รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 255
ชือสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิ ต/ คณะศิลปศาสตร์ /ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
ข้ อมูลทัวไป

1. ชือหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
: Bachelor of Arts Program in Library and Information Science

2. ชือปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชือเต็ม
ชือย่ อ
ภาษาอังกฤษ
ชือเต็ม
ชือย่ อ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ )
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ )
Bachelor of Arts (Library and Information Science)
B.A. (Library and Information Science)

3. วิชาเอก
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสูตร 139 หน่ วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปี
5.2 ภาษาทีใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับเฉพาะนักศึ กษาไทย
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน
เป็ นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผู ้สําเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศ
ศาสตร์ พ.ศ. 52
กําหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที ปี การศึกษา
ได้ พิจารณากลันกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั งที /
เมือวันที เดือน มกราคม พ.ศ. 2556
ได้ พิจารณากลันกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั งที / เมือวันที เดือน มกราคม พ.ศ. 2556
ได้ รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิ ทยาลัย ในการประชุมครั งที /
เมือวันที เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีมีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติในปี
การศึกษา
8. อาชีพทีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

บรรณารักษ์ ในห้ องสมุดหรือหน่ วยงานบริการสารสนเทศอืนๆ
นักเอกสารสนเทศในห้ องสมุดหรือหน่ วยงานบริการสารสนเทศอืนๆ
อาจารย์ผสู้ อนในแขนงวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
ผู ้ ปฏิบัติงานเกียวกับการผลิตสื อสารสนเทศต่ างๆ เช่ น งานเอกสาร งานจัดการข้อมูล งานบรรณาธิการ เป็ นต้ น
ผูป้ ฏิบัติงานเกียวกับการวิจัย การสืบ ค้นข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศ
อาชีพอืนๆ ทีนําความรูท้ างบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ ไปประยุ กต์ เช่ น งานเลขานุการ งานในวงการ
ธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้ น

9. สถานทีจัดการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
10.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้ องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที 11 ( พ.ศ. 2555 – 2559) ที
กล่าวถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ ควบคู ่ไปกับเศรษฐกิจฐานความรู้รวมถึงการศึกษาต่อเนือง การเรียนรู ้ ตลอดชีวิต
รวมทั งการมีค่านิยมจิตสาธารณะ ยุทธศาสตร์ ของแผนแม่ บทและเทคโนโลยี สารสนเทศเพือการสือสารและการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2554 – 2556) ทีกล่าวถึงสร างกําลังคนให มีศักยภาพในการใช เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื อสาร อย างสร างสรรค มีธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม วิจารณญาณ และแผนกลยุ ทธ์ ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีเน้ นการสร้ างการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทีได้มาตรฐานและแข่ งขันได้ ในระดับนานาชาติ ซึ งต้อง
ใช้ บุคลากรทีต้ องมีความสามารถในด้านการบริหารจัดการสารสนเทศทีมีคุณภาพเป็ นจํานวนมาก
สารสนเทศเป็ นทรัพยากรทีสําคัญทีสุ ดอย่างหนึงและเป็ นฐานแห่ งอํานาจในทางเศรษฐกิจและทางการเมือง เทคโนโลยี
สารสนเทศมีบทบาทในฐานะเป็ นปั จจัยหลักปั จจัยหนึงต่อการพัฒนาสั งคมและเศรษฐกิจโลก การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

มีประสิ ทธิภาพจะเพิ มผลผลิตในเชิงเศรษฐศาสตร์ ทั งด้านประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพของสิ นค้ าและบริการ ตลอดจน
คุณภาพชีวิตทีดีขึ นต่ อสั งคมในวงกว้าง
การพั ฒนาด้ า นเทคโนโลยีสารสนเทศอย่า งรวดเร็ ว มี ผลกระทบต่ อ การเข้ า ถึ ง และการใช้ แ หล่ ง สารสนเทศอย่ าง
กว้างขวาง การจัดการศึกษาด้านบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ เพือผลิตบุคลากรด้ านสารสนเทศจําเป็ นต้ องพัฒนา
องค์ความรู ้ และกระบวนการให้ สอดคล้ องกับความเปลียนแปลงตลอดเวลา เนืองจากเกิดการเปลียนแปลงความต้ องการของผู ้ ใช้
สารสนเทศ เจ้ าหน้ าทีห้องสมุด และวิธีการให้ บริการสารนิเทศ เช่ นเดียวกับการเปลียนแปลงเครื องมือ และเทคนิคสํ าหรับ การ
บริการสารนิเทศ เทคโนโลยี สารสนเทศได้ ปฏิวัติแนวคิดทั งหมดของห้ องสมุด ระบบการจัดเก็บค้ นคืนสารสนเทศ รวมทั งวิธีการ
เข้ าถึงสารสนเทศด้วย
10.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
เทคโนโลยี สารสนเทศมีผลกระทบต่อสังคมในปัจจุบันอย่างมาก การเปลียนแปลงไปสู ่ สังคมเปิ ดทีมี การเชือมโยงการ
สื อสารเข้าด้ วยกันทัวโลกทําให้ เกิดการเชือมโยงกันทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองซึ งก่อให้เกิดประโยชน์ อย่าง
มหาศาล แต่ ในทางกลับกันก็ทําให้ เกิดสภาพสารสนเทศท่ วมท้ น ความเหลือมลําทางสารสนเทศ การรับวัฒนธรรมใหม่ ทีส่ ง ผล
ลบต่ อวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ตลอดจนจริยธรรมของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศด้ วย
11. ผลกระทบจาก ข้ อ 10.1 และ 10.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
11.1 การพัฒนาหลักสูตร
ภาควิชาบรรณารั กษศาสตร์ จํา เป็ นต้ องตระหนั กรู ้ เ ท่ าทันสั งคมเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ และเศรษฐกิจฐานความรู ้ เพือ
พัฒนาหลักสู ตรให้ สามารถตอบสนองต่ อความต้ องการของสั งคม ในขณะเดียวกันหลักสู ตรต้ องมีความเข้มแข็งทางวิชาการอย่าง
ครบถ้วน
11.2 ความเกียวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
ภาควิชาบรรณารั กษศาสตร์ มีพัฒ นาการมาอย่างต่ อเนืองเพือให้ ทั นกับ สั งคมยุคข่ าวสารความรู ้ นั บ ตั งแต่ ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์ จัดตั งขึ นพร้ อมกับคณะศิลปศาสตร์ นั น ได้ ผลิตบัณฑิตทีมีคุณภาพป้อนเข้าสู ่ สังคมซึ งล้ วนเป็ นกําลัง สํ าคัญใน
การพั ฒ นาห้ อ งสมุ ดและศูน ย์ส ารสนเทศจํ านวนมากกระจายอยูใ่ นภู มิ ภ าคต่ า ง ๆ ทั วประเทศ สอดคล้ องกั บ พั น ธกิจของ
มหาวิทยาลัยทีมุ ่ งพัฒนาองค์ ความรู ้ ทีจําเป็ นและเป็ นประโยชน์ ในการพัฒนาประเทศ
12. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอืนทีเปิ ดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน
12.1 รายวิชาในหลักสู ตรอืนทีเปิ ดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืน
มธ. สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
(--)
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3(3-0-6)
มธ. สหวิทยาการสั งคมศาสตร์
2(2-0-4)
มธ. สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
( -0- )
มธ.151 คณิตศาสตร์ ทัวไประดับมหาวิทยาลัย
3(3-0-6)
มธ.152 หลักพื นฐานทางคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
มธ.153 ความรู ้ ทัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
มธ.155 สถิติพื นฐาน
3(3-0-6)
มธ.156 คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบื องต้น
3(3-0-6)

(วิชาศึกษาทัวไป)
(วิชาศึกษาทัวไป)
(วิชาศึกษาทัวไป)
(วิชาศึกษาทัวไป)
(วิชาศึกษาทัวไป)
(วิชาศึกษาทัวไป)
(วิชาศึกษาทัวไป)
(วิชาศึกษาทัวไป)
(วิชาศึกษาทัวไป)
(วิชาศึกษาทัวไป)

ท.161 การใช้ ภาษาไทย
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน 1
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื นฐาน 2
สษ.172 ภาษาอังกฤษพื นฐาน 3
ท.162 การเขียนรายงานวิชาการ
อ.216 โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
อ.221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
อ.231 การเขียนระดับย่อหน้ า

3(3-0-6)
(--)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(วิชาศึกษาทัวไป)
(สถาบันภาษา)
(สถาบันภาษา)
(สถาบันภาษา)
(วิชาศึกษาทัวไป)
(ภาควิชาภาษาอังกฤษ)
(ภาควิชาภาษาอังกฤษ)
(ภาควิชาภาษาอังกฤษ)

12.2 รายวิชาในหลักสู ตรอืนทีเปิ ดสอนให้ วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืนต้ องมาเรียน
ไม่มี
12.3 อธิบายรายละเอียดการบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสู ตรต้ องประสานงานกับอาจารย์ผู ้ เกียวข้ อง ด้ านเนือหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ
และความสอดคล้ องกับมาตรฐานผลการเรียนรู ้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์ และ
สารสนเทศศาสตร์
ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1. 1 ปรัชญา
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ มีความมุ ่ งมันในการผลิตบัณฑิตทีมีความรู ้ ทางบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
สามารถประยุกต์ความรู ้ และใช้ ความสามารถด้ านการวางแผน การจัดการสารสนเทศ การประสานงานและการบริการใน
หน่ วยงานบริการสารสนเทศ โดยยึ ดมันในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนมีความคิดสร้ างสรรค์ มีความ
เข้ าใจและ
ก้ าวทันสั งคมสารสนเทศ
1.2 ความสําคัญ
บรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ เป็ นศาสตร์ เกียวกับการจัดการสารสนเทศทีมีองค์ ความรู ้ กระบวนการ
มาตรฐานวิชาชีพเป็ นการเฉพาะของตนเอง เป็ นวิชาชีพทีมีบทบาทในการจัดการห้ องสมุด และหน่ วยงานบริการสารสนเทศซึ ง
เป็ นสถาบันหนึงในสั งคม ในขณะเดียวกันบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์มีเนื อหาวิชาทีเป็ นพลวัตรและได้พ ัฒนา
เทคโนโลยี สารสนเทศทีเหมาะสมและสอดคล้ องกับสภาพความเป็ นจริง ภาควิชาจึงพัฒนาหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ โดยมุ ่ งหวังให้เป็ นแหล่งสร้างและพัฒนาองค์ความรู ้ ด้านบรรณารักษศาสตร์ และ
สารสนเทศศาสตร์ และผลิตบัณฑิตด้ านบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ ทีมีคุณภาพ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพือให้ บัณฑิตทีสํ าเร็จการศึ กษาในหลักสู ตรมีลักษณะ ดังนี
1) มีความรู ้ ความสามารถทางบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ ทั งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ และแก้ ไขปั ญหาทางวิชาชีพได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3) สามารถนําความรู ้ ไปประยุกต์ ทั งในวงวิชาการและวิชาชีพ และพัฒนาสังคมได้ อย่างเหมาะสม

ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่ น้อยกว่ า 16 สั ปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เ วลาการศึกษา ไม่ น้อ ยกว่ า สั ปดาห์ แต่ ให้
เพิมชัวโมงการศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ากับภาคปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
หากมีเหตุผลและความจําเป็ น ภาควิชาอาจจะมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ทังนีขึ นอยู ่กับการพิจารณาของ
คณะกรรมการประจําหลักสู ตร
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู ้เข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู ้เข้าศึกษา เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาชั นปริ ญญาตรี
พ.ศ.
(พร้ อมฉบับแก้ ไขเพิมเติม) ข้อ
การคัดเลือกผู ้ เข้าศึกษา
การคัดเลือกผู ้ เข้าศึกษาให้เป็ นไปตามระเบี ยบการคัดเลือกเพือเข้ าศึ กษาในสถาบั น การศึกษาขั นอุดมศึกษา
ของสํ า นักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษาหรื อการคัดเลื อกตามวิธีการที มหาวิ ทยาลัยกําหนด โดยความเห็ น ชอบของสภา
มหาวิทยาลัย
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาบางส่ วนอาจขาดพื นฐานทีจําเป็ นต่ อการศึกษาชั นปริญญาตรีในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศ
ศาสตร์ เช่ น ความรู ้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข และทักษะภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือแก้ ไขปัญหา / ข้ อจํากัดของนั กศึกษาในข้อ 2.3
ภาควิช าบรรณารั ก ษศาสตร์ ได้ จั ด ระบบอาจารย์ ที ปรึ กษาทุ กคน จั ดอบรมเพือเสริ มความรู ้ ท างด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข และทักษะทางภาษาอังกฤษ
2.5 ระบบการศึกษา
 แบบชั นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสือสิงพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่ านสื อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสือหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสือหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เนต

 อืนๆ (ระบุ)
2.6 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
) การเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต รายวิ ชา และการลงทะเบี ย นเรี ย นข้ า มมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เป็ นไปตามข้ อบั ง คั บ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์ ว่ า ด้ ว ย ก า ร ศึ ก ษ า ชั น ป ริ ญ ญ า ต รี พ . ศ .
( พ ร้ อ ม ฉ บั บ แ ก้ ไ ข เ พิ ม เ ติ ม )
ข้ อ . และ ข้อ
) หลักเกณฑ์ การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้ เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เรือง
หลักเกณฑ์ และเงือนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามโครงการและการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ ามสถาบันอุดมศึกษาใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
3. หลักสูตรและอาจารย์ ผู ้สอน
3.1. หลักสูตร
. . จํานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 139 หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตร
อย่างน้ อย ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน ภาคการศึกษาปกติ
. . โครงสร้ างหลักสู ตร
นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่ น้อยกว่ า 139 หน่ วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่ างๆ ครบ
ตามโครงสร้ างองค์ ประกอบ และข้ อกําหนดของหลักสู ตรดังนี
) วิชาศึกษาทัวไป
30
หน่ วยกิต
) วิชาเฉพาะ
100
หน่ วยกิต
. วิชาเอก
76
หน่ วยกิต
2.1.1 วิชาในสาขา
67
หน่ วยกิต
2.1.1.1 วิชาบังคับ
37
หน่ วยกิต
2.1.1.2 วิชาเลือก
30
หน่ วยกิต
2.1.2 วิชานอกสาขา
9
หน่ วยกิต
2.2 วิชาโทหรือวิชาเลือก
24
หน่ วยกิต
) วิชาเลือกเสรี
9
หน่ วยกิต
..
รายวิชาในหลักสู ตร
. . . รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย ดังนี
อักษรย่อ บ. /LS หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์
ตัวเลข มีความหมาย ดังนี
เลขหลักหน่ วย
เลข 1-4
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 5-9
หมายถึง วิชาเลือก

เลขหลักสิ บ
เลข 1-2
เลข 3-4
เลข 5-7
เลข 8
เลข 9
เลขหลักร้ อย
เลข 2
เลข 3
เลข 4

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

หมวดวิชาเกียวกับความรู ้ ทัวไป
หมวดวิชาเกียวกับเทคนิค
หมวดวิชาเกียวกับทรัพยากรสารสนเทศ บริหาร และบริ การ
หมวดวิชาเกียวกับรูปแบบของวัสดุ
หมวดวิชาเกียวกับการฝึ กปฏิบัติงาน

หมายถึง วิชาระดับต้ น
หมายถึง วิชาระดับกลาง
หมายถึง วิชาระดับสู ง

. . . รายวิชาและข้อกําหนดของหลักสูตร
) วิชาศึกษาทัวไป
หน่ วยกิต
นักศึกษาจะต้ องศึ กษารายวิชาในหลักสู ตรวิชาศึ กษาทัวไป รวมแล้ วไม่ น้อยกว่ า หน่ วยกิต ตามโครงสร้ างและ
องค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทัวไป ซึงแบ่ งเป็ น ส่ วน คือ
ส่ วนที : เป็ นหลัก สู ตรกลางของมหาวิ ท ยาลัยที กํา หนดให้ นัก ศึ กษาทุกคนต้ อ งเรี ยนจํ า นวน 21 หน่ วยกิต
ดังต่ อไปนี
รหัสวิชา ชือวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิ บั ติ -ศึ ก ษาด้ ว ย
ตนเอง)
หมวดมนุษยศาสตร์
บังคับ วิชา หน่ วยกิต
มธ. สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
( - -4)
TU 110 Integrated Humanities
หมวดสั งคมศาสตร์
บังคับ วิชา หน่ วยกิต
มธ. 100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสังคม
( - -6)
TU 100 Civic Education
มธ. สหวิทยาการสั งคมศาสตร์
( - -4)
TU 120 Integrated Social Sciences
หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
: วิทยาศาสตร์
บังคับ วิชา หน่ วยกิต
มธ. สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(--)
TU 130 Integrated Sciences and Technology
: คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ บังคับเลือก วิชา หน่ วยกิต จากวิชาต่อไปนี
มธ. คณิตศาสตร์ ทัวไประดับมหาวิทยาลัย
( - -6)
TU 151 General College Mathematics
มธ. หลักพื นฐานทางคณิตศาสตร์
( - -6)
TU 152 Fundamental Mathematics

มธ. ความรูท้ ัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
( - -6)
TU 153 General Concept of Computer
มธ. รากฐานคณิตศาสตร์
( - -6)
TU 154 Foundation of Mathematics
มธ. สถิติพื นฐาน
( - -6)
TU 155 Elementary Statistics
มธ. คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบืองต้ น
( - -6)
TU 156 Introduction to Computers and Programming
หมวดภาษา
ท. การใช้ภาษาไทย
( - -6)
TH 161 Thai Usage
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
( - -6)
EL 070 English Course 1
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
( - -6)
EL 171 English Course 2
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
( - -6)
EL 172 English Course 3
ส่ วนที : นักศึกษาจะต้ องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามเงือนไขรายวิชาทีคณะฯ กําหนดไว้ จํานวน
9 หน่ ว ยกิต
ดังนี คือ
1. วิชาบังคับ วิชา หน่ วยกิต
ท.
การเขียนรายงานวิชาการ
(--)
TH 162 Report Writing
2. เลือกศึกษา วิชา หน่ วยกิต จากรายวิชาทีเปิ ดสอนในหลักสู ตรวิชาทัวไปส่ ว นที รวมทั งวิชา จ. จิตวิทยา
ทัวไป
หมายเหตุ นักศึกษาต้องเลือกศึกษาวิชาทีต่างจากรายวิชาทีเลือกศึกษาไปแล้วในวิชาศึกษาทัวไปส่ วนที
2. วิชาเฉพาะ
100 หน่ วยกิต
. วิชาเอก
76
หน่ วยกิต
2.1.1 วิชาในสาขา
67 หน่ วยกิต
. . . วิชาบังคับ
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับในสาขา 12 วิชา รวม 37 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี
บ.211 ความรู ้ เบืองต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3 (3-0-6)
LS 211 Introduction to Library and Information Science
บ.212 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื องต้น
3 (3-0-6)
LS 212 Introduction to Information Technology
บ.231 การพั ฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3 (3-0-6)
LS 231 Information Resources Development

บ.241 การวิเคราะห์ หมวดหมู ่ ทรัพยากรสารสนเทศ 1
3 (2-3-4)
LS 241 Classification of Information Resources 1
บ.242 การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ 1
3 (2-3-4)
LS 242 Cataloging of Information Resources 1
บ.251 ทรัพยากรสารสนเทศเพือการอ้างอิง
3 (2-3-4)
LS 251 General Reference Resources
บ.324 ความรู ้ เบืองต้นทางการวิจัยสําหรับบรรณารักษ์
3 (3-0-6)
LS 324 Introduction to Research Methodology for Librarians
บ.343 การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ 2
3 (2-3-4)
LS 343 Cataloging of Information Resources 2
บ.344 การจัดเก็บและการค้ นคืนสารสนเทศ
3 (3-0-6)
LS 344 Information Storage and Retrieval
บ.361 การจัดและบริหารห้ องสมุดทัวไป
3 (3-0-6)
LS 361 Library Organization and Administration
บ.371 การบริการและการเผยแพร่ สารสนเทศ
3 (3-0-6)
LS 371 Information Services and Dissemination
บ.491 การปฏิบัติงานในห้ องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
4 (0-12-0)
LS 491 Libraries and Information Centers Practice Work
และต้ องสอบไล่ ได้ไม่ ตํากว่ าระดับ C ทุกรายวิชา
. . . วิชาเลือก
นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาอืนๆในสาขาไม่ น้อยกว่ า 10 วิชา 30 หน่ วยกิตโดยต้ องเป็ นวิชาในระดับ 400
ไม่น้อยกว่ า 2 วิชา 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี
บ.21 การสร้ างและพัฒนาเว็บไซต์
3 (3-0-6)
LS 21 Website Creation and Development
บ.216 สารสนเทศกับสังคมไทย
3 (3-0-6)
LS 216 Information and Thai Society
บ.
การรู ้ สารสนเทศ
(--)
LS 217 Information Literacy 1
บ.
การรู ้ สารสนเทศ
(--)
LS 218 Information Literacy 2
บ.226 พั ฒนาการของห้ องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
3 (3-0-6)
LS 226 Development of Libraries and Information Centers
บ.319 การบริหารสํานักงาน
3 (3-0-6)
LS 319 Office Management
บ.327 หนังสือและการพิมพ์
3 (3-0-6)
LS 327 Books and Printing
บ.345 บรรณานุกรม ดรรชนีและสาระสังเขป
3 (3-0-6)

LS 345 Bibliographies, Indexes and Abstracts
บ.346 การวิเคราะห์หมวดหมู ่ทรัพยากรสารสนเทศ 2
3 (3-0-6)
LS 346 Classification of Information Resources 2
บ.357 ทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
LS 357 Information Resources in Science and Technology
บ.358 ทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
LS 358 Information Resources in Humanities and Social Sciences
บ. 359 ทรัพยากรสารสนเทศสํ าหรับเด็กและวัยรุ ่ น
3 (3-0-6)
LS 359 Information Resources for Children and Adolescents
บ. 377 การบริการและการเผยแพร่ สารสนเทศสําหรับผู ้ ใช้ กลุ ่ มพิเศษ
3 (3-0-6)
LS 37 Information Services and Dissemination for Special Groups
บ.385 วารสารและหนังสื อพิมพ์ สําหรับห้ องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
3 (3-0-6)
LS 385 Serial Publications in Libraries and Information Centers
บ. 425 การวิจัยสําหรับบรรณารักษ์
3 (3-0-6)
LS 425 Research method for Librarian
บ. 44 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับนักวิชาชีพสารสนเทศ
3 (2-3-4)
LS 445 Computer Programming for Information Professionals
บ.446 พื นฐานการจัดการฐานข้ อมูลสําหรับห้ องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
3 (2-3-4 )
LS 446 Fundamentals of Database Management for Libraries and Information Centers
บ.447 การทํารายการโสตทัศนวัสดุและสื ออิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
LS 447 Cataloging of Audio-Visual Materials and Electronic Media
บ.449 เทคโนโลยีเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ สําหรับห้ องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
3 (3-0-6)
LS 449 Computer Network Technology for Libraries and Information Centers
บ.466 การจัดและบริหารห้ องสมุดประชาชนและห้ องสมุดโรงเรียน
3 (3-0-6)
LS 466 Organization and Administration of Public Libraries and School Libraries
บ.467 การจัดและบริหารห้ องสมุดเฉพาะและห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
3 (3-0-6)
LS 467 Organization and Administration of Special Libraries and Academic Libraries
บ.
การศึกษาผู ้ ใช้
3 (3-0-6)
LS
User Studies
บ.487 จดหมายเหตุและทรัพยากรสารสนเทศราชการ
3 (3-0-6)
LS 487 Archival Materials and Government Information Resources
2.1.2 วิชาบังคับนอกสาขา 9 หน่ วยกิต
นักศึกษาต้องศึกษาและสอบไล่ ได้ รายวิชาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3 วิชา รวม 9 หน่ วยกิต คือ
อ.
โครงสร้างภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
EG 216 English Structure
อ.221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
3 (3-0-6)
EG 221 Reading for Information

อ.
การเขียนระดับย่อหน้ า
EG 231 Paragraph Writing

3 (3-0-6)

. วิชาโทหรือวิชาเลือก
หน่ วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึง ดังนี
. . วิชาโท
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึงทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นวิชาโท
โดยศึกษาตามข้ อกําหนดและเงือนไขของหลักสู ตรวิชาโทในสาขาวิชานั นๆ
ในกรณีทีนักศึกษาเลือกศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเป็ นวิชาโท นักศึกษาสามารถนําวิชา อ. ,
อ. และ อ. (วิชาบังคับนอกสาขา) มานับรวมกับวิชาภาษาอังกฤษอืนๆ ให้ ครบจํานวนวิชาตามข้อกําหนดของหลักสูตรวิชา
โทภาษาอังกฤษได้ แต่ จะไม่ นับหน่ วยกิตให้ ดังนั นนักศึกษาต้ องศึกษาวิชาอืน ทีเปิ ด
สอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพิมอีก 3 วิชา 9 หน่ วยกิต เพือให้ ครบหน่ วยกิตทีกําหนดไว้
หรือ
. . วิชาเลือก
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาจากวิชาของสาขาใดก็ได้ ทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมไม่ เกิน
สาขาวิชา ไม่ น้อยกว่ า หน่ วยกิต
. วิชาเลือกเสรี
หน่ วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้ ทีเปิ ดสอนในมหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นวิชาเลือกเสรีอย่างน้ อย 9 หน่วยกิต
ทั งนี ให้ หมายรวมถึง วิชาศึกษาทัวไป หมวดภาษาต่างประเทศด้ วย
นักศึกษาจะนําวิชาเหล่านี มานับเป็ นวิชาเลือกเสรีไม่ ได้
1. วิชาพื นฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ท ุกวิชา (รวมทั งวิชาทีไม่ ได้กําหนดไว้ในวิชาศึกษาทัวไปส่ วนที )
2. วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทัวไปทั งส่ วนที และส่ วนที ทีใช้ รหัสย่อ“มธ.” ทุกวิชา
. วิชา ท. การเขียนรายงานทางวิชาการ และ ท. การเขียนเพือการสือสารในองค์ กร
) การศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ เป็ นวิชาโท
นักศึกษาทีประสงค์จะศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ เป็ นวิชาโท ต้องศึกษารายวิชาในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ ไม่น้อยกว่า หน่ วยกิต ตามเงือนไขดังต่อไปนี
. นักศึกษาต้ องศึกษารายวิชาบังคับในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ รวม หน่ วยกิต ได้ แก่
บ.211, บ.212, บ.241, บ.242 และ บ.251 และต้องสอบไล่ ได้ ไม่ ตํากว่ าระดับ C ทุกรายวิชา
. นักศึกษาต้ องเลือกศึกษารายวิชาในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ ไม่ น้อยกว่า รายวิชา รวม
ไม่น้อยกว่ า หน่ วยกิต
) การศึกษาเพือรับอนุปริญญาในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
นักศึกษาผู ้ใดได้ศึกษารายวิชาต่ างๆ ตามหลักสู ตรในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ ได้ หน่ วยกิตสะสมไม่
น้อยกว่ า
หน่ วยกิต ตามเงือนไขดังต่อไปนี มีสิทธิได้รบั อนุปริญญา
1. ได้ ค่าระดับเฉลียสะสมไม่ ตํากว่ า 2.00
2. ได้ ขึ นทะเบียนเป็ นนักศึกษามาแล้วไม่ น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษาปกติ
3. ได้ ศึกษาวิชาศึกษาทัวไปของมหาวิ ทยาลัยครบตามหลักสู ตร รวม 30 หน่ วยกิต

4. ได้ ศึกษารายวิชาเฉพาะของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ ไม่ น้อยกว่ า 64 หน่ วยกิต ตาม
เงือนไขดังนี
4.1 วิชาบังคับในสาขา ไม่ น้อยกว่า 37 หน่ วยกิต และต้ องสอบได้ไม่ ตํากว่ า C ในรายวิชาต่ อไปนี 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 จํานวน หน่วยกิต นักศึกษาต้องสอบไล่ ได้ วิชาภาษาอังกฤษในรายวิชา
อ. , อ. และ อ.
4.3 วิชาอืนๆ ในสาขา ไม่ น้อยกว่า 18 หน่ วยกิต
5. ได้ ศึกษาวิชาเลือกเสรีไม่ น้อยกว่า หน่ วยกิต
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปี การศึกษาที
ภาคเรียนที
วิชาศึกษาทัวไป
สษ.171 ภาษาอังกฤษพืนฐาน 2
รวม
ภาคเรียนที 2
วิชาศึกษาทัวไป
สษ.172 ภาษาอังกฤษพื นฐาน 3
รวม

หน่ วยกิต
12
3
15
หน่ วยกิต
12
3
15

ปี การศึกษาที 2
ภาคเรียนที
บ.211 ความรู้ เบื องต้นทางบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
บ.212 เทคโนโลยี สารสนเทศเบืองต้ น
บ.241 การวิเคราะห์ หมวดหมู ่ทรัพยากรสารสนเทศ 1
อ.221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
วิชาเลือกในสาขา
วิชาโท/เลือก
รวม
ภาคเรียนที 2
บ.231 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
บ.242 การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ 1
บ.251 ทรัพยากรสารสนเทศเพือการอ้ างอิง
อ. โครงสร้ างภาษาอังกฤษ

หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3
18
หน่ วยกิต
3
3
3
3

วิชาเลือกในสาขา
วิชาโท/เลือก
รวม

3
3
18

ปี การศึกษาที
ภาคเรียนที
บ. 343 การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ 2
บ. 344 การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ
บ. 371 การบริการและการเผยแพร่ สารสนเทศ
บ. 231 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
วิชาเลือกในสาขา
วิชาโท/เลือก
รวม
ภาคเรียนที 2
บ. 324 ความรู ้ เบืองต้นทางการวิจัยสําหรับบรรณารักษ์
บ. 361 การจัดและบริหารห้ องสมุดทัวไป
วิชาเลือกในสาขา
วิชาโท/เลือก
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3
18
หน่ วยกิต
3
3
9
3
18

ปี การศึกษาที
ภาคเรียนที
วิชาเลือกในสาขา
วิชาโท/เลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคเรียนที 2
บ.491 การปฏิบัติงานในห้ องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิชาเลือกในสาขา
วิชาโท/เลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่ วยกิต
9
6
3
18
หน่ วยกิต
4
3
6
6
19

. . คําอธิบายรายวิชา
. . . คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
วิชาศึกษาทัวไป
หมวดมนุษยศาสตร์
มธ.
สหวิทยาการมนุษ ยศาสตร์
2 (2-0-4)
TU110 Integrated Humanities
ความเป็ นมาของมนุษย์ในยุคต่ างๆ ทีได้ สะท้ อนความเชือ ความคิด การพัฒนาทางสติปัญญาสร้ างสรรค์ของมนุษย์
ตลอดจนให้ รู้ จักมีวิธีการคิด วิเคราะห์ และมองปัญหาต่าง ๆ ทีมนุษยชาติกําลังเผชิญอยู ่ อาทิ ผลกระทบของการพัฒนาทาง
เทคโนโลยี ปัญหาความรุนแรง สงครามและวิกฤตต่าง ๆ ของโลกเพือทีเราจะสามารถดําเนินชีวิตต่ อไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ท่ามกลางการเปลียนแปลงของโลกนี
หมวดสั งคมศาสตร์
มธ.
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสังคม
3 (3-0-6)
TU100 Civic Education
การเรียนรู ้ หลักการพื นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิป ไตย และการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of
Law) เข้ า ใจความหมายของ “พลเมือง” ในระบอบประชาธิป ไตย ฝึ กฝนให้ นั กศึ กษาได้ พัฒนาตนเองให้ เป็ น “พลเมื อง” ใน
ระบอบประชาธิปไตยและให้ มีความรับผิดชอบต่ อสังคมโดยใช้ วิธีการเรียนรู ้ โดยลงมือปฏิบัติ (Learning by doing)
มธ. 20
TU120

สหวิทยาการสั งคมศาสตร์
2 (2-0-4)
Integrated Social Sciences
วิชาสหวิท ยาการสั งคมศาสตร์ มุ ่ งแสดงให้ เ ห็น ว่ า วิชาสั งคมศาสตร์ มีความหมายต่ อมนุษย์ โดยศึกษากําเนิดของ
สั งคมศาสตร์ กับโลกยุ คสมัยใหม่ การแยกตัวของสั งคมศาสตร์ ออกจากวิท ยาศาสตร์ การรับเอากระบวนทัศน์ (Paradigm) ของ
วิทยาศาสตร์ มาใช้ อธิบายปรากฏการณ์ ทางสั งคมศาสตร์ ศึ กษาถึงศาสตร์ (Discipline) มโนทัศน์ (Concept) และทฤษฎีต่าง ๆ
สํ าคัญ ๆ ทางสั งคมศาสตร์ โดยชีให้ เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่ อนของสั งคมศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ ปัญหาสั งคมร่ วมสมัยแบบต่ าง ๆ
โดยใช้ ความรู ้ และมุมมองทางสั งคมศาสตร์ เป็ นหลักเพือให้ เข้ าใจและมองเป็ นปั ญหานั น ๆ ทั งในระดับปั จเจกบุ คคลระดับกลุ ่ ม
ระดับมหภาคทางสังคม ระดับสั งคม ทีเป็ นรัฐชาติและระดับสั งคมทีรวมเป็ นระบบโลก
หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
มธ. 30 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
TU130 Integrated Sciences and Technology
แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาพื นฐาน และกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทีมี
ความสําคัญและมีส่วนเกียวข้องต่อการดําเนินชีวิตในปัจจุบัน ผลกระทบระหว่ างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กับเศรษฐกิจ สั งคม และ
สิ งแวดล้ อม และศึกษาประเด็นการถกเถียงทีสําคัญทีเกียวข้องกับสถานการณ์ ในปัจจุบัน รวมถึงจริยธรรม คุณธรรมของความ
เป็ นมนุษย์

คณิตศาสตร์
มธ.151 คณิตศาสตร์ ทัวไประดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
TU151 General College Mathematics
(ไม่ นับหน่ วยกิตให้ กับนักศึกษาทีมีรหัสคณะ 02, 04 และตั งแต่ 09 ถึง 14, 16, 17)
เซต ระบบจํานวนจริ ง ความสั มพัน ธ์ ฟั งก์ ชันและการประยุกต์ ความรู ้ เบืองต้น ของกําหนดการเชิงเส้น ตรรกวิทยา
การคํานวณดอกเบีย เงินผ่ อนรายงวดและภาษีเงินได้ สถิติเชิงพรรณนา เลขดัชนี ความน่ าจะเป็ นเบืองต้ น แนวคิดสถิติเ ชิ ง
อนุมานเบืองต้ น โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
มธ. 52
TU152

หลักพื นฐานทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
Fundamental Mathematics
(วิชานีสําหรับนักศึกษาทีเคยเรียนคณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ ตํากว่ า 16 หน่ วยกิตหรื อเป็ นวิชาที
คณะ/สาขาวิชาบังคับให้ เรียน)
หลักเกณฑ์ ทางตรรกศาสตร์ ทีใช้ ในการพิสูจ น์ วิธีการพิสูจน์ แบบต่ าง ๆ การอ้ างเหตุผล การอุปนัยเชิ งคณิตศาสตร์
การพิสูจน์ ในทฤษฎีเกียวกับอสมการและค่าสั มบูรณ์ การแก้ อสมการ ฟังก์ชัน ฟังก์ ชันชนิดต่ างๆ โจทย์ ป ระยุกต์ ของฟั งก์ ชัน การ
เขียนกราฟของฟังก์ ชัน การแยกเศษส่ วนออกเป็ นเศษส่ วนย่อย การแก้ระบบสมการเชิงเส้ นอย่างง่าย
มธ. 53
TU153

ความรู ้ ทัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
General Concepts of Computer
องค์ประกอบทีสํ าคัญของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์ แวร์ ข้ อมูลและการประมวลผลพื นฐานการสื อสาร
ข้ อมู ล ระบบเครื อข่าย อินเตอร์ เ น็ ต หลักการแก้ ปัญหาด้ วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ ใช้ ซอฟต์ แวร์ สําเร็ จรู ป ความปลอดภัย
จรรยาบรรณและกฎหมายทีเกียวข้องกับการใช้ งานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ
มธ.
TU154

รากฐานคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
Foundation of Mathematics
หลักเกณฑ์ ทางตรรกศาสตร์ ทีใช้ ในการพิสูจน์ วิธีการพิสูจน์ แบบต่ างๆ ตัว บ่ ง ปริ มาณ การอ้ างเหตุผลและอุป นัยเชิ ง
คณิตศาสตร์ โครงสร้ างของระบบจํานวนจริง ทฤษฎีบททวินามและทฤษฎีบทอเนกนาม การเลือนแกน การหมุน แกน และการ
ร่ างกราฟของภาคตัดกรวย การเขียนกราฟ ฟั งก์ ชันเพิม ฟั งก์ ชัน ลด การแยกเศษส่ ว นออกเป็ นเศษส่ วนย่ อย การแปลงทาง
เรขาคณิต
มธ. สถิติพื นฐาน
3 (3-0-6)
TU155 Elementary Statistics
ลักษณะปัญหาทางสถิติ ทบทวนสถิติเชิงพรรณนา ความน่ าจะเป็ น ตัวแปรสุ ่ มและการแจกแจงของตัวแปรสุ ่ มทวิน าม
ปัวซง และปกติ เทคนิคการชักตัวอย่างและการแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่ า และการทดสอบสมมุติฐาน เกียวกับค่ าเฉลีย
ประชากรกลุ ่มเดียวและสองกลุ ่ ม การวิเคราะห์ ความแปรปรวนจําแนกทางเดียว การวิเคราะห์ การถดถอยและสหสั มพัน ธ์ เ ชิ งเส้ น
เชิงเดียว การทดสอบไคกําลังสอง

มธ.
TU156

คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบืองต้ น
3 (3-0-6)
Introduction to Computers and Programming
หลั ก การพืนฐานของระบบคอมพิว เตอร์ หลั กการการประมวลผลข้ อ มู ล อิ เ ลคทรอนิ ก ส์ ซอฟต์ แ วร์ ร ะบบและ
ซอฟต์ แวร์ ป ระยุก ต์ ขั นตอนวิ ธี ผัง งาน การแทนข้ อมู ล วิธีการการออกแบบและพัฒ นาโปรแกรม การแก้ ปั ญหาด้ วยภาษา
โปรแกรมระดับสูง
หมวดภาษา
ภาษาไทย
ท. 61 การใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
TH161 Thai Usage
หลักและฝึ กทักษะการใช้ ภาษาไทย ด้ านการฟั ง การอ่ าน การเขียน และการพูด โดยเน้ นการจับใจความสํ าคัญ การ
ถ่ ายทอดความรู ้ ความคิดและการเขียน เรียบเรียงได้ อย่างเหมาะสม
ท. 62
TH162

การเขียนรายงานวิชาการ
3 (3-0-6)
Report Writing
หลักการเขียนรายงานวิ ชาการ สามารถค้ นคว้ าข้ อ มู ลและอ้ า งอิง ได้ อย่า งเป็ นระบบ ตลอดจนฝึ กทั กษะการเขีย น
รายงานวิชาการ
ภาษาอังกฤษ
สษ.
ภาษาอังกฤษพื นฐาน 1
(3-0-6)
EL070 English Course 1
วิชาบังคับก่อน : กําหนดจากการจัดระดับความรู ้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
เป็ นวิชาเสริมทีมิได้ คิดหน่ วยกิต (Non-Credit) เพือช่ วยนักศึกษาทีมีพื นฐานความรู ้ ภาษาอังกฤษยังไม่ สูงพอทีจะเข้ า
ศึกษาในระดับพืนฐานได้ (รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใช้ ได้ (S) หรือใช้ ไม่ ได้ (U) และจะไม่ นําไปคิดรวมกับจํานวนหน่ วยกิต
ทั งหมด หรือคํานวณค่าระดับเฉลีย)
หลักสูตรเบื องต้ นเพือเตรียมความพร้ อมสํ าหรับนักศึกษา ฝึ กทักษะภาษาอังกฤษทีใช้ ในชีวิตจริ งทั ง ทักษะ คือ ฟั ง
พูด อ่ าน เขียน
สษ.
ภาษาอังกฤษพื นฐาน
(--)
EL171 English Course 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. 070 หรือ กําหนดจากการจัดระดับความรู ้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
หลักสูตรระดับกลางเพือส่ งเสริมทักษะฟัง พูด อ่ าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั งเตรียมความพร้ อมนักศึกษาสําหรับ
การเรียนภาษาอังกฤษในระดับทีสู งขึ น
สษ.
ภาษาอังกฤษพื นฐาน
EL172 English Course 3
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. 171 หรือ กําหนดจากการจัดระดับความรู ้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา

(--)

หลักสูตรระดับกลางสู ง เพือส่ งเสริมให้ นักศึกษาใช้ ทักษะภาษาอังกฤษอย่ างบูรณาการในระดับทีซั บซ้ อนกว่ าในวิชา
ภาษาอังกฤษระดับกลาง โดยเน้ นทักษะการพูดและการเขียน
หลักสูตรฯ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
วิชาบังคับ
บ.211 ความรู ้เบื องต้นทางบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
3 (3-0-6)
LS211 Introduction to Library and Information Science
ความหมาย ขอบเขต และพัฒนาการของบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ ระบบสารสนเทศและบริการ ระบบ
และบริการของห้ องสมุดและหน่วยงานบริการสารสนเทศอืนๆ บุคคลและสถาบันทีมีส่วนร่ วมในการพัฒนาวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ อาชีพและการศึกษาอบรมทางบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ จรรยาบรรณ
และมาตรฐานวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ มีการศึกษานอกสถานที
บ.212 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื องต้ น
3 (3-0-6)
LS212 Introduction to Information Technology
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในงานห้ องสมุดและศูนย์สารสนเทศ ระบบ
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื อสารข้อมูล เครือข่ ายคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสือประสม
บ.231 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3 (3-0-6)
LS231 Information Resources Development
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บ.211
ความหมายและประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ การเลือก การจั ดหา การประเมินทรัพยากรสารสนเทศ และการคัด
ทรัพยากรสารสนเทศออกจากห้ องสมุดและศูนย์สารสนเทศ เทคโนโลยีและความร่ วมมือในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
บ.241 การวิเคราะห์หมวดหมูท่ รัพยากรสารสนเทศ 1
3 (2-3-4)
LS241 Classification of Information Resources 1
วัตถุประสงค์ ประโยชน์ และหลักเกณฑ์ทัวไปของการวิเคราะห์ หมวดหมู ่ทรัพยากรสารสนเทศ ระบบการวิเคราะห์
หมวดหมู ่ สารสนเทศต่างๆ ศึกษาและวิเคราะห์ หมวดหมู ่ ตามระบบทศนิยมของดิวอี การกําหนดเลขหนังสือ วิธีการให้ หัวเรืองทั ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (บรรยายสัป ดาห์ ละ 2 ชัวโมง ปฏิบัติการสัปดาห์ ละ 3 ชัวโมง)
บ.242 การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ 1
3 (2-3-4)
LS242 Cataloging of Information Resources 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บ.241
ความมุ ่ งหมายและประโยชน์ ในการทํารายการทรัพ ยากรสารสนเทศ หลักเกณฑ์ ในการทํารายการสารสนเทศประเภท
ต่ างๆ โดยเฉพาะการทํารายการหนังสือภาษาอังกฤษ การผลิตและการเรียงรายการทรัพยากรสารสนเทศ (บรรยายสัปดาห์ละ 2
ชัวโมง ปฏิบัติการสั ปดาห์ละ 3 ชัวโมง)
บ.251 ทรัพยากรสารสนเทศเพือการอ้างอิง
LS251 General Reference Resources

3 (2-3-4)

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บ.211
ความหมายและประเภทของทรัพยากรสารสนเทศอ้ างอิง หลักเกณฑ์ และคู่มือการเลือกทรัพยากรสารสนเทศอ้ างอิง แหล่ ง
ผลิตทรัพยากรสารสนเทศอ้ างอิง การจัดบริการและการนําเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ ในงานตอบคําถามและช่ วยการค้นคว้ า
(บรรยายสัป ดาห์ ละ 2 ชัวโมง ปฏิบัติการสั ปดาห์ ละ 3 ชัวโมง)
บ.324 ความรู ้เบื องต้นทางการวิจัยสํ าหรับบรรณารักษ์
3 (3 -0-6)
LS324 Introduction to Research Methodology for Librarians
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บ.211
ความรู ้ เบื องต้นเกียวกับการวิจัย การวิจัยในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ สถิติพื นฐานสํหา รับ
การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
บ.343 การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ 2
3 (2-3-4)
LS343 Cataloging of Information Resources 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บ. 242
หน้ าทีและความรับผิดชอบของงานทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ เครืองมือ และหลักเกณฑ์ การทํารายการทรัพยากร
สารสนเทศประเภทต่างๆ โดยเฉพาะการทํารายการหนังสื อภาษาไทยทุกประเภท การเลือกและการลงรายการหลัก รายการเพิม
ภาษาไทย และหลักเกณฑ์ การลงระเบียนรายการทรัพยากรสารสนเทศเข้าเครืองคอมพิวเตอร์ (บรรยายสัป ดาห์ ละ 2 ชัวโมง
ปฏิบัติการสั ปดาห์ ละ ชัวโมง)
บ.344 การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ
3 (3 -0-6)
LS344 Information Storage and Retrieval
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บ.212
ความหมายและกระบวนการของการจัดเก็บและค้ นคืนสารสนเทศ แนวคิดพื นฐานเกียวกับการจัดเก็บและค้ นคืน
สารสนเทศ เทคโนโลยีทีใช้ ในการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ กลวิธีการค้ น คืนสารสนเทศ การประเมินผลการค้ นคืนสารสนเทศ
บ.361 การจัดและบริหารห้ องสมุดทัวไป
3 (3 -0-6)
LS361 Library Organization and Administration
หลักเบืองต้ นเกียวกับการบริหาร องค์ ประกอบสําคัญของการดําเนินงานห้ องสมุด การวาง โครงร่ างและการจัดตั งห้ องสมุด
บุคลากร งบประมาณและการเงิน การจัดและใช้ สถานที วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ การประชาสัมพั น ธ์ การประเมินผล สถิติและรายงาน
มาตรฐานทีเกียวกับงานห้ องสมุด มีการศึกษานอกสถานที
บ.371 การบริการและการเผยแพร่ สารสนเทศ
3 (3 -0 – 6)
LS371 Information Services and Dissemination
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บ.
ความหมาย วัตถุประสงค์ และประเภทของการบริการและการเผยแพร่ สารสนเทศ การจัดการด้านการบริการและการ
เผยแพร่สารสนเทศ หลักและกระบวนการจัดบริการประเภทต่างๆ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการงานบริการ จริยธรรมในงาน
บริการและเผยแพร่สารสนเทศ การติดตามและประเมินผลการบริการ

บ.491 การปฏิบัติงานในห้ องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
4 (0-12-0)
LS491 Libraries and Information Centers Practice Work
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาบังคับในสาขาระดับ 200 และ 300 ทุกวิชา โดยต้องสอบได้ ไม่ ตํากว่ าระดับ C ทุกรายวิชา
ปฏิบัติงานประเภทต่ าง ๆ ในห้องสมุด ทั งงานเทคนิคและงานบริการ กําหนดการปฏิบัติงานไม่ ตํากว่า 210 ชัวโมง โดยต้อง
มีการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน
นักศึกษาอาจเลือกปฏิบัติงานในแหล่ งบริการสารสนเทศแทนห้องสมุดก็ได้ ทั งนี ต้ องได้ รับอนุมัติจากภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์
วิชาเลือก
บ.21 การสร้ างและพัฒนาเว็บไซต์
3 (3 -0 – 6)
LS21 Website Creation and Development
พื นฐานความรู ้ เกียวกับเทคโนโลยีเว็บ ภาษากํากับต่ างๆ การออกแบบเว็ บไซต์ สําหรับห้ องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
การเผยแพร่ เว็บไซต์ การประเมินคุณค่ าเว็บไซต์ และกฎหมายทีเกียวข้ อง
บ. 216 สารสนเทศกับสั งคมไทย
3 (3 -0 – 6)
LS216 Information and Thai Society
ความหมายและความสํ าคัญของสารสนเทศ การรู ้ เท่ าทันสารสนเทศและเทคโนโลยี สารสนเทศ ภูมิหลังเกียวกับสั งคม
สารสนเทศและสังคมความรู ้ วัฒนธรรมการเรียนรู ้ และการสร้ างวัฒนธรรมการเรียนรู ้ บทบาทของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
และแนวทางการพั ฒนางานสารสนเทศในบริบทสังคมไทย
บ.217 การรู ้ สารสนเทศ 1
3 (3 -0 – 6)
LS217 Information Literacy 1
ไม่นับหน่ วยกิตให้ กับนักศึกษาวิชาเอกและโทบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
ความสําคัญของสารสนเทศกับการศึกษาค้ นคว้า สื อสารสนเทศในรูปแบบดังเดิมจนถึงสือดิจิทัล แหล่ งสารสนเทศ
ประเภทต่ าง ๆ หมายรวมถึงแหล่ งสารสนเทศดิจิทัล วิธีการและเทคโนโลยีเพือการเข้ าถึงและค้ นคืนสารสนเทศประเภทต่ าง ๆ
การประเมินแหล่งสารสนเทศ
บ.21 การรู ้ สารสนเทศ 2
3 (3 -0 – 6)
LS21 Information Literacy 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บ. 217
ไม่นับหน่ วยกิตให้ กับนักศึกษาวิชาเอกและโทบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
หลักการคัดเลือกและรวบรวมสารสนเทศจากแหล่ งสารสนเทศต่ าง ๆ การอ้ างอิงสารสนเทศในรูปแบบต่ าง ๆ การสร้ าง
ฐานข้ อมูลเพือประกอบการศึ กษาค้นคว้ าด้ วยตนเอง การนําเสนอสารสนเทศ กฎหมายและจริยธรรมในการใช้ สารสนเทศ
บ.226 พัฒนาการของห้ องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
LS226 Development of Libraries and Information Centers

3 (3 -0 – 6)

วิวัฒนาการของห้ องสมุดและศูนย์ สารสนเทศในประเทศไทยและต่างประเทศ ปัจจัยทีส่ งผลกระทบต่ อการดําเนินงาน
ของห้ องสมุดและศูน ย์สารสนเทศตั งแต่ อดีตถึงปัจจุบัน มีการศึกษานอกสถานที
บ.319 การบริหารสํานักงาน
3 (3 -0 – 6)
LS319 Office Management
การจัดสํานักงาน การบริหารงานบุคคล การบริหารงานธุรการ งานสารบรรณ การจัดเก็บเอกสาร งานงบประมาณ งาน
พัสดุ งานเลขานุการ การเขียนหนังสือราชการและจดหมายธุรกิจ ระบบสํ านักงานอัตโนมัติ
บ.327 หนังสือและการพิมพ์
3 (3 -0 – 6)
LS327 Books and Printing
ประวัติและวิวัฒนาการของตัวอักษรและหนังสือตั งแต่ ต้นจนปัจจุบัน หนังสื อต้นฉบับทีมีชือเสี ยง ประวัติและ
วิวัฒนาการของการพิมพ์ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ทางการพิมพ์ ขั นตอนการผลิตหนังสื อ ประเภทและกิจการของโรงพิมพ์
สํ านักพิมพ์ กฎหมายเกียวกับการพิมพ์ ความสัมพันธ์ ระหว่ างสังคมและวัฒนธรรมกับการผลิตและการเผยแพร่ สิงพิมพ์
บ.345 บรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสังเขป
3 (3 -0 – 6)
LS345 Bibliographies, Indexes and Abstracts
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บ.
ความหมาย วัตถุประสงค์ ความสําคัญ และประเภทของบรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสังเขปในฐานะเครืองมือช่ วย
ค้ นในระบบการจัดเก็บและค้ นคืนสารสนเทศ หลักการทําบรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสังเขปทังในรูปดิจิทัลและสิ งพิมพ์
แนวการจัดบริ การและเผยแพร่ บรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสั งเขป
บ.346 การวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 2
3 ( 3 – 0 – 6)
LS346 Classification of Information Resources 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บ.241
วิเคราะห์ การจัดหมวดหมู ่ทรัพยากรสารสนเทศ ทีมีใช้ ในห้ องสมุดและ ศูนย์สารสนเทศ เน้ นการจัดหมวดหมู ่ ระบบ
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน การกําหนดเลขเรียกหนังสื อ วิธีการให้ หัวเรืองตามระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
บ.357 ทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3 (3 -0 – 6)
LS357 Information Resources in Science and Technology
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บ. 251
ความหมายและขอบเขตของวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทรัพยากรสารสนเทศทีสํ าคัญในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี แหล่ งผลิตและให้ บริการสารสนเทศทั งประเภทบุคคลและสถาบันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศเพือให้ บริการ
บ.358 ทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
LS358 Information Resources in Humanities and Social Sciences
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บ. 251

3 (3 -0 – 6)

ความหมายและขอบเขตของวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ทรัพยากรสารสนเทศทีสํ าคัญในสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แหล่ งผลิตและให้ บริการสารสนเทศทั งประเภทบุคคลและสถาบันในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สั งคมศาสตร์
บ.
LS

ทรัพยากรสารสนเทศสํ าหรับเด็กและวัยรุ ่ น
3 (3 -0 – 6)
Information Resources for Children and Adolescents
ความหมาย ประวัตแิ ละพัฒนาการ ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศสําหรับเด็กและวัยรุ ่ น ความต้ องการและความ
สนใจในการอ่านของเด็กวัยต่ างๆ การส่ งเสริมและการแนะแนวการอ่ าน นักเขียนและนักวาดภาพคนสําคัญทั งของไทยและ
ต่ างประเทศทั ง ในอดีตและปัจจุบัน ผลงานเล่มสําคัญๆ หลักการเลือก คู ่ มือการเลือก แหล่งผลิต องค์ การและสถาบันทีมีส่วน
ส่ งเสริมการผลิต แนวโน้ มของการผลิตและการตลาดของทรัพยากรสารสนเทศสําหรับเด็กและวัยรุ ่ น มีการศึกษานอกสถานที
บ.37 การบริการและการเผยแพร่ สารสนเทศสําหรับผู ้ใช้ กลุ ่มพิเศษ
3 (3 -0 – 6)
LS37 Information Services and Dissemination for Special Groups
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บ.371
ความรู ้ พื นฐานเกียวกับผู้ใช้ กลุ ่ มพิเศษ การจัดการสารสนเทศและบริการสําหรับผู้ใช้ กลุ ่ มพิเศษ จริยธรรมการบริการ
และการประเมินคุณภาพการบริการ
บ.385 วารสารและหนังสื อพิมพ์ สําหรับห้ องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
3 (3 -0 – 6)
LS385 Serial Publications in Libraries and Information Centers
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บ.211
ความหมายและความสํ าคัญของวารสารและหนังสื อพิมพ์ ทั งในรูปแบบของสื อสิงพิมพ์และสื ออิเล็กทรอนิกส์ การ
เลือก การจัดหา การบริการ และการเผยแพร่ วารสารและหนังสือพิมพ์ เทคโนโลยีและความร่ วมมือในงานวารสาร
บ.425 การวิจัยสําหรับบรรณารักษ์
3 (3 -0 – 6)
LS425 Research method for Librarian
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บ.324
ศึกษาค้นคว้ าโดยนําความรู ้ และประสบการณ์ ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ มาใช้ ในการศึกษา
หัวข้ อใดหัวข้ อหนึง และนําเสนอผลงานในรูปแบบรายงานการวิจัย
บ.445 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับนักวิชาชีพสารสนเทศ
3 (2 -3– 4)
LS445 Computer Programming for Information Professionals
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บ.212
ตัวแปร ค่าคงที ตัวดําเนินการและนิพจน์ คําสังเลือกทํา คําสั งวนรอบ โปรแกรมย่อย โดยประยุกต์ กับภาษาคอมพิวเตอร์
ภาษาใดภาษาหนึง (บรรยายสัปดาห์ ละ 2 ชัวโมง ปฎิบัติการสัปดาห์ ละ ชัวโมง)
บ.446 พื นฐานการจัดการฐานข้อมูลสํ าหรับห้ องสมุดและศูนย์ สารสนเทศ
LS446 Fundamentals of Database Management for Libraries and Information Centers

3 (2 -3 – 4)

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บ.212
ความหมายของฐานข้ อมูล แบบจํ าลองฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้ อมูล การปรับบรรทัดฐาน ความคงสภาพของ
ข้ อมูล การควบคุมการเข้ าถึงฐานข้ อมูลพร้ อมกัน การสํ ารองและการกู ้คืนข้ อมูล การรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล (บรรยาย
สั ปดาห์ ละ 2 ชัวโมง ปฎิบัติการสัปดาห์ ละ ชัวโมง)
บ.447 การทํารายการโสตทัศนวัสดุและสื ออิเล็กทรอนิกส์
3 (3 -0 – 6)
LS447 Cataloging of Audio-Visual Materials and Electronic Media
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บ.242
ลักษณะสําคัญของโสตทัศนวัสดุและสืออิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาการทํารายการโสตทัศนวัสดุ และสื ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภท
ต่ างๆ
บ.449 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับห้ องสมุดและศูนย์ สารสนเทศ
3 (3 -0 – 6)
LS449 Computer Network Technology for Libraries and Information Centers
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บ.212
ความหมายของเครือข่ายและการสื อสารข้ อมูล รูปแบบการเชือมต่อ สถาปั ตยกรรมเครือข่ าย ระบบ LAN อินเทอร์ เน็ต
บ.466 การจัดและบริหารห้ องสมุดประชาชนและห้ องสมุดโรงเรียน
3 (3 -0 – 6)
LS466 Organization and Administration of Public Libraries and School Libraries
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บ.361
ความหมาย พัฒนาการและมาตรฐานของห้องสมุดประชาชนและห้ องสมุดโรงเรียนทั งใน ประเทศและต่างประเทศ การ
ดําเนินงานในด้านนโยบาย แผนงาน งบประมาณ บุคลากร บริการ และการจัดทําโครงการต่างๆ ของห้ องสมุดทั งสองประเภท บริการ
และกิจกรรมทีเสริมการเรียน การสอน การอ่ าน การพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนและสังคม มีการศึกษานอกสถานที
บ.467 การจัดและบริหารห้ องสมุดเฉพาะและห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
3 (3 -0 – 6)
LS467 Organization and Administration of Special Libraries and Academic Libraries
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บ.361
ความหมาย พัฒนาการและมาตรฐานของห้องสมุดเฉพาะ ศูนย์สารสนเทศ และห้ องสมุดสถาบัน อุดมศึกษาทั งในประเทศ
และต่ างประเทศ การดําเนินงานในด้ านนโยบาย แผนงาน งบประมาณ บุคลากร บริการ และการจัดทําโครงการต่ างๆ ของห้ องสมุด
ทั งสองประเภท มีการศึกษานอกสถานที
บ. การศึกษาผู ้ใช้
3 (3 -0 – 6)
LS User Studies
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บ.211
ความหมายและขอบเขตของการศึ กษาผู ้ใช้ หลักและวิธีการในการศึกษาผู ้ ใช้ การนําผลการศึกษาไปใช้ ในการพัฒนางาน
สารสนเทศ
บ.487 จดหมายเหตุและทรัพยากรสารสนเทศราชการ

3 (3 -0 – 6)

LS487 Archival Materials and Government Information Resources
จดหมายเหตุในแง่ ของประวัติ ความสํ าคัญ ลักษณะ แหล่ งเอกสารจดหมายเหตุ การจัดเก็บและบริ การ ตลอดจนการ
อนุรักษ์ ศึกษาทรัพยากรสารสนเทศราชการในเรืองของลักษณะ ประเภท ความสํ าคัญ แหล่ งทรัพยากร การจัดหา การจัดเก็บ และ
บริการ ทรัพยากรสารสนเทศราชการ มีการศึกษานอกสถานที
วิชาบังคับนอกสาขา
อ.
โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
(--)
EG216 English Structure
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. หรือได้ รับยกเว้น สษ. ไม่นับหน่ วยกิตให้ กบั นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ฐานะชั นปี ที
หรือ
วิเคราะห์ โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ เพือเป็ นพื นฐานในการอ่านและเขียน โดยเฉพาะการอ่ านงาน
เขียนทีมีโครงสร้ างประโยคซับซ้ อน และการเขียนประโยคทีถูกต้ อง เหมาะสมตามหลักภาษาอังกฤษ
อ.
การอ่านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
(--)
EG
Reading for Information
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. หรือได้ รับยกเว้น สษ.
กลวิธีต่างๆ ทีใช้ ในการอ่านงานเขียนประเภทให้ ข้อมูล วิเคราะห์ โครงสร้ างภาษา เนือหา และวิธีการนําเสนอข้อมูลของ
ผู ้ เขียน ฝึ กสรุปข้ อมูลทีได้จากการอ่ านโดยเขียนเป็ นเค้ าโครง และเขียนสรุ ปความ รวมทั งฝึ กแสดงความคิดเห็นเกียวกับ งานที
อ่ านโดยการอภิปราย
อ.
การเขียนระดับย่อหน้ า
(--)
EG
Paragraph Writing
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. หรือได้ รับยกเว้น สษ.
องค์ประกอบและรูปแบบต่ างๆ ของการเขียนย่อหน้ า ฝึ กรวบรวม จัดระบบความคิดหรือข้ อมูล และเรียบเรียงเพือ
ถ่ ายทอดเป็ นข้ อเขียนในระดับ ย่อหน้ า
. . . คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
General Education Program
Humanities
มธ. 10 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
2 (2 – 0 – 4)
TU110 Integrated Humanities
To study the history of human beings in different periods, reflecting their beliefs, ideas, intellectual and
creative development.To instill analytical thinking, with an awareness of the problems that humanities are
confronting, such as the impacts of: technological development, violence, wars, and various world crises so that we can
live well in a changing world.

Social Science
มธ.
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสังคม
(3 – 0 – 6)
TU100 Civic Education
Study of principles of democracy and government by rule of law. Students will gain understanding of the
concept of “citizenship” in a democratic rule and will have opportunity for self-development to become a citizen in a
democratic society and to take responsibility in addressing issues in their society through real-life practices.
มธ. 20
TU120

สหวิทยาการสั งคมศาสตร์
(2 – 0 – 4)
Integrated Social Sciences
This interdisciplinary course focuses on the fact that social sciences play an important role for society. The
course explains the origins of the social sciences and the modern world, the separation of social sciences from pure
sciences, and the acceptance of the scientific paradigm for the explanation of social phenomenon. It also involves the
analysis of important disciplines, concepts, and major theories of social sciences by pointing out strengths and
weaknesses of each one. Included is the analysis of contemporary social problems, using knowledge and various
perspectives—-individual, group, macro-social, national and world perspectives-- to view those problems.
Sciences and Technology
มธ.
สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(2 – 0 – 4)
TU130 Integrated Sciences and Technology
To study basic concepts in science, scientific theory and philosophies. Standard methods for scientific
investigations. Important evolutions of science and technology influencing human lives as well as the impacts of science
and technology on economies, societies and environments. Current issues involving the impacts of science and
technology on moral, ethics and human values.
Mathematics and Computers
มธ.
TU

คณิตศาสตร์ ทัวไประดับมหาวิ ทยาลัย
(3 – 0 – 6)
General College Mathematics
(A non-credit subject to the students’ faculty code of 02, 04 and from 09 to 14, 16, 17)
To review Set; real number system; relations; functions and applications; introduction to linear
programming; logic; measurement of interest; installment payment and income tax; descriptive statistics; index
number; introduction to probability ; basic concept of inferential statistics; statistical packages.
มธ.
TU152

หลักพื นฐานทางคณิตศาสตร์
(3 – 0 – 6)
Fundamental Mathematics
(This course is for students who have already studied mathematics in high school and have gained not less
than 16 credits or as demanded by their faculty.)

To prove logical rules, methods of proofs, arguments, mathematical induction, proofs of theorems of
inequalities and absolute values, inequalities solving, functions, type of functions, applications of functions, curve
sketching, partial fractions decomposition, solving of simple systems of linear equations.
มธ.
TU153

ความรู้ ทัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
(3 – 0 – 6)
General Knowledge about Computers
To study the essential components of computer systems including hardware, software, data and its
processing; basic data communication, network and the Internet, principles of problem solving using computers and
software packages, security, ethics and laws related to computer usage and information systems.
มธ.
TU154

รากฐานคณิตศาสตร์
(3 – 0 – 6)
Foundation of Mathematics
To prove logical rules, methods of proofs, quantifiers, arguments, mathematical induction, structure of the
real number system, binomial theorem and multinomial theorem, translation of axes, rotation of axes and sketching of
graphs of conic sections, curve sketching, increasing functions and decreasing functions, partial fractions
decomposition, geometric transformation.
มธ.
TU155

สถิติพื นฐาน
(3 – 0 – 6)
Elementary Statistics
To identify the Nature of statistical problems; review of descriptive statistics; probability; random
variables and some probability distributions (binomial, poison and normal) ; elementary sampling and sampling
distributions; estimation and hypotheses testing for one and two populations; one-way analysis of variance; simple
linear regression and correlation; chi-square test.
มธ.
TU156

คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบื องต้น
(3 – 0 – 6)
Introduction to Computers and Programming
Basic concepts of computer systems, electronic data processing concepts, system and application software,
algorithms, flowcharts, data representation, program design and development methodology, problem solving using
high-level language programming.
Languages
Thai
ท.
การใช้ ภาษาไทย
(3 – 0 – 6)
TH161 Thai Usage
Thai language usage skills: listening, reading, writing and speaking, with emphases on drawing the main
idea, communicating knowledge, thoughts and composing properly.

ท.
TH162

การเขียนรายงานวิชาการ
(3 – 0 – 6)
Report Writing
The methodology of report writing, enabling students to search for information to make systematic
references and to practice report writing skills.
English
สษ.
ภาษาอังกฤษพื นฐาน
(3 – 0 – 6)
EL070 English Course 1
Prerequisite : Language Institute placement
A non-credit course designed for those students with low English command and unable to enroll directly into
English Foundation Course (The assessment criteria are ‘S’ for Satisfactory or ‘U’ for Unsatisfactory and will not be
counted towards the students’ total credits and GPA).
A preparatory course designed to enable students to cope up with real English use of four basic integrated
skills of listening, speaking, reading and writing.
สษ.
ภาษาอังกฤษพืนฐาน
(3 – 0 – 6)
EL171 English Course
Prerequisite : have earned credits of EL 070 or Language Institute placement
An intermediate English course designed to promote four integrated skills to develop students’ English
proficiency at a higher level.
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
(3 – 0 – 6)
EL
English Course
Prerequisite : have earned credits of EL 171 or Language Institute placement
An upper-intermediate English course to enable students to use integrated skills at a more sophisticated level
than the prior course especially in speaking and writing.
Bachelor of Arts Program in Library and Information Science
วิชาบังคับ
บ.211 ความรู ้ เบื องต้นทางบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
3 (3-0-6)
LS211 Introduction to Library and Information Science
Definition, scope and development of library and information science. Information Systems. Systems and
services of libraries and information centers. Influences of individuals and institutions on library and information science
development. Profession and education in library and information science. Ethics and standards in library and
information science. Field trip.
บ.212 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื องต้ น

3 (3-0-6)

LS212 Introduction to Information Technology
Definition, scope and influences of information technology in libraries and information centers. Computer
systems, telecommunication systems, computer networks and multimedia technology are included. Field trip.
บ.231 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3 (3-0-6)
LS231 Information Resources Development
Prerequisite : have earned credits of LS 211
Definition and types of information resources. Selection, acquisition, valuation and weeding of information
resources. Technology and collaboration in information resources development. Field trip.
บ.241 การวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 1
3 (2-3-4)
LS241 Classification of Information Resources 1
The objectives, uses and general principles of the classification of information resources. Study and practice
analyzing Dewey Decimal Classification System, book numbers and subject headings in Thai and English. (2 hours per
week for lecture / 3 hours per week for labolatory)
บ.242 การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ 1
3 (2-3-4)
LS242 Cataloging of Information Resources 1
Prerequisite : have earned credits of LS241
The objectives and uses of the cataloging of information resources. Principles of various types of cataloging of
information . Emphasis on cataloging of English books and input cataloging data sheets in computers. Producing and
filing information resources. (2 hours per week for lecture / 3 hours per week for laboratory)
บ.251 ทรัพยากรสารสนเทศเพือการอ้างอิง
3 (2-3-4)
LS251 General Reference Resources
Prerequisite : have earned credits of LS211
Importance of reference resources. Types and characteristics. Selection principles and tools. Significant
general reference titles. Techniques in using reference resources. Reference book publishers. Basic reference services
in libraries. Additional reference tools produced by libraries. Modern technology for reference services. Field trip (2
hours per week for lecture / 3 hours per week for laboratory)
บ.324 ความรู ้เบื องต้นทางการวิจัยสํ าหรับบรรณารักษ์
3 (3-0-6)
LS324 Introduction to Research Methodology for Librarians
prerequisite : have earned credits of LS 211
Introduction to research methods for library and information science. Fundamental statistics for library and
information science research.

บ.343 การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ 2
3 (2-3-4)
LS343 Cataloging of Information Resources 2
Prerequisite : have earned credits of LS242
Duties and responsibilities of the Catalog Department. Tools and cataloging rules for books and other
information resources, emphasis on cataloging practices of various categories of Thai books. General principles of
main entries. Types of library catalog and procedures of input cataloging data in computer. Reproducing catalogs
and filing. (2 hours per week for lecture / 3 hours per week for laboratory)
บ.344 การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ
3 (3 -0 – 6)
LS344 Information Storage and Retrieval
Prerequisite : have earned credits of LS 212
Definition and process of information storage and retrieval. Basic concepts and technologies that are used in
information storage and retrieval. Search strategies and information retrieval evaluation.
บ.361 การจัดและบริหารห้ องสมุดทัวไป
3 (3 -0 – 6)
LS361 Library Organization and Administration
Principles of administration. Library organization, planning and setting up of libraries. Library personnel.
Library finance. Library buildings, equipment and supplies. Library public relations. Statistical records and reports.
Library standards. Field trip.
บ.371 การบริการและการเผยแพร่ สารสนเทศ
3 (3 -0 – 6)
LS371 Information Services and Dissemination
Prerequisite : have earned credits of LS 212
Definition, objectives and types of information services and dissemination. Information services management
and planning. Ethical issues in information services and dissemination. Principles, methods and evaluation of
information services. Innovation in information services and dissemination.
บ.491 การปฏิบัติงานในห้ องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
4 (0-12-0)
LS491 Libraries and Information Centers Practice Work
Prerequisite : have earned credits of LS211, LS212, LS231, LS241, LS 242, LS251, LS324, LS343, LS344, LS361, and
LS371 with a Minimum grade of C in each course
Practical training in technical work and information services. A minimum of 210 practice hours are required
of each student. Reports required. Selection can be made to practice in any information service source with consent of
the department. (4 hours per week)

วิชาเลือก
บ.21 การสร้ างและพัฒนาเว็บไซต์
3 (3 -0 – 6)
LS21 Website Creation and Development
Basic knowledge about web technology, markup languages, web design for libraries and information centers, web
publishing, web evaluation, and legal issues relating to websites.
บ.216 สารสนเทศกับสั งคมไทย
3 (3 -0 – 6)
LS216 Information and Thai Society
Definition and importance of information. Information and technology literacy. Information and
knowledge about society. Learning culture and development of learning culture. Role of information institutions.
Information work development in the Thai social context.
บ.217 การรู ้ สารสนเทศ 1
3 (3 -0 – 6)
LS217 Information Literacy 1
Prerequisite: Non-credit for Library and Information Science major and minor students
Importance of information on education. Information media from traditional to digital formats.
Information sources including digital sources. Methods and technologies for information access and retrieval. Criteria
for information sources evaluation.
บ.21 การรูส้ ารสนเทศ 2
3 (3 -0 – 6)
LS21 Information Literacy 2
Prerequisite : have earned credits of LS 217
Non-credit for Library and Information Science major and minor students
Principles of selecting and gathering information from various sources. Citation styles. Database creation
for self study and research. Information presentation. Ethics and regulations in information use.
บ.226 พัฒนาการของห้ องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
3 (3 -0 – 6)
LS226 Development of Libraries and Information Centers
Development of libraries and information centers in Thailand and abroad. The factors and results of
working in libraries and information centers from the past to the future. Field trip.
บ.319 การบริหารสํานักงาน
3 (3 -0 – 6)
LS319 Office Management
Office management and personnel administration. Administration of clerical work, finance, office supplies,
and secretarial work. Government and business correspondence. Field trip.

บ.327 หนังสือและการพิมพ์
3 (3 -0 – 6)
LS327 Books and Printing
History and development of the alphabet and books from the earliest times to the present. Famous
manuscripts. History and development of the press. Printing material and technology. Publishing procedures. Types
and scope of printers and publishers. Government regulations in printing. Social and cultural influences on
production and distribution of publications. Field trip.
บ.345 บรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสังเขป
3 (3 -0 – 6)
LS345 Bibliographies, Indexes and Abstracts
Prerequisite : have earned credits of LS212
Definition, objectives and types of bibliographies, indexes and abstracts. Role of bibliographies, indexes and
abstracts in information storage and retrieval systems. Principles and processes in bibliographic record construction,
indexing and abstracting. Services and dissemination of bibliographies, indexing and abstracts.
บ.346 การวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 2
3 ( 2 – 3 – 4)
LS346 Classification of Information Resources
Prerequisite : have earned credits of LS241
Analysis of the classification system especially The Library of Congress Classification System. How to use the
Library of Congress Subject Headings, including LC book numbers.
บ.357 ทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3 (3 -0 – 6)
LS357 Information Resources in Science and Technology
Prerequisite : have earned credits of LS251
Definition and scope of science and technology. Significant information resources. Information sources and
services both individual and institutional. Information technology will be applied for information services.
บ.358 ทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
3 (3 -0 – 6)
LS358 Information Resources in Humanities and Social Sciences
Prerequisite : have earned credits of LS 251
Definition and scope of the humanities and social science. Significant information resources including
reference materials. Criteria in information selection, and information sources and services.
บ.
LS

ทรัพยากรสารสนเทศสํ าหรับเด็กและวัยรุ ่ น
Information Resources for Children and Adolescents

3 (3 -0 – 6)

Printed information resources for children and adolescents. Definition,development,and types of information
resources for children and adolescents. Reading interests and needs of children and adolescents. Reading promotion and
guidance. Significant Thai and foreign authors and illustrators in the past and the present. Selection principles and tools.
Publishers. Influences of organizations and institutions regarding production. Trends in production and marketing of
information resources for children and adolescents. Field trip.
บ.37 การบริการและการเผยแพร่ สารสนเทศสําหรับผู ้ใช้ กลุ ่มพิเศษ
3 (3 -0 – 6)
LS37 Information Services and Dissemination for Special Groups
Prerequisite : have earned credits of LS 371
Basic knowledge about special groups, services and information management for special groups, ethical
issues in information services and assessment of service quality.
บ.385 วารสารและหนังสื อพิมพ์ สําหรับห้ องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
3 (3 -0 – 6)
LS385 Serial Publications in Libraries and Information Centers
Prerequisite : have earned credits of LS211
Definition and importance of serial publications both in printed and electronic format. Selection, acquisition
and serial publications services and dissemination. Technology and collaboration in serials working.
บ.425 การวิจัยสําหรับบรรณารักษ์
3 (3 -0 – 6)
LS425 Research method for Librarian
Prerequisite : have earned credits of LS 324
Conducting a research project by using previous knowledge and experience in library and information
science. Research report must be presented.
บ.445 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับนักวิชาชีพสารสนเทศ
3 (2 -3– 4)
LS445 Computer Programming for Information Professionals
Prerequisite : have earned credits of LS212
Variables, constants, operators and expressions, selection command, loop command, subprogram. Applying
with one computer programming language.
(2 hours per week for lecture / 3 hours per week for laboratory)
บ.446 พื นฐานการจัดการฐานข้อมูลสํ าหรับห้ องสมุดและศูนย์ สารสนเทศ
3 (2 -3 – 4)
LS446 Fundamentals of Database Management for Libraries and Information Centers
Prerequisite : have earned credits of LS212
Meaning of database, database structure, database model, database design, normalization, data integrity,
database concurrency control, backup and recovery, and database security.
(2 hours per week for lecture / 3 hours per week for laboratory)

บ.447 การทํารายการโสตทัศนวัสดุและสื ออิเล็กทรอนิกส์
3 (3 -0 – 6)
LS447 Cataloging of Audio-Visual Materials and Electronic Media
Prerequisite : have earned credits of LS242
Significant characteristics and cataloging of various types of audio-visual materials and electronic media.
Theory and practice of making catalogs using Anglo-American Cataloging Rules II.
บ.449 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับห้ องสมุดและศูนย์ สารสนเทศ
3 (3 -0 – 6)
LS449 Computer Network Technology for Libraries and Information Centers
Prerequisite : have earned credits of LS212
Meaning of network and data communication, topology, network architecture, LAN, Internet
บ.466 การจัดและบริหารห้ องสมุดประชาชนและห้ องสมุดโรงเรียน
3 (3 -0 – 6)
LS466 Organization and Administration of Public Libraries and School Libraries
Prerequisite : have earned credits of LS361
Definition, development and standards of public libraries and school libraries in Thailand and abroad.
Purposes, administration principles and procedures. Building, finance, resources, services, activities, personnel and
library committees. Promotion of library use for study, teaching, reading and improving quality of life in community
and society. Field trip.
บ.467 การจัดและบริหารห้ องสมุดเฉพาะและห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
3 (3 -0 – 6)
LS467 Organization and Administration of Special Libraries and Academic Libraries
Prerequisite : have earned credits of LS361
Definition, types, development and standards of special libraries and academic libraries in Thailand and
abroad. Procedure in policy, planning, budget, uses, collection, services, personnel and library committee. Field trip.
บ. การศึกษาผู ้ใช้
3 (3 -0 – 6)
LS User Studies
Prerequisite : have earned credits of LS211
Definition and scope of user studies. Principles and methods of user studies. Application of user studies
results in information works.
บ.487 จดหมายเหตุและทรัพยากรสารสนเทศราชการ
3 (3 -0 – 6)
LS487 Archival Materials and Government Information Resources
History, significance and characteristics of archival materials. Significant archives. Storage, retrieval and
preservation. Characteristics, types and significances of government information resources. Sources, acquisition,
storage and services.

วิชาบังคับนอกสาขา
อ.
โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
(--)
EG216 English Structure
Prerequisite: have earned credits of EL 172 or Exemption
Non-credit for 3rd or 4th year English major students
Analyze complex sentence structures used in reading texts to develop students’ understanding in English
grammatical structure and improve reading and writing skills.
อ.
การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
(--)
EG
Reading for Information
Prerequisite: have earned credits of EL 172 or Exemption
Strategies used in reading informative texts; analysis of the language structure, content and the writer’s
presentation of information; practice outlining and summarizing as well as giving opinions about the texts through
oral discussion.
อ.
การเขียนระดับย่อหน้ า
(--)
EG
Paragraph Writing
Prerequisite: have earned credits of EL 172 or Exemption
Paragraph components and patterns of paragraph development; development of skills in generating and
shaping ideas or information to be presented in a paragraph.
4. องค์ประกอบเกียวกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือ สหกิจศึกษา) (ถ้ ามี)
จากความต้ องการบัณฑิตทีมีประสบการณ์ ทางวิชาชีพก่อนออกไปปฏิบัติงานจริง นักศึกษาของภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์ ต้องลงทะเบียนวิชา บ.491 การปฏิบัติงานในห้ องสมุดและศูนย์สารสนเทศ ซึงเป็ นการฝึ กปฏิบัติงานใน
ห้องสมุดหรือศูนย์สารสนเทศ หรือหน่ วยงานทีเกียวข้ องกับการจัดการสารสนเทศ
4.1 มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ของการฝึ กงานภาคสนาม ความคาดหวังในประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ของการฝึ กงาน
ภาคสนามมีดังนี
1. มีทักษะในการปฏิบัติงาน เข้าใจถึงความสํ าคัญในการศึกษาทฤษฎีและหลักการมากยิ งขึ น
2. บูรณาการความรู ้ทีได้ศึกษามาเพือแก้ปัญหาการปฏิบัติงานด้ านบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
3. มีมนุษยสั มพันธ์ สามารถทํางานร่ วมกับผู ้อืนได้
4. ระเบียบวินัย ตรงต่ อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร สามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสถานทีฝึ กงานได้
5. กล้าแสดงออก นําความคิดสร้ างสรรค์ ไปประยุกต์กับการปฏิบัติงานได้
. ช่ วงเวลา
ปี การศึกษาที 3
. การจัดเวลาและตารางสอน
จํานวนชัวโมงฝึ กงานอย่างน้ อย ชัวโมง ทั งนี เป็ นไปตามตารางการฝึ กงานของแต่ ละหน่ วยงาน

. ข้ อกําหนดเกียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ ามี)
. คําอธิบายโดยย่อ บ. การทําวิจัยสํ าหรับบรรณารักษ์
ศึกษาวิจัยโดยนําความรู ้ และประสบการณ์ ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ มาใช้ ในการศึกษา
ในหัวข้อใดหัวข้อหนึงตามความสนใจของผู ้ เรียนโดยได้ รับความเห็นชอบและอยู ่ในความดูแลและให้ คําแนะนําจากอาจารย์
ผู ้ สอน
. มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรูม้ ีความรู ้ ความเข้าใจแนวคิด หลักการทีสํ าคัญในการทําวิจัยในสาขาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และ
สารสนเทศศาสตร์
. ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที 1 ปี การศึกษาที
. จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
. การเตรียมการ
. นักศึกษาเตรียมหัวข้ อทีสนใจจะศึกษาและปรึกษาขอคําแนะนําจากอาจารย์ผู ้สอนเพือปรับปรุงความเหมาะสม
ของหัวข้ อ
. อาจารย์ผู ้สอนนัดพบนัดพบนักศึกษาตามกําหนดเวลาเพือติดตามความก้าวหน้ าและให้คําปรึกษา
. กระบวนการประเมินผล
1. ประเมินจากความก้าวหน้าในกระบวนการทําวิจัย
. ประเมิน ผลเค้ าโครงหัวข้อการศึ กษาวิจัย
3. ประเมินผลจากรายงานผลการศึกษาวิจัย

หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผล ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึ กษาชั นปริ ญญาตรี พ.ศ.
ฉบับแก้ ไขเพิมเติม) ข้ อ , และ
1. การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น ระดับ มีชือและค่าระดับต่อหนึงหน่ วยกิตดังต่อไปนี
ระดับ
ค่ าระดับ

A
.

B+
.

B
.

C+
.

C
.

D+
1.50

D
.

F
.

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ ขณะนักศึกษายังไม่ สําเร็จการศึกษา
กําหนดให้ มีการประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา โดยมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของ
มาตรฐานผลการเรียนรู ้ ด้ าน ดังนี
1. คุณธรรม จริยธรรม

(พร้ อม

2. ความรู ้
3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสั มพันธ์ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
กําหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ หลังจากนักศึกษาสํ าเร็จการศึกษา เพือนําข้อมูลมาปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอน การปรับปรุงหลักสูตร โดยดําเนินการต่อไปนี
1) สํ ารวจภาวะการได้งานทําของบัณฑิต
2) สํ ารวจความพึงพอใจของผู ้ ใช้ บัณฑิต
) สํ ารวจระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้ าย/บัณฑิต
3. เกณฑ์ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ได้ศึกษารายวิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสูตรและมีหน่ วยกิตสะสมไม่ ตํากว่า 139 หน่ วยกิต
3.2 ได้ ค่าระดับเฉลียสะสมไม่ ตํากว่ า . (จากระบบ ระดับคะแนน)
. ได้ค่าระดับคะแนนวิชาบังคับในสาขาทุกวิชาไม่ ตํากว่าระดับ C
.4 ต้ องปฏิบัติตามเงือนไขอืนๆ ทีคณะศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กําหนด

