
คําอธิบายรายวิชา 
วิชาเสริมพื้นฐาน 

 
บ.501  ทรัพยากรสารสนเทศและการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ   3 (3-0-9) 
LS 501 Information Resources and Collection Development 

 ความหมาย ประเภทและแหลงผลิตทรัพยากรสารสนเทศ วิธีใชทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อการ คนควา กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
 

บ. 502 การวิเคราะหหมวดหมูและทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ   3 (3-0-9) 
LS 502 Classification and Cataloging 
 ความมุงหมายและประโยชนในการวิเคราะหหมวดหมูและทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
ระบบการจัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศในปจจุบัน หลักการกําหนดเลขหมูตามระบบทศนิยม
ของดิวอ้ี  การกําหนดเลขประจําตัวผูแตง  การกําหนดหัวเร่ือง หลักการทํารายการ และการเรียง
รายการทรัพยากรสารสนเทศ 

 
วิชาบังคับ 

 
บ.611   เทคโนโลยีสารสนเทศ       3 (3-0-9) 
LS 611  Information Technology 
 แนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศและการจัดการสารสนเทศ ระบบการจัดการสารสนเทศ  ระบบ 
คอมพิวเตอร  การส่ือสารขอมูล  เครือขายอินเทอรเน็ต  แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล  การประยุกต
เทคโนโลยีเพื่องานหองสมุดและศูนยสารสนเทศ 
 
บ.612  บริการสารสนเทศ        3 (3-0-9) 
LS 612 Information  Services 
 ผูใชและความตองการสารสนเทศ  การจัดบริการสารสนเทศ  ธุรกิจสารสนเทศ  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  หนาท่ีของระบบจัดการฐานขอมูล  
การสราง  การคนคืน  การปรับปรุง  และการบริหารฐานขอมูล การเลือกระบบจัดการฐานขอมูล 
และแนวโนมของระบบจัดการฐานขอมูล 
 
บ.621  การวิเคราะหหมวดหมูและทํารายการทรัพยากรสารสนเทศข้ันสูง  3 (3-0-9) 
LS 621 Advanced Classification and Cataloging 

ศึกษาและวิเคราะหระบบการจัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศท่ีใชกันแพรหลาย การจัด 
ทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ และการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดหมวดหมูและทํารายการ
สารสนเทศ 
 
บ.651    การบริหารหองสมุดและศูนยสารสนเทศข้ันสูง    3 (3-0-9) 
LS 651  Advanced Administration of Libraries and Information Centers 
  ทฤษฎีการจัดและบริหารหองสมุดและศูนยสารสนเทศ โดยเนนการวางแผน การตัดสินใจ 
การบริหารบุคคล มนุษยสัมพันธ การรวมมือประสานงาน สถิติ โปรแกรมประยุกตท่ีจําเปนตองใช
เพื่อการบริหารและปฏิบัติงาน 
 
บ.671    การวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร   3 (3-0-9) 
LS 671  Research in Library and Information Science 
   ความรูเกี่ยวกับการวิจัย  ขอบเขตและวิธีการดําเนินการวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร  หลักการประเมินผลการวิจัย  การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน สถาบันวิจัย
ทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรท่ีสําคัญท้ังในประเทศและตางประเทศ 
 
วิชาเลือก 
 
บ.645   การจัดการทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะวิชา     3 (3-0-9) 
LS 645 Management in Information Resources for Specialized Areas 
 หลักการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การแสวงหาและประเมินคุณคาเพื่อคัดเลือกรวบรวม
หรือสรางชองทางการเขาถึง  การจัดระบบเพื่อการคนคืน การบริการและเผยแพร ท้ังนี้โดยเลือก
ศึกษาสาขา วิชาใดสาขาวิชาหน่ึงโดยเฉพาะ 



บ.675  สถิติสําหรับงานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร   3 (3-0-9) 
LS 675 Statistics for Library and Information Science 
 ความรูทางสถิติในการเก็บรวบรวม การประมวลผลและนําเสนอการวิเคราะห และการตี 
ความหมายขอมูล สถิติท่ีจําเปนสําหรับงานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรท้ังดานการ
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    
 หลักเบ้ืองตนเกี่ยวกับกระบวนการสอน วิธีการสอนแบบตาง ๆ การใชส่ือการสอน การ
วัดผลเพ่ือประยุกตใชในการสอนสําหรับวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  
 
บ.715  โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานสารสนเทศ    3 (3-0-9) 
LS 715 Computer Programming for Information Handling Application 
วิชาบังคับกอน :  บ.611  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 แนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ตรรกของการเขียนโปรแกรม องคประกอบ
ของโปรแกรม คําส่ังในการประมวลผล การเขียนโปรแกรม 
 
บ.725  การจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศข้ันสูง     3 (3-0-9) 
LS 725  Advanced Information Storage and Retrieval 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ  เทคโนโลยีเพื่อการจัดเก็บ
และคนคืนสารสนเทศ  กระบวนการจัดเก็บสารสนเทศ  กลยุทธการคนคืนสารสนเทศ  การ
ประเมินผลการจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ   
 
 
 
 



บ.727  การพัฒนาและการจัดการเว็บไซต      3 (3-0-9) 
LS 727 Website Development and Administration 
 การวางแผน การสรางและการออกแบบเว็บไซต พื้นฐานของภาษากํากับตางๆ การพัฒนา 
การจัดการ และการเผยแพรสารสนเทศบนเว็บ การสรางเคร่ืองมือชวยสืบคนบนเว็บ การคัดเลือก
และประเมินคุณคาเว็บไซต 
 
บ.728  โทรคมนาคมและเครือขายคอมพิวเตอรสําหรับงานสารสนเทศ  3 (3-0-9) 
LS 728 Telecommunications and Computer Networks for Information Works 
 แนวคิด องคประกอบและบทบาทของโทรคมนาคมและเครือขายคอมพิวเตอร การ
ประยุกตโทรคมนาคม และเครือขายคอมพิวเตอรสําหรับงานสารสนเทศ  การเช่ือมตอของเครือขาย
คอมพิวเตอร การจัดการเครือขายคอมพิวเตอร จริยธรรมและกฎหมายสําหรับการใชเครือขาย 
 
บ. 755  การวิเคราะหระบบงานหองสมุด      3 (3-0-9) 
LS 755  Library System Analysis 
วิชาบังคับกอน :  บ.611 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ความรูดานระบบงาน กระบวนการตางๆ ในการพัฒนาระบบ   การศึกษาความเปนไปได
ของระบบงาน การศึกษาและวิเคราะหสภาพของระบบงานหองสมุดปจจุบัน การออกแบบ
ระบบงานหองสมุด การทดสอบระบบงานใหม การจัดเตรียมบุคลากรและวิธีการดําเนินงาน การ
ติดต้ังระบบเพ่ือใชงาน การติดตามและประเมินผลระบบใหม การจัดทําเอกสารประกอบ  การ
จัดการโครงการ 
 
บ.756 หองสมุดดิจิทัล        3 (3-0-9) 
LS 756 Digital Libraries 
วิชาบังคับกอน :  บ.611 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ความหมายและพัฒนาการของหองสมุดดิจิทัล กระบวนการพัฒนาสารสนเทศดิจิทัล 
โปรแกรมเพ่ือการพัฒนาสารสนเทศดิจิทัล  การจัดการและบริการหองสมุดดิจิทัล  
 
บ.757 กฎหมายสําหรับงานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  3 (3-0-9) 
LS 757 Law for Library and Information Science 
 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับงานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร อาทิ ลิขสิทธ์ิ  
สิทธิบัตร สิทธิในการเขาถึงสารสนเทศ  กฎหมายวาดวยเสรีภาพทางปญญา 

 



บ.778   สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร      3 (3-0-9) 
LS 778 Seminar in Information Science 

 ศึกษาและวิเคราะหประเด็นสําคัญในดานสารสนเทศศาสตร โดยเนนท่ีเกี่ยวของกับประเทศ
ไทย 

 

การคนควาอิสระ  (สําหรับนักศึกษา แผน ข ) 
บ.771    การคนควาอิสระ 1            3   หนวยกิต 
LS 771  Independent Study 1 
 ศึกษาคนควาประเด็นทางวิชาการในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
ตามความสนใจของผูเรียน เสนอหัวขอและเคาโครงภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ
ปริญญาโท และดําเนินการศึกษาภายใตการกํากับดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ 
 
บ.772   การคนควาอิสระ 2         3   หนวยกิต 
LS 772  Independent Study 2 
 ดําเนินการศึกษาคนควาภายใตการกํากับดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ และ
เสนอผลการศึกษาตอกรรมการการการคนควาอิสระ 
 

วิทยานิพนธ  (สําหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2) 

บ.800 วิทยานิพนธ                   12   หนวยกิต 

LS 800 Thesis 
 การสรางโครงการวิจัยและดําเนินการวิจัยอันกอใหเกิดองคความรูใหมในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร และนําเสนอวิทยานิพนธ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อ
เผยแพร จริยธรรมในการทําวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพรผลงานวิชาการ 
 


	บ.686 การประยุกต์วิธีสอนสำหรับวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์    3 (3-0-9)
	วิทยานิพนธ์  (สำหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2)
	บ.800 วิทยานิพนธ์                   12   หน่วยกิต

