หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2529
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
Master’s Degree Program of Arts in Library and Information Science
2. ชื่อปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)
Master of Arts (Library and Information Science)
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)
M.A. (Library and Information Science)
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตร
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค
หองสมุดและศูนยสารนิเทศในปจจุบัน มีหนาที่ใหบริการแกนักวิชาการ รวมในโครงการวิจัยระดับสูงของหนวยงาน
และมี บ ทบาทเป น ผู นํ า ทางวิ ช าการเพื่ อ ร ว มพั ฒ นาสั ง คมมากขึ้ น จึ ง ต อ งการผู ที่ มี ค วามรู แ ละความสามารถระดั บ สู ง ทาง
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ดังนั้นจึงกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรไวดังตอไปนี้
4.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่เปนผูนําทางดานวิชาชีพและผูบริหารระดับสูงทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
4.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถใชเทคโนโลยีสมัยใหมพัฒนางานหองสมุดหรือศูนยสารนิเทศ
4.3 เพื่อผลิตผูสอนดานบรรณารักษศาสตรหรือสารนิเทศศาสตร
4.4 เพื่อผลิตนักวิชาการที่สามารถทําการคนควาวิจัยทางดานบรรณารักษศาสตรหรือสารนิเทศศาสตร
5. กําหนดการเปดสอน
ตั้งแตปการศึกษา 2529 เปนตนไป
6. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษา
6.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี โดยไมจํากัดสาขาจากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือตางประเทศซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
6.2 เปนผูมีคุณสมบัติตามขอ 6 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2541

7. วิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษา
ใชวิธีการสอบทั้งขอเขียนและสัมภาษณ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
8. ระบบการศึกษา
8.1 เปนการศึกษาภาคปกติในระบบหนวยกิตปละ 2 ภาคการศึกษาปกติ
8.2 ตองศึกษาวิชาบังคับ 18 หนวยกิต วิชาเลือกไมนอยกวา 15 หนวยกิต และตองทําวิทยานิพนธซึ่งถือวามี 9 หนวยกิต
จึงจะนับวาครบหลักสูตร
8.3 วิทยานิพนธมีคา 9 หนวยกิต มีคาระดับ S (ใชได ) หรือ U (ใชไมได) นักศึกษาจะจดทะเบียนทําวิทยานิพนธไดเมื่อ
ศึกษาวิชาบังคับมาแลว 2 ภาคการศึกษาปกติ รวม 18 หนวยกิต โดยมีคาเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 และตองสอบประมวลวิชาได
ระดับ P แลว
8.4 การสอบประมวลวิชาใหเปนไปตามขอ 17 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ. 2541 โดยนักศึกษาตองมีหนวยกิตสะสมในลักษณะวิชาบังคับไมนอยกวา 18 หนวยกิต และไดคาเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา
3.00
ในกรณีที่นักศึกษาสอบผานวิชาบังคับตามความในวรรคกอน แตไดคาเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 นักศึกษาอาจจด
ทะเบียนเรียนวิชาบังคับที่ไดคาระดับต่ํากวา B ได ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของผูอํานวยการบัณฑิตศึกษาที่จะอนุมัติเปนกรณีไป
8.5 การสอบภาษาต างประเทศ นั กศึกษาจะตองสอบผานภาษาตางประเทศอยางนอยหนึ่งภาษาที่มีการจัดสอบใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกอนการสอบวิทยานิพนธ โดยจะตองสอบไดระดับ P (ผาน) และไมนับหนวยกิต ทั้งนี้เปนไปตาม
ข อ 18 แห ง ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ.2541 และระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการสอบภาษาตางประเทศสําหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2539
8.6 สําหรับผูซึ่งขาดพื้นฐานที่จําเปนในการศึกษาชั้นปริญญาโท สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
จะตองศึกษาวิชาเสริมพื้นฐานในขอ 13.3.3 โดยจะตองสอบไดระดับ P (ผาน) และไมนับหนวยกิตรวมกับหลักสูตรสาขาวิชานี้
8.7 การฝกงาน จัดสําหรับนักศึกษาที่ไมเคยผานการฝกงานหรือมีประสบการณในการปฏิบัติงานหองสมุดหรือ
หนวยงานที่ใหบริการสารนิเทศที่เรียกชื่อเปนอยางอื่น มีชั่วโมงฝกงานไมนอยกวา 60 ชั่วโมง และไมเกิน 90 ชั่วโมง ไมมีหนวยกิต
การวัดผลมีคาระดับ S (ใชได) หรือ U (ใชไมได) ทั้งนี้เปนไปตามการพิจารณาของภาควิชาบรรณารักษศาสตร
8.8 การศึกษานอกสถานที่ นักศึกษาตองออกทําการศึกษานอกสถานที่เพื่อสรางเสริมประสบการณประกอบการศึกษา
มีชั่วโมงศึกษานอกสถานที่ไมนอยกวา 25 ชั่วโมง ไมมีหนวยกิต การวัดผลมีคาระดับ P (ใชได) หรือ N (ใชไมได) ทั้งนี้เปนไป
ตามการพิจารณาของภาควิชาบรรณารักษศาสตร
9. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 4 ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ
10. การลงทะเบียนเรียน
นักศึ กษาตองลงทะเบีย นเรีย นไมต่ํากวา 6 หนวยกิ ต และไมเ กิน 12 หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษาปกติ จํานวน
หนวยกิตสูงสุดในแตละภาค รวมถึงจํานวนหนวยกิตวิชาเสริมพื้นฐานดวย
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผล
11.1.1 แบงเปน 9 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอ 1 หนวยกิต ดังนี้

ระดับ
A
คาระดับ 4.00

AB+
B
BC+ C
D F
3.67 3.33
3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0
11.1.2 ผลการศึกษาวิชาใดที่ระดับ C ขึ้นไป จึงจะนับวาสอบไดวิชานั้นและนับหนวยกิตให
11.1.3 วิทยานิพนธมีระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได) ผลการทําวิทยานิพนธที่ไดระดับ S จึงจะนับ
วาสอบผาน และนับหนวยกิตให
11.1.4 วิชาเสริมพื้นฐานไมมีคาระดับ วัดผลเปนระดับ P (ผาน) และระดับ N (ไมผาน) ผลการศึกษาวิชา
เสริมพื้นฐานที่ไดระดับ P จึงจะนับวาสอบได และไมนับหนวยกิต
11.1.5 ภาษาอังกฤษไมมีคาระดับ วัดผลเปนระดับ P และระดับ N ผลการสอบไดระดับ P จึงจะนับวาสอบได
11.2 การสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเมื่อ
11.2.1 ศึกษาครบและสอบไดตามหลักสูตร
27
หนวยกิต
- วิชาบังคับ
- วิชาเลือก
15
หนวยกิต
11.2.2 ศึกษาครบและสอบไดตามหลักสูตรวิชาเสริมพื้นฐาน 4 วิชา บ.501 บ.502 บ.503 บ.504 (สําหรับผู
ที่ไมเคยศึกษาวิชาทั้ง 4 หรือเทียบเทามากอน) การเทียบวิชาทั้ง 4 อยูในดุลยพินิจของภาควิชาบรรณารักษศาสตร
11.2.3 ตองสอบภาษาอังกฤษได
11.2.4 ผา นการฝ ก งาน (สํ า หรั บ ผู ที่ไ ม เ คยฝ ก งานหรื อ มี ป ระสบการณ ใ นการปฏิบั ติ งานห อ งสมุ ด หรื อ
หนวยงานที่ใหบริการสารนิเทศที่เรียกชื่อเปนอยางอื่นมากอน)
11.2.5 ผานการศึกษานอกสถานที่
นอกจากที่ระบุในหลักสูตรนี้ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2541 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยวิทยานิพนธ พ.ศ. 2535 และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการ
สอบภาษาตางประเทศ สําหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2539
12. ประมาณการคาใชจาย
ประมาณคาใชจายตอนักศึกษาตอป คนละประมาณ 40,000 บาท
13. โครงสรางหลักสูตร
13.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
13.2 โครงสรางของหลักสูตร
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ
รวม
13.3 รายวิชา
ความหมายของรหัสประจํารายวิชาที่ใชในหลักสูตร มีดังนี้
เลขหลักหนวย
1-4 แสดงวิชาบังคับ
5-9 แสดงวิชาเลือก

42

หนวยกิต

18
15
9
42

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

เลขหลักสิบ

เลขหลักรอย

1-2 แสดงวิชาเกี่ยวกับเทคนิคและบริการ
3-4 แสดงวิชาเกี่ยวกับทรัพยากรสารนิเทศ
5 แสดงวิชาเกี่ยวกับบริหารและจัดการ
6-7 แสดงวิชาเกี่ยวกับวิจัยและสัมมนา
8 แสดงวิชาเกี่ยวกับการสอน
5 แสดงวิชาระดับเสริมพื้นฐาน
6 แสดงวิชาระดับตน
7-8 แสดงวิชาระดับสูง

หลักสูตรนี้มีรายวิชาตอไปนี้
13.3.1 วิชาบังคับ
รายวิชา
รหัส
บ.611
เทคโนโลยีสารนิเทศ
บ.612
บริการสารนิเทศ
บ.621
การจัดหมวดหมูและทํารายการขั้นสูง
บ.651
การบริหารหองสมุดและศูนยสารนิเทศขั้นสูง
บ.671
การวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
บ.711
การประมวลผลสําหรับงานหองสมุดและศูนยสารนิเทศ
บ.800
วิทยานิพนธ

รหัส
บ.635
บ.636
บ.637
บ.638
บ.645
บ.646
บ.666
บ.675
บ.685
บ.686
รหัส
บ.715
บ.725
บ.755

จํานวนหนวยกิต
3
3
3
3
3
3
9

13.3.2 วิชาเลือก
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต
ทรัพยากรสารนิเทศในสาขาวิชานิติศาสตรและรัฐศาสตร
3
ทรัพยากรสารนิเทศในสาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตรและ
ประชากรศาสตร
3
ทรัพยากรสารนิเทศในสาขาวิชาเศรษฐศาสตรและธุรกิจ
3
ทรัพยากรสารนิเทศในสาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต
3
ทรัพยากรสารนิเทศเรื่องไทยศึกษา
3
ทรัพยากรสารนิเทศเรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา
3
การอานในวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
3
สถิติสําหรับงานบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
3
การศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร
3
การประยุกตวิธีสอนสําหรับวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
3
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานสารนิเทศ
3
สาระสังเขปและดรรชนี
3
การวิเคราะหระบบงานหองสมุด
3

บ.756
บ.757
บ.758
บ.759
บ.767
บ.775
บ.776
บ.777
บ. 778

บ.501
บ.502
บ.503
บ.504

อาคารหองสมุดและศูนยสารนิเทศ
หองสมุดประชาชน
หองสมุดเฉพาะ
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
การศึกษาเอกเทศ
สัมมนาการจัดหมวดหมูและทํารายการ
สัมมนาการบริหารและการจัดบริการของหองสมุด
สัมมนาเรื่องโสตทัศนวัสดุและโสตทัศนูปกรณ
สัมมนาทางสารนิเทศศาสตร
13.3.3 รายวิชาเสริมพื้นฐาน
หนังสือประกอบการคนควา
การจัดและบริหารหองสมุดทั่วไป
การจัดหมูหนังสือและการทําบัตรรายการหนังสือ
การเลือกหนังสือและวัสดุประกอบการอาน

3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3

แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
บ.611
บ.651
บ.671
บ.635
บ.637
บ.638
บ.646
บ.666
บ.725
บ.756

รายวิชา
เทคโนโลยีสารนิเทศ
การบริหารหองสมุดและศูนยสารนิเทศขั้นสูง
การวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
เลือกวิชาตอไปนี้อีก 1 วิชา 3 หนวยกิต คือ
ทรัพยากรสารนิเทศในสาขาวิชานิติศาสตรและรัฐศาสตร
ทรัพยากรสารนิเทศในสาขาวิชาเศรษฐศาสตรและธุรกิจ
ทรัพยากรสารนิเทศในสาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต
ทรัพยากรสารนิเทศเรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา
การอานในวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
สาระสังเขปและดรรชนี
อาคารหองสมุดและศูนยสารนิเทศ

จํานวนหนวยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
บ. 612
บ. 621
บ. 711
บ.636
บ.685
บ.686
บ.715
บ.777

รายวิชา
บริการสารนิเทศ
การจัดหมวดหมูและทํารายการขั้นสูง
การประมวลผลสําหรับงานหองสมุดและศูนยสารนิเทศ
เลือกวิชาตอไปนี้อีก 1 วิชา 3 หนวยกิต คือ
ทรัพยากรสารนิเทศในสาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตรและ
ประชากรศาสตร
การศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร
การประยุกตวิธีสอนสําหรับวิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานสารนิเทศ
สัมมนาเรื่องโสตทัศนวัสดุและโสตทัศนูปกรณ

จํานวนหนวยกิต
3
3
3

3
3
3
3
3

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
บ.645
บ.675
บ.755
บ.757
บ.758
บ.759
บ. 775
บ.776
บ.778

รายวิชา
เลือกวิชาตอไปนี้อีก 3 วิชา 9 หนวยกิต คือ
ทรัพยากรสารนิเทศเรื่องไทยศึกษา
สถิติสําหรับงานบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
การวิเคราะหระบบงานหองสมุด
หองสมุดประชาชน
หองสมุดเฉพาะ
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
สัมมนาการจัดหมวดหมูและทํารายการ
สัมมนาการบริหารและการจัดบริการของหองสมุด
สัมมนาทางสารนิเทศศาสตร

จํานวนหนวยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
บ.800

รายวิชา
วิทยานิพนธ

จํานวนหนวยกิต
9

แผนการศึกษาวิชาเสริมพื้นฐาน
ภาคฤดูรอน
รหัส
บ.501
บ.502

รายวิชา
หนังสือประกอบการคนควา
การจัดและบริหารหองสมุดทั่วไป

จํานวนหนวยกิต
3
3
ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส
บ.503
บ.504

รายวิชา
การจัดหมูหนังสือและการทําบัตรรายการหนังสือ
การเลือกหนังสือและวัสดุประกอบการอาน

จํานวนหนวยกิต
3
3

คําอธิบายรายวิชา
วิชาบังคับ
บ611 เทคโนโลยีสารนิเทศ
3 หนวยกิต
LS611 Information Technology
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร การทํางานของระบบคอมพิวเตอร เครื่องมือรับขอมูล เครื่องมือแสดงผลและ
เครื่องมือเก็บขอมูล ระบบการประมวลผลประเภทตางๆ ระบบฐานขอมูล การสื่อสารขอมูล และการทําเทคโนโลยีสมัยใหมอื่น ๆ
มาใชในงานบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
บ612 บริการสารนิเทศ
3 หนวยกิต
LS612 Information Services
การใหบริการสารนิเทศอยางมีประสิทธิภาพเพื่อสนองความตองการของผูใชหองสมุดในระดับสูง ศึกษาถึงแหลงผลิต
ที่มาและการนําสารนิเทศกลับมาใชและเผยแพร เนนในการปฏิบัติเกี่ยวกับการสํารวจถึงความตองการของผูใช ประสิทธิภาพของ
สารนิเทศ วิธีการใหบริการสารนิเทศภายในหองสมุดและหนวยงานที่ใหบริการสารนิเทศที่เรียกชื่อเปนอยางอื่น รวมทั้งการใช
ระบบคอมพิวเตอรในการใหบริการสารนิเทศ
บ621 การจัดหมวดหมูและทํารายการขั้นสูง
3 หนวยกิต
LS621 Advanced Classification and Cataloging
วิชาบังคับกอน : บ.503 การจัดหมูหนังสือและทําบัตรรายการหนังสือหรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาและวิเคราะหระบบการจัดหมวดหมูทรัพยากรสารนิเทศระบบที่ใชกันแพรหลาย การจัดทํารายการทรัพยากร
ตลอดจนการลงรายการหลักที่มีปญหา และการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการจัดหมวดหมูและทํารายการ
บ651 การบริหารหองสมุดและศูนยสารนิเทศขั้นสูง
3 หนวยกิต
LS651 Advanced Administration of Libraries and Information Centers
ทฤษฎี ก ารจั ด และการบริ ห ารห อ งสมุ ด และศู น ย ส ารนิ เ ทศ โดยเน น การวางแผน การตั ด สิ น ใจ การบริ ห ารบุ ค คล
มนุษยสัมพันธ การรวมมือประสานงาน และสถิติ ที่จําเปนตองใชเพื่อการบริหารและปฏิบัติงาน
บ671 การวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
3 หนวยกิต
LS671 Research in Library and Information Science
ความรูเ บื้องตน เกี่ยวกั บการวิ จัย ประวัติและพัฒ นาการของการวิจั ยทางบรรณารัก ษศาสตรแ ละสารนิเ ทศศาสตร
ขอบเขตและเนื้อหาของวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการวิจัย หลักการประเมินผลงาน
วิจัย การนําผลงานวิจัยมาใชประโยชน สถิติที่จําเปนสําหรับงานวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร สถาบันวิจัยทาง
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตรที่สําคัญทั้งในประเทศและตางประเทศ

บ711 การประมวลผลสําหรับงานหองสมุดและศูนยสารนิเทศ
3 หนวยกิต
LS711 Data Processing for Libraries and Information Centers
วิชาบังคับกอน : บ.611 เทคโนโลยีสารนิเทศ
ความรูเบื้องตนของการประมวลผล การนําคอมพิวเตอรมาปฏิบัติงานตางๆ เชน งานลงทะเบียน งานจัดหมวดหมู
งานวารสาร งานการเงิน งานบุคลากร งานบรรณานุกรม งานการจายรับหนังสือ เปนตน ศึกษาการทํางานโดยใชคอมพิวเตอรของ
หองสมุดในประเทศไทย และฝกปฏิบัติงานหองสมุดและศูนยสารนิเทศโดยใชคอมพิวเตอรดวย
บ800 วิทยานิพนธ
LS800 Thesis

9 หนวยกิต

วิชาเลือก
บ635 ทรัพยากรสารนิเทศในสาขาวิชานิติศาสตรและรัฐศาสตร
3 หนวยกิต
LS635 Information Resources in Law and Political Science
วิชาบังคับกอน : บ.501 หนังสือประกอบการคนควา หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
สํารวจและประเมินคาทรัพยากรสารนิเทศสาขาวิชานิติศาสตรและรัฐศาสตร แหลงสะสมและแหลงผลิต วิธีรวบรวม
อุปสรรคในการเผยแพร
บ636 ทรัพยากรสารนิเทศในสาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตรและประชากรศาสตร
3 หนวยกิต
LS636 Information Resources in Social Work and Demography
วิชาบังคับกอน : บ.501 หนังสือประกอบการคนควา หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
สํารวจและประเมินคาทรัพยากรสารนิเทศสาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตรและประชากรศาสตร แหลงสะสมและ
แหลงผลิต วิธีรวบรวม อุปสรรคในการเผยแพร
บ637 ทรัพยากรสารนิเทศในสาขาวิชาเศรษฐศาสตรและธุรกิจ
3 หนวยกิต
LS637 Information Resources in Economics and Business
วิชาบังคับกอน : บ.501 หนังสือประกอบการคนควา หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
สํารวจและประเมินคาทรัพยากรสารนิเทศสาขาวิชาเศรษฐศาสตรและธุรกิจ แหลงสะสมและแหลงผลิต วิธีรวบรวม
อุปสรรคในการเผยแพร
บ638 ทรัพยากรสารนิเทศในสาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต
3 หนวยกิต
LS638 Information Resources in Applied Sciences
วิชาบังคับกอน : บ.501 หนังสือประกอบการคนควา หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
สํารวจและประเมินคาทรัพยากรสารนิเทศสาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต แหลงสะสมและแหลงผลิต วิธีรวบรวม
อุปสรรคในการเผยแพร

บ645 ทรัพยากรสารนิเทศเรื่องไทยศึกษา
3 หนวยกิต
LS645 Information Resources in Thai Studies
วิชาบังคับกอน : บ.501 หนังสือประกอบการคนควา หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
สํารวจและประเมินคาทรัพยากรสารนิเทศในเรื่องไทยศึกษา แหลงสะสมและแหลงผลิต วิธีรวบรวม อุปสรรคในการ
เผยแพร
บ646 ทรัพยากรสารนิเทศเรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา
LS646 Information Resources in South East Asian Studies
วิชาบังคับกอน : บ.501 หนังสือประกอบการคนควา หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
สํารวจและประเมินคาทรัพยากรสารนิเทศในเรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา
รวบรวม อุปสรรคในการเผยแพร

3 หนวยกิต

แหลงสะสมและแหลงผลิต วิธี

บ666 การอานในวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
3 หนวยกิต
LS666 Reading in Library and Information Science
ศึกษาและวิเคราะหวรรณกรรมในวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร เพื่อใหเกิดทักษะและวิจารณญาณใน
การอาน เขาใจศัพทวิชาการ รูความเคลื่อนไหวและแนวโนมในวงการบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
บ675 สถิติสําหรับงานบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
3 หนวยกิต
LS675 Statistics for Library and Information Science
ความรูเ บื้องตนทางสถิ ติในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห ตีความ และนําเสนอขอมูล สถิติที่จําเปนสํา หรับงาน
หองสมุดและศูนยสารนิเทศ ทั้งดานการปฏิบัติงานและการวิจัย การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย สหสัมพันธ
และการถดถอย การทดสอบไคสแควร และการนําคอมพิวเตอรมาชวยคํานวณทางสถิติ
บ685
LS685

การศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร
3 หนวยกิต
Education for Librarianship
วิวัฒนาการและแนวโนมของการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตรในประเทศไทยและประเทศตางๆ การจัดทําหลักสูตร
การรับรองวิทยฐานะ

บ686
การประยุกตวิธีสอนสําหรับวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
3 หนวยกิต
LS686 Application for Methods of Teaching of Library and Information Science
หลักเบื้ องต นเกี่ยวกับกระบวนการสอน วิธี สอนแบบต างๆการใช สื่ อการสอน การวั ดผล เพื่ อประยุกต ใช ในการสอน
สําหรับวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
บ715 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานสารนิเทศ
3 หนวยกิต
LS715 Computer Programming for Information Handling Application
วิชาบังคับกอน : บ. 611 เทคโนโลยีสารนิเทศ
ขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรม ตรรกวิทยาในการเขียนโปรแกรม องคประกอบของโปรแกรม คําสั่งรับ / แสดงผล ขอมูล
คําสั่งควบคุมโครงสรางของโปรแกรม การประมวลผลขอมูลที่เปนชุดตัวอักษร ( string processing ) การสรางตาราง การเขียน
โปรแกรมยอย ฟงกชันสําเร็จรูป

บ725 สาระสังเขปและดรรชนี
3 หนวยกิต
LS725 Abstracting and Indexing
เทคนิคการจัดสาระสังเขปและดรรชนี แหลงผลิตทรัพยากรสารนิเทศทางดานนี้ ระบบที่นิยมใชในการจัดทําสาระสังเขป
และดรรชนี ศึกษาปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการจัดทํา การสรางธีซอรัส ( Thesaurus ) การจัดพิมพเผยแพร
บ755 การวิเคราะหระบบงานหองสมุด
3 หนวยกิต
LS755 Library Systems Analysis
วิชาบังคับกอน : บ. 611 เทคโนโลยีสารนิเทศ
แนวความรูทางดานระบบงาน การศึกษาความเปนไปไดของระบบงาน การศึกษาสภาพของระบบงานหองสมุดปจจุบัน
เพื่อทราบถึงปญหาและแนวทางในการพัฒนาระบบใหม การออกแบบระบบงานหองสมุด การทดสอบระบบงานใหม การจัดเตรียม
บุคลากรและวิธีการดําเนินงาน การติดตั้งระบบเพื่อใชงาน การติดตามและประเมินผลการทํางานระบบงานใหม การจัดทําเอกสาร
ประกอบการจัดทําระบบงาน
บ756 อาคารหองสมุดและศูนยสารนิเทศ
3 หนวยกิต
LS756 Library and Information Center Building
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งโครงสร า งของอาคารกั บ งานห อ งสมุ ด และศู น ย ส ารนิ เ ทศ วิ วั ฒ นาการของอาคาร ขั้ น ตอน
การดําเนินงานเกี่ยวกับการออกแบบ การกอสรางและวัสดุกอสราง การประสางานระหวางบรรณารักษกับผูมีสวนเกี่ยวของกับ
การสร า งและปรั บ ปรุ ง อาคารห อ งสมุ ด และศู น ย ส ารนิ เ ทศ ป ญ หาและการพิ จ ารณาเรื่ อ งแสง สี เสี ย ง บรรยากาศ ครุ ภั ณ ฑ
การตกแตง การบํารุงรักษา ระบบการรักษาความปลอดภัย และการปรับปรุงสถานที่ที่มีอยูแลวใหเปนหองสมุดหรือศูนยสารนิเทศ
บ757 หองสมุดประชาชน
3 หนวยกิต
LS757 Public Libraries
ความหมาย ประวัติและวิวัฒนาการของหองสมุดประชาชน มาตรฐานของหองสมุด ความสัมพันธระหวางหองสมุด
กับหนวยงานตางๆในสังคม การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในหองสมุดประเภทนี้ การดําเนินงานหองสมุดในเรื่องนโยบาย
การบริหาร อาคารสถานที่ งบประมาณ บุคลากร ทรัพยากรหองสมุด บริการ การเก็บสถิติ การเขียนรายงาน การประชาสัมพันธ
ปญหาตาง ๆ ในการจัดและดําเนินงานหองสมุดประเภทนี้
บ758 หองสมุดเฉพาะ
3 หนวยกิต
LS758 Special Libraries
ความหมาย ประวัติและวิวัฒนาการของหองสมุดเฉพาะประเภทตางๆ มาตรฐานของหองสมุด ความสัมพันธระหวาง
หองสมุดกับหนวยงานตางๆในสังคม การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในหองสมุดประเภทนี้ การดําเนินงานหองสมุดในเรื่อง
นโยบาย การบริ ห าร อาคารสถานที่ งบประมาณ บุ ค ลากร ทรั พ ยากรห อ งสมุ ด บริ ก าร การเก็ บ สถิ ติ การเขี ย นรายงาน
การประชาสัมพันธปญหาตางๆ ในการจัดและดําเนินงานหองสมุดเฉพาะ
บ759 หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
3 หนวยกิต
LS759 Academic Libraries
ความหมาย ประวัติและวิวัฒนาการของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานของหองสมุด ความสัมพันธระหวาง
หอ งสมุ ด กั บ หน ว ยงานตา งๆ ในสั ง คม การนํา เทคโนโลยี ส มั ย ใหมม าใช ใ นห อ งสมุ ด ประเภทนี้ การดํ า เนิ น งานห อ งสมุ ด ใน
เรื่องนโยบาย การบริห าร อาคารสถานที่ งบประมาณ บุค ลากร ทรัพยากรหองสมุ ด บริ การ การเก็บ สถิ ติ การเขีย นรายงาน
การประชาสัมพันธ ปญหาตางๆในการจัดและดําเนินงานหองสมุดประเภทนี้

บ767 การศึกษาเอกเทศ
LS767 Independent Study
ศึกษาเฉพาะหัวขอหรือปญหาที่นักศึกษาสนใจ โดยตองเสนอเอกสารประกอบการศึกษาดวย

3 หนวยกิต

บ775 สัมมนาการจัดหมวดหมูและทํารายการ
LS775 Seminar in Classification and Cataloging
ศึกษาและวิเคราะหประเด็นสําคัญในดานการจัดหมวดหมูและทํารายการ

3 หนวยกิต

บ776 สัมมนาการบริหารและการจัดบริการของหองสมุด
3 หนวยกิต
LS776 Seminar in Library Administration and Services
ศึกษาและวิเคราะหประเด็นสําคัญในดานการบริหารและการจัดบริการของหองสมุด โดยเนนที่เกี่ยวกับประเทศไทย
บ777 สัมมนาเรื่องโสตทัศนวัสดุและโสตทัศนูปกรณ
LS777 Seminar in Audio – Visual Material’ s and Equipments
ศึกษาและวิเคราะหประเด็นสําคัญในดานโสตทัศนวัสดุและโสตทัศนูปกรณ

3 หนวยกิต

บ778 สัมมนาทางสารนิเทศศาสตร
LS778 Seminar in Information Science
วิชาบังคับกอน : บ. 611 เทคโนโลยีสารนิเทศ
ศึกษาและวิเคราะหประเด็นสําคัญในดานสารนิเทศศาสตร โดยเนนที่เกี่ยวกับประเทศไทย

3 หนวยกิต

วิชาเสริมพื้นฐาน
บ501 หนังสือประกอบการคนควา
3 หนวยกิต
LS501 General Reference Materials
ความสําคัญของหนังสืออางอิง ประเภทและลักษณะที่สําคัญ การพิจารณาเลือก คูมือเลือกหนังสืออางอิง หนังสืออางอิง
ทั่วไปเลมสําคัญๆ วิธีใชหนังสืออางอิงสําหรับการคนควา แหลงผลิตหนังสืออางอิง การจัดบริการชวยคนควาอางอิงในหองสมุด
โดยสังเขป การทําเครื่องมือชวยการคนควาเสริมจากหนังสืออางอิง
บ502
LS502

การจัดและบริหารหองสมุดทั่วไป
3 หนวยกิต
Library Organization and Administration
หลัก เบื้องตนเกี่ยวกับการบริห าร องคประกอบสําคัญของการดําเนินงานหองสมุด การวางโครงรางและการจัด ตั้ง
หองสมุด บุคลากร งบประมาณและการเงิน การจัด และใชสถานที่ วัสดุอุปกรณและครุ ภัณ ฑ หลักในการจัดและดํา เนินงาน
เทคนิค หลักในการจัดบริการตางๆ การประชาสัมพันธ การประเมินผล สถิติและรายงาน มาตรฐานที่เกี่ยวกับงานหองสมุด

บ503 การจัดหมูหนังสือและการทําบัตรรายการหนังสือ
3 หนวยกิต
LS503 Classification and Cataloging of Books
ความมุงหมายและประโยชนในการจัดหมูและการทําบัตรรายการหนังสือ ระบบการจัดหมูหนังสือในปจจุบัน หลักการ
กํ า หนดเลขหมู ห นั ง สื อ แต ล ะหมวดตามระบบทศนิ ย มของดิ ว อี้ การกํ า หนดเลขประจํ า ตั ว ของผู แ ต ง การกํ า หนดหั ว เรื่ อ ง
หลักเกณฑการทําบัตรรายการ การเรียงบัตร
บ504 การเลือกหนังสือและวัสดุประกอบการอาน
3 หนวยกิต
LS504 Selection of Books and Library Materials
ความสําคัญของหนังสือและการอาน วิธีอานหนังสือ การสํารวจความสนใจในการอาน หลักในการเลือกหนังสือ และวัสดุ
ประกอบการอานในแขนงวิช าตางๆ หลักและวิธีประเมินคุณคาของหนังสือและวัสดุประกอบการอาน คูมือที่ใชประกอบใน
การเลือก หลักการจัดหาและการสั่งซื้อ แหลงจําหนายหนังสือ วัสดุไดเปลาและแหลงผลิต การติดตามความเคลื่อนไหวในวงการ
หนังสือ

