (3 -0-6) 

LS361  Library Organization and Administration      

 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร องค์ประกอบส าคัญของการด าเนินงานห้องสมุด การวาง โครงร่างและ 

การจัดตั้งห้องสมุด บุคลากร งบประมาณและการเงิน การจัดและใช้สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ การ 

ประชาสัมพันธ์ การประเมินผล สถิติและรายงาน  มาตรฐานที่เกี่ยวกับงานห้องสมุด มีการศึกษานอกสถานที่ 

 

บ.371  การบริการและการเผยแพร่สารสนเทศ   3 (3-0–6) 

LS371  Information Services and Dissemination      

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บ.212 

 ความหมาย วัตถุประสงค์  และประเภทของการบริการและการเผยแพร่สารสนเทศ  การจัดการด้านการบริการ

และการเผยแพร่สารสนเทศ หลักและกระบวนการจัดบริการประเภทต่างๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการงานบริการ  

จริยธรรมในงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ  การติดตามและประเมินผลการบริการ 

 

บ.491  การปฏิบัติงานในห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ               4 (0-12-0) 

LS491  Libraries and Information Centers Practice Work     

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาบังคับในสาขาระดับ 200 และ 300 ทุกวิชา โดยต้องสอบได้ ไม่ต่ ากว่าระดับ C ทุกรายวิชา 



 ปฏิบัติงานประเภทต่าง ๆ ในห้องสมุด ทั้งงานเทคนิคและงานบริการ ก าหนดการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่า  210 

ชั่วโมง โดยต้องมีการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน  

 นักศึกษาอาจเลือกปฏิบัติงานในแหล่งบริการสารสนเทศแทนห้องสมุดก็ได้ ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากภาควิชา

บรรณารักษศาสตร์ 

 

วิชาเลือก  

บ.215    การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์                                          3 (3 -0 – 6)  

LS215  Website Creation and Development                              

 พ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเว็บ  ภาษาก ากับต่างๆ  การออกแบบเว็บไซต์ส าหรับห้องสมุดและศูนย์

สารสนเทศ การเผยแพร่เว็บไซต์ การประเมินคุณค่าเว็บไซต์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

  

บ.  216  สารสนเทศกับสังคมไทย                                            3 (3 -0 – 6) 

LS 216  Information and Thai Society       

 ความหมายและความส าคัญของสารสนเทศ การรู้เท่าทันสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภูมิหลังเกี่ยวกับ

สังคมสารสนเทศและสังคมความรู้  วัฒนธรรมการเรียนรู้และการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้  บทบาทของห้องสมุดและ

ศูนย์สารสนเทศและแนวทางการพัฒนางานสารสนเทศในบริบทสังคมไทย 

 

บ.217 การรู้สารสนเทศ 1      3 (3 -0 – 6) 

LS217 Information Literacy 1       

ไม่นับหน่วยกิตให้กับนักศึกษาวิชาเอกและโทบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

ความส าคัญของสารสนเทศกับการศึกษาค้นคว้า  สื่อสารสนเทศในรูปแบบดั้งเดิมจนถึงสื่อดิจิทัล  แหล่ง

สารสนเทศประเภทต่าง ๆ หมายรวมถึงแหล่งสารสนเทศดิจิทัล  วิธีการและเทคโนโลยีเพ่ือการเข้าถึงและค้นคืน

สารสนเทศประเภทต่าง ๆ  การประเมินแหล่งสารสนเทศ 

  

บ.218 การรู้สารสนเทศ 2      3 (3 -0 – 6) 

LS218 Information Literacy 2        

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บ. 217 

ไม่นับหน่วยกิตให้กับนักศึกษาวิชาเอกและโทบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 



 หลักการคัดเลือกและรวบรวมสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ   การอ้างอิงสารสนเทศในรูปแบบต่าง 

ๆ การสร้างฐานข้อมูลเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  การน าเสนอสารสนเทศ  กฎหมายและจริยธรรมใน

การใช้สารสนเทศ 

   

บ.226  พัฒนาการของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ                      3 (3 -0 – 6) 

LS226  Development of Libraries and Information Centers     

 วิวัฒนาการของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศในประเทศไทยและต่างประเทศ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการ

ด าเนินงานของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  มีการศึกษานอกสถานที่ 

  

บ.319  การบริหารส านักงาน                                                3 (3 -0 – 6) 

LS319  Office Management        

 การจัดส านักงาน การบริหารงานบุคคล การบริหารงานธุรการ งานสารบรรณ การจัดเก็บเอกสาร งาน

งบประมาณ งานพัสดุ งานเลขานุการ การเขียนหนังสือราชการและจดหมายธุรกิจ  ระบบส านักงานอัตโนมัติ 

  

บ.327  หนังสือและการพิมพ์                                               3 (3 -0 – 6) 

LS327  Books and Printing        

 ประวัติและวิวัฒนาการของตัวอักษรและหนังสือตั้งแต่ต้นจนปัจจุบัน หนังสือต้นฉบับที่มีชื่อเสียง ประวัติและ

วิวัฒนาการของการพิมพ์ อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการพิมพ์ ขั้นตอนการผลิตหนังสือ ประเภทและกิจการของโรง

พิมพ์ ส านักพิมพ์ กฎหมายเกี่ยวกับการพิมพ์ ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและวัฒนธรรมกับการผลิตและการเผยแพร่

สิ่งพิมพ์  

 
บ.345  บรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสังเขป                         3 (3 -0 – 6) 
LS345  Bibliographies, Indexes and Abstracts      
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บ.212 
 ความหมาย วัตถุประสงค์ ความส าคัญ และประเภทของบรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสังเขปในฐานะ
เครื่องมือช่วยค้นในระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ หลักการท าบรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสังเขปทั้งใน
รูปดิจิทัลและสิ่งพิมพ์  แนวการจัดบริการและเผยแพร่ บรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสังเขป 
 

บ.346  การวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 2                 3 ( 3 – 0 – 6) 



LS346  Classification of Information Resources 2      

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บ.241  

 วิเคราะห์การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ  ที่มีใช้ในห้องสมุดและ ศูนย์สารสนเทศ  เน้นการจัดหมวดหมู่

ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน การก าหนดเลขเรียกหนังสือ วิธีการให้หัวเรื่องตามระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน  

  
บ.357  ทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3 (3 -0 – 6) 

LS357  Information Resources in  Science and Technology    

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บ. 251 

 ความหมายและขอบเขตของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทรัพยากรสารสนเทศท่ีส าคัญในสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แหล่งผลิตและให้บริการสารสนเทศทั้งประเภทบุคคลและสถาบันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้บริการ 

 

บ.358  ทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  3 (3 -0 – 6) 

LS358  Information Resources in  Humanities and Social Sciences    

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บ. 251 

 ความหมายและขอบเขตของวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ทรัพยากรสารสนเทศที่ส าคัญในสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แหล่งผลิตและให้บริการสารสนเทศท้ังประเภทบุคคลและสถาบันในสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 

บ.359  ทรัพยากรสารสนเทศส าหรับเด็กและวัยรุ่น     3 (3 -0 – 6) 

LS359  Information Resources for Children and Adolescents    

 ความหมาย ประวัติและพัฒนาการ  ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศส าหรับเด็กและวัยรุ่น ความต้องการ

และความสนใจในการอ่านของเด็กวัยต่างๆ  การส่งเสริมและการแนะแนวการอ่าน นักเขียนและนักวาดภาพคนส าคัญ

ทั้งของไทยและต่างประเทศทั้ง ในอดีตและปัจจุบัน ผลงานเล่มส าคัญๆ  หลักการเลือก  คู่มือการเลือก  แหล่งผลิต  

องค์การและสถาบันที่มีส่วนส่งเสริมการผลิต  แนวโน้มของการผลิตและการตลาดของทรัพยากรสารสนเทศส าหรับ

เด็กและวัยรุ่น  มีการศึกษานอกสถานที่ 

  

บ.377  การบริการและการเผยแพร่สารสนเทศส าหรับผู้ใช้กลุ่มพิเศษ 3 (3 -0 – 6) 



LS377  Information Services and Dissemination for Special Groups   

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บ.371 

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผู้ใช้กลุ่มพิเศษ การจัดการสารสนเทศและบริการส าหรับผู้ใช้กลุ่มพิเศษ  จริยธรรม  

การบริการ  และการประเมินคุณภาพการบริการ 

 

บ.385  วารสารและหนังสือพิมพ์ส าหรับห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ 3 (3 -0 – 6) 

LS385  Serial Publications in Libraries and Information Centers    

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บ.211 

 ความหมายและความส าคัญของวารสารและหนังสือพิมพ์ทั้งในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

การเลือก  การจัดหา  การบริการ  และการเผยแพร่วารสารและหนังสือพิมพ์  เทคโนโลยีและความร่วมมือในงาน

วารสาร  

  

บ.425 การวิจัยส าหรับบรรณารักษ์              3 (3 -0 – 6) 

LS425 Research method for Librarian  

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บ.324 

การวิจัยเชิงคณุภาพในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการแปล

ผล การท าวิจัยเชิงคุณภาพโดยน าความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มาใช้ใน

การศึกษาหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งและน าเสนอผลงานในรูปแบบรายงานการวิจัย 

       

บ.445  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักวิชาชีพสารสนเทศ       3 (2 -3– 4) 

LS445  Computer Programming for Information Professionals    

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บ.212  

 ตัวแปร ค่าคงท่ี ตัวด าเนินการและนิพจน์ ค าสั่งเลือกท า ค าสั่งวนรอบ โปรแกรมย่อย การเชื่อมต่อฐานข้อมูล
เบื้องต้นโดยประยุกต์กับภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษา (บรรยายและปฏิบัติการ 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 
บ.446  พื้นฐานการจัดการฐานข้อมูลส าหรับห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ   3 (2 -3 – 4) 

LS446  Fundamentals of Database Management for Libraries and Information Centers    

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บ.212  



 ความหมายของฐานข้อมูล   แบบจ าลองฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การปรับบรรทัดฐาน  ภาษา SQL   
การควบคุมการเข้าถึงฐานข้อมูลพร้อมกัน  การส ารองและการกู้คืนข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล   
(บรรยายและปฏิบัติการ 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 
บ.447  การท ารายการโสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์  3 (3 -0 – 6) 

LS447  Cataloging  of Audio-Visual Materials and Electronic Media   

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บ.242  

 ลักษณะส าคัญของโสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาการท ารายการโสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประเภทต่างๆ 
  
บ.449  เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ    3 (3 -0 – 6) 

LS449 Computer Network Technology for Libraries and Information Centers        

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บ.212  

 ความหมายของเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล รูปแบบการเชื่อมต่อ สถาปัตยกรรมเครือข่าย ระบบ LAN 

อินเทอร์เน็ต  

 

บ.466  การจัดและบริหารห้องสมุดประชาชนและห้องสมุดโรงเรียน    3 (3 -0 – 6) 

LS466  Organization and Administration of Public Libraries and School Libraries  

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บ.361 

 ความหมาย พัฒนาการและมาตรฐานของห้องสมุดประชาชนและห้องสมุดโรงเรียนทั้งใน ประเทศและ

ต่างประเทศ การด าเนินงานในด้านนโยบาย แผนงาน งบประมาณ บุคลากร บริการ และการจัดท าโครงการต่างๆ ของ

ห้องสมุดท้ังสองประเภท บริการและกิจกรรมที่เสริมการเรียน การสอน การอ่าน การพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนและ

สังคม  มีการศึกษานอกสถานที่ 

 

บ.467  การจัดและบริหารห้องสมุดเฉพาะและห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  3 (3 -0 – 6) 

LS467  Organization and Administration of Special Libraries and Academic Libraries    

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บ.361 



 ความหมาย พัฒนาการและมาตรฐานของห้องสมุดเฉพาะ ศูนย์สารสนเทศ และห้องสมุดสถาบัน อุดมศึกษาทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ การด าเนินงานในด้านนโยบาย แผนงาน งบประมาณ บุคลากร บริการ และการจัดท า

โครงการต่างๆ ของห้องสมุดทั้งสองประเภท มีการศึกษานอกสถานที่ 

 

บ.476  การศึกษาผู้ใช้  3 (3 -0 – 6) 

LS476  User Studies         

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บ.211 

 ความหมายและขอบเขตของการศึกษาผู้ใช้ หลักและวิธีการในการศึกษาผู้ใช้ การน าผลการศึกษาไปใช้ในการ

พัฒนางานสารสนเทศ 

 

บ.487  จดหมายเหตุและทรัพยากรสารสนเทศราชการ  3 (3 -0 – 6) 

LS487   Archival Materials and Government Information Resources   

  จดหมายเหตุในแง่ของประวัติ  ความส าคัญ  ลักษณะ  แหล่งเอกสารจดหมายเหตุ  การจัดเก็บและบริการ  

ตลอดจนการอนุรักษ์  ศึกษาทรัพยากรสารสนเทศราชการในเรื่องของลักษณะ ประเภท ความส าคัญ แหล่งทรัพยากร  

การจัดหา  การจัดเก็บและบริการ  ทรัพยากรสารสนเทศราชการ  มีการศึกษานอกสถานที่ 

 
 
 


