คําอธิบายรายวิชา
วิชาเสริมพื้นฐาน
บ.501 ทรัพยากรสารสนเทศและการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3 (3-0-9)
LS 501 Information Resources and Collection Development
ความหมาย ประเภทและแหลงผลิตทรัพยากรสารสนเทศ วิธีใชทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อการ คนควา กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
บ. 502 การวิเคราะหหมวดหมูและทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ
3 (3-0-9)
LS 502 Classification and Cataloging
ความมุงหมายและประโยชนในการวิเคราะหหมวดหมูและทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ
ระบบการจัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศในปจจุบัน หลักการกําหนดเลขหมูตามระบบทศนิยม
ของดิวอี้ การกําหนดเลขประจําตัวผูแตง การกําหนดหัวเรื่อง หลักการทํารายการ และการเรียง
รายการทรัพยากรสารสนเทศ
วิชาบังคับ
บ.611 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-9)
LS 611 Information Technology
แนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศและการจัดการสารสนเทศ ระบบการจัดการสารสนเทศ ระบบ
คอมพิวเตอร การสื่อสารขอมูล เครือขายอินเทอรเน็ต แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล การประยุกต
เทคโนโลยีเพื่องานหองสมุดและศูนยสารสนเทศ
บ.612 บริการสารสนเทศ
3 (3-0-9)
LS 612 Information Services
ผู ใ ชแ ละความตองการสารสนเทศ การจัด บริการสารสนเทศ ธุ รกิจสารสนเทศ การ
ประเมินผลการบริการสารสนเทศ แหลงผลิตและเผยแพรสารสนเทศ และการประยุกตเทคโนโลยี
เพื่อการบริการสารสนเทศ

บ.613 การจัดการฐานขอมูลสําหรับงานหองสมุดและศูนยสารสนเทศ
3 (3-0-9)
LS 613 Database Management for Libraries and Information Centers
วิชาบังคับกอน: บ. 611 เทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวคิด รูปแบบและการดําเนินการจัดการฐานขอมูล หนาที่ของระบบจัดการฐานขอมูล
การสราง การคนคืน การปรับปรุง และการบริหารฐานขอมูล การเลือกระบบจัดการฐานขอมูล
และแนวโนมของระบบจัดการฐานขอมูล
บ.621 การวิเคราะหหมวดหมูและทํารายการทรัพยากรสารสนเทศขั้นสูง
3 (3-0-9)
LS 621 Advanced Classification and Cataloging
ศึกษาและวิเคราะหระบบการจัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศที่ใชกันแพรหลาย การจัด
ทํ า รายการทรั พ ยากรสารสนเทศ และการนํ า เทคโนโลยี ม าใช ใ นการจั ด หมวดหมู แ ละทํ า รายการ
สารสนเทศ
บ.651 การบริหารหองสมุดและศูนยสารสนเทศขั้นสูง
3 (3-0-9)
LS 651 Advanced Administration of Libraries and Information Centers
ทฤษฎีการจัดและบริหารหองสมุดและศูนยสารสนเทศ โดยเนนการวางแผน การตัดสินใจ
การบริหารบุคคล มนุษยสัมพันธ การรวมมือประสานงาน สถิติ โปรแกรมประยุกตที่จําเปนตองใช
เพื่อการบริหารและปฏิบัติงาน
บ.671 การวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
3 (3-0-9)
LS 671 Research in Library and Information Science
ความรูเกี่ยวกับการวิจัย ขอบเขตและวิธีการดําเนินการวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร หลักการประเมินผลการวิจัย การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน สถาบันวิจัย
ทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรที่สําคัญทั้งในประเทศและตางประเทศ
วิชาเลือก
บ.645 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะวิชา
3 (3-0-9)
LS 645 Management in Information Resources for Specialized Areas
หลักการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การแสวงหาและประเมินคุณคาเพื่อคัดเลือกรวบรวม
หรือสรางชองทางการเขาถึง การจัดระบบเพื่อการคนคืน การบริการและเผยแพร ทั้งนี้โดยเลือก
ศึกษาสาขา วิชาใดสาขาวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ

บ.675 สถิติสําหรับงานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
3 (3-0-9)
LS 675 Statistics for Library and Information Science
ความรูทางสถิติในการเก็บรวบรวม การประมวลผลและนําเสนอการวิเคราะห และการตี
ความหมายขอมูล สถิติที่จําเปนสําหรับงานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรทั้งดานการ
ปฏิบัติ การวิจัย และการนําคอมพิวเตอรมาชวยคํานวณทางสถิติ
บ.685 การศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
3 (3-0-9)
LS 685 Historical Background and Development in Librarianship
วิวัฒนาการและแนวโนมของการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรใน
ประเทศไทยและตางประเทศ การจัดทําหลักสูตร การรับรองวิทยฐานะ การบริหาร การจัดการ การ
ควบคุมมาตรฐานการศึกษา
บ.686 การประยุกตวิธีสอนสําหรับวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร

3 (3-0-9)

LS 686 Application for Methods of Teaching of Library and Information Science
หลักเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการสอน วิธีการสอนแบบตาง ๆ การใชสื่อการสอน การ
วัดผลเพื่อประยุกตใชในการสอนสําหรับวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
บ.715 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานสารสนเทศ
3 (3-0-9)
LS 715 Computer Programming for Information Handling Application
วิชาบังคับกอน : บ.611 เทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ตรรกของการเขียนโปรแกรม องคประกอบ
ของโปรแกรม คําสั่งในการประมวลผล การเขียนโปรแกรม
บ.725 การจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศขั้นสูง
3 (3-0-9)
LS 725 Advanced Information Storage and Retrieval
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ เทคโนโลยีเพื่อการจัดเก็บ
และค น คื น สารสนเทศ กระบวนการจั ด เก็ บ สารสนเทศ กลยุ ท ธ ก ารค น คื น สารสนเทศ การ
ประเมินผลการจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ

บ.727 การพัฒนาและการจัดการเว็บไซต
3 (3-0-9)
LS 727 Website Development and Administration
การวางแผน การสรางและการออกแบบเว็บไซต พื้นฐานของภาษากํากับตางๆ การพัฒนา
การจัดการ และการเผยแพรสารสนเทศบนเว็บ การสรางเครื่องมือชวยสืบคนบนเว็บ การคัดเลือก
และประเมินคุณคาเว็บไซต
บ.728 โทรคมนาคมและเครือขายคอมพิวเตอรสําหรับงานสารสนเทศ
3 (3-0-9)
LS 728 Telecommunications and Computer Networks for Information Works
แนวคิ ด องค ป ระกอบและบทบาทของโทรคมนาคมและเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร การ
ประยุกตโทรคมนาคม และเครือขายคอมพิวเตอรสําหรับงานสารสนเทศ การเชื่อมตอของเครือขาย
คอมพิวเตอร การจัดการเครือขายคอมพิวเตอร จริยธรรมและกฎหมายสําหรับการใชเครือขาย
บ. 755 การวิเคราะหระบบงานหองสมุด
3 (3-0-9)
LS 755 Library System Analysis
วิชาบังคับกอน : บ.611 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรูดานระบบงาน กระบวนการตางๆ ในการพัฒนาระบบ การศึกษาความเปนไปได
ของระบบงาน การศึ ก ษาและวิ เ คราะห ส ภาพของระบบงานห อ งสมุ ด ป จ จุ บั น การออกแบบ
ระบบงานหองสมุด การทดสอบระบบงานใหม การจัดเตรียมบุคลากรและวิธีการดําเนินงาน การ
ติดตั้งระบบเพื่อใชงาน การติดตามและประเมินผลระบบใหม การจัดทําเอกสารประกอบ การ
จัดการโครงการ
บ.756 หองสมุดดิจิทัล
3 (3-0-9)
LS 756 Digital Libraries
วิชาบังคับกอน : บ.611 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความหมายและพัฒ นาการของห อ งสมุ ด ดิ จิ ทัล กระบวนการพัฒ นาสารสนเทศดิ จิ ทั ล
โปรแกรมเพื่อการพัฒนาสารสนเทศดิจิทัล การจัดการและบริการหองสมุดดิจิทัล
บ.757 กฎหมายสําหรับงานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
3 (3-0-9)
LS 757 Law for Library and Information Science
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งานบรรณารั ก ษศาสตร แ ละสารสนเทศศาสตร อาทิ ลิ ข สิ ท ธิ์
สิทธิบัตร สิทธิในการเขาถึงสารสนเทศ กฎหมายวาดวยเสรีภาพทางปญญา

บ.778 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร
LS 778 Seminar in Information Science

3 (3-0-9)

ศึกษาและวิเคราะหประเด็นสําคัญในดานสารสนเทศศาสตร โดยเนนที่เกี่ยวของกับประเทศ
ไทย
การคนควาอิสระ (สําหรับนักศึกษา แผน ข )
บ.771 การคนควาอิสระ 1
3 หนวยกิต
LS 771 Independent Study 1
ศึกษาคนควาประเด็นทางวิชาการในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
ตามความสนใจของผูเ รี ย น เสนอหั ว ขอ และเค าโครงภายใตก ารกํากั บดูแ ลของคณะกรรมการ
ปริญญาโท และดําเนินการศึกษาภายใตการกํากับดูแลของอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
บ.772 การคนควาอิสระ 2
3 หนวยกิต
LS 772 Independent Study 2
ดําเนินการศึกษาคนควาภายใตการกํากับดูแลของอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ และ
เสนอผลการศึกษาตอกรรมการการการคนควาอิสระ
วิทยานิพนธ (สําหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2)
บ.800 วิทยานิพนธ

12 หนวยกิต

LS 800 Thesis
การสร า งโครงการวิ จั ย และดํ า เนิ น การวิ จั ย อั น ก อ ให เ กิ ด องค ค วามรู ใ หม ใ นสาขาวิ ช า
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร และนําเสนอวิทยานิพนธ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อ
เผยแพร จริยธรรมในการทําวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพรผลงานวิชาการ

