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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ศูนยทา พระจันทร คณะศิลปศาสตร ภาควิชาบรรณารักษศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
: Master of Arts Program in Library and Information Science

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
3. วิชาเอก

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร)
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร)
Master of Arts (Library and Information Science)
M.A. (Library and Information Science)

ไมมี

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 42 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เปนหลักสูตรระดับปริญญาโท ศึกษา 5 ภาคการศึกษาปกติ
5.2 ภาษาที่ใช
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยที่มีคุณสมบัติเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
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5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร พ.ศ. 2529
กําหนดเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2553
ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2553
เมื่อวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553
ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ไดรับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2553
เมื่อวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553 และในการประชุมครั้งที่ 1/2554
เมื่อวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2554
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปการศึกษา 2555
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. บรรณารักษ นักเอกสารสนเทศในหองสมุดและ/หรือองคการสารสนเทศที่มีชื่อเปนอยางอื่น
2. อาจารยในแขนงวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
3. ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศ เชน การจัดการเนื้อหาของเว็บไซต การสราง
ฐานขอมูล การพัฒนาเว็บไซต เปนตน
4. ผูปฏิบัติงานดานการวิจัย เชน เจาหนาทีว่ ิจัย ผูสืบคนขอมูล เปนตน
5. ประกอบอาชีพอื่น ๆ ที่สามารถนําความรูทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรไปประยุกต
9. ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ที่
1

ชื่อ-นามสกุล
ปราณี อัศวภูษิตกุล

เลขประจําตัว
ประชาชน
3-1007-00215-xxx

ตําแหนง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน
/ปการศึกษาทีจ่ บ
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2533
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ,2526
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ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนง

2

สีปาน ทรัพยทอง

3-1006-03339-xxx

ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย

3

สุภาพร ภัทราคร

3-1015-00013-xxx

รองศาสตราจารย

4

สุภศรี กาหยี

3-10xx-xxxxx-xxx

ผูชวยศาสตราจารย

5

ไพโรจน เอี่ยมชัยมงคล

4-1004-00007-xxx อาจารย

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน
/ปการศึกษาทีจ่ บ
ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร) ,2531
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
อ.บ. (บรรณารักษศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2525
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2531
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร
เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ,2525
อ.ม.(บรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2532
อ.บ. (บรรณารักษศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2525
M.S. (Computer Information
System) Assumption
University ,2540
วท.บ. (เทคโนโลยีทางอาหาร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2535

ลําดับที่ 1 – 3 เปนอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยทาพระจันทร กรุงเทพฯ
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สารสนเทศเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่งและ
เปนฐานแหงอํานาจในทางเศรษฐกิจและทางการเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในฐานะเปนปจจัยหลัก
ปจจัยหนึ่งตอการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจโลก การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพจะเพิ่ม
ผลผลิตในเชิงเศรษฐศาสตร ทั้งดานประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพของสินคาและบริการ ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นตอสังคมในวงกวาง
การพั ฒ นาด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศอย า งรวดเร็ ว มี ผ ลกระทบต อ การเข า ถึ ง และการใช แ หล ง
สารสนเทศอยางกวางขวาง การจัดการศึกษาดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรเพื่อผลิตบุคลากรดาน
สารสนเทศจําเปนตองพัฒนาองคความรูและกระบวนการใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบตอสังคม
ในปจจุบันอยางมาก การเปลี่ยนแปลงไปสูสังคมเปดที่มีการเชื่อมโยงการสื่อสารเขาดวยกันทั่วโลกทําใหเกิดการ
เชื่อมโยงกันทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองซึ่งกอใหเกิดประโยชนอยางมหาศาล แตในทาง
กลับกันก็ทําใหเกิดสภาพสารสนเทศทวมทน ความเลื่อมล้ําทางสารสนเทศ การรับวัฒนธรรมใหมที่สงผลลบตอ
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย ตลอดจนจริยธรรมของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดวย
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตรของภาควิชาบรรณารักษศาสตรจําเปนตองตระหนักรูเทาทันสังคมยุค
สังคมสารสนเทศ เพื่อพั ฒ นาหลั ก สูต รใหสามารถตอบสนองตอความตองการของสังคม ในขณะเดีย วกัน
หลักสูตรตองมีความเขมแข็งทางวิชาการอยางครบถวน
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน วิชาบรรณารักษศาสตรมีพัฒนาการมาอยางตอเนื่องเพื่อให
ทันกับสังคมยุคขาวสารความรู นับตั้งแตภาควิชาบรรณารักษศาสตรจัดตั้งขึ้นพรอมกับคณะศิลปศาสตรนั้น ได
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพปอนเขาสูสังคมซึ่งลวนเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาหองสมุดและศูนยสารสนเทศ
จํานวนมากกระจายอยูภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุงพัฒนาองคความรูที่
จําเปนและเปนประโยชนในการพัฒนาประเทศ
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน
ไมมี
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1. 1 ปรัชญา
หองสมุดและศูนยสารสนเทศในปจจุบันมีหนาที่ใหบริการแกนักวิชาการในโครงการวิจัยระดับสูงของ
หนวยงานและมีบทบาทเปนผูนําทางวิชาการเพื่อรวมพัฒนาสังคมมากขึ้น จึงตองการผูท ี่มีความรูและ
ความสามารถระดับสูงทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร และผูบริหารระดับสูงทาง
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่เปนผูนําทางดานวิชาชีพและผูบริหารระดับสูงทางบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร
1.2.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพสูง สามารถใชเทคโนโลยีสมัยใหมพัฒนางานหองสมุดหรือ
ศูนยสารสนเทศ
1.2.3 เพื่อผลิตนักวิชาการที่สามารถคนควาวิจัยทางดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
1.2.4 เพื่อผลิตผูสอนดานบรรณารักษศาสตรหรือสารสนเทศศาสตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
- ปรับปรุงหลักสูตร
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตรใหมีมาตรฐานไมต่ํากวาที่
สกอ. กําหนด (ภายใน 5 ป)
- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง
กับความตองการของสังคมและการ
เปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบนั
(ภายใน 5 ป)

กลยุทธ
- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากล
- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ
- ติดตามความเปลี่ยนแปลงความ
ตองการของผูประกอบการ

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร

- รายงานความพึงพอใจในการใช
บัณฑิตของผูป ระกอบการ
- ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจดาน
ทักษะ ความรู ความสามารถในการ
ทํางานโดยเฉลี่ยระดับดี
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปดภาคฤดูรอนไดโดยใชเวลาการศึกษาไมนอยกวา 8 สัปดาห
แตใหเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคปกติ ภาคฤดูรอนเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ น
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
เรียนวันจันทร – ศุกร เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ
ภาคฤดูรอน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
2.2.1 คุ ณ สมบั ติ ข องผู เ ข า ศึ ก ษา ต อ งเป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ว า ด ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 7 และเปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี โดยไมจํากัดสาขาจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศ หรือตางประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2.2.2 การคัดเลือกผูเขาศึกษา
1) ผูเขาศึกษาตองผานการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ
2 ) ผูเขาศึกษาตองสงผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบ
ตองไมเกิน 2 ป นับถึงวันสมัคร)
3) เงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ/หรือคณะศิลปศาสตร
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2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
สําหรับนักศึกษาผูซึ่งขาดพื้นฐานที่จําเปนในการศึกษาชัน้ ปริญญาโท สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร จะตองศึกษารายวิชาเสริมพื้นฐาน บ.501 และ บ. 502 กอนโดยจะตองสอบไดระดับ P (ผาน)
หากสอบไมผา นนักศึกษาจะไมสามารถลงทะเบียนลักษณะวิชาอื่น ๆ ในหลักสูตร มีผลใหการศึกษารายวิชาใน
หลักสูตรลาชา
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
ภาควิชาบรรณารักษศาสตรไดจัดอาจารยที่ปรึกษาใหกับนักศึกษา ซึ่งพรอมใหคําแนะนําไดตลอดเวลา
นอกจากนี้ยังจัดใหนักศึกษาผูซึ่งขาดพื้นฐานลงทะเบียนศึกษารายวิชาเสริมพื้นฐาน บ.501 และ บ. 502 ในภาค
ฤดูรอน เพื่อใหนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไดในภาคการศึกษาแรก
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ในแตละปจะรับนักศึกษาปละ 10 คน
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
นักศึกษาแยกตามชัน้ ป
2553
2554
2555
2556
ชั้นปที่ 1
10
10
10
10
ชั้นปที่ 2
10
20
20
รวม
20
30
30
10
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะจบ
10
10

2557
10
20
30
10

2.6 งบประมาณตามแผน
ใชงบประมาณเงินอุดหนุนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
คณะศิลปศาสตร ในปงบประมาณ 2553 มีรายละเอียดดังนี้
งบดําเนินงาน
26,058 บาท
หมวดคาตอบแทน
9,500
บาท
หมวดคาใชสอย
1,200
บาท
หมวดคาวัสดุ
3,358
บาท
หมวดเงินอุดหนุน
12,000
บาท
หมายเหตุ
คาใชจายบางรายการ (เชน คาตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ) ใชจากงบพิเศษ
ของคณะฯ
คาใชจายตอหัวนักศึกษา 40,000 บาท ตอ ป
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2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 42 หนวยกิต
ระยะเวลาการศึกษา เปนหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาตองใชระยะเวลาการศึกษา
ตลอดหลักสูตร อยางนอย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอยางมากไมเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
18 หนวยกิต
18 หนวยกิต
วิชาบังคับ
12 หนวยกิต
18 หนวยกิต
วิชาเลือก
12 หนวยกิต
-วิทยานิพนธ
6 หนวยกิต
การคนควาอิสระ
-จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 42 หนวยกิต
42 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสูตรประกอบดวย อักษรยอ และเลขรหัส โดยมีความหมายดังนี้
อักษรยอ บ /LS
หมายถึง อักษรยอของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร
เลขหลักหนวย
1-4 หมายถึง วิชาบังคับ
5-9 หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิบ
1-2
3-4
5
6-7
8

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

วิชาเกี่ยวกับเทคนิคและบริการ
วิชาเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ
วิชาเกี่ยวกับบริหารและจัดการ
วิชาเกี่ยวกับวิจัยและสัมมนา
วิชาเกี่ยวกับการสอน
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เลขหลักรอย
5
6
7
8

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

วิชาระดับเสริมพื้นฐาน
วิชาระดับตน
วิชาระดับสูงและการคนควาดวยตนเอง
วิทยานิพนธ

3.1.3.1 วิชาเสริมพื้นฐาน (สําหรับผูที่ยังไมมีพื้นฐาน)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

บ. 501
LS 501
บ. 502
LS 502

ทรัพยากรสารสนเทศและการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
Information Resources and Collection Development
การวิเคราะหหมวดหมูและทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ
Classification and Cataloging

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
(ไมนับหนวยกิตสะสม)

3.1.3.2 วิชาบังคับ นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ตองศึกษาวิชาบังคับทั้ง 6 วิชารวม 18
หนวยกิต ดังนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

บ.611
LS 611
บ.612
LS 612
บ.613
LS 613
บ.621
LS 621
บ.651
LS 651
บ.671
LS 671

เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
บริการสารสนเทศ
Information Services
การจัดการฐานขอมูลสําหรับงานหองสมุดและศูนยสารสนเทศ
Database Management for Libraries and Information Centers
การวิเคราะหหมวดหมูและทํารายการทรัพยากรสารสนเทศขั้นสูง
Advanced Classification and Cataloging
การบริหารหองสมุดและศูนยสารสนเทศขั้นสูง
Advanced Administration of Libraries and Information Centers
การวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
Research in Library and Information Science

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
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3.1.3.3 วิชาเลือก นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 เลือกศึกษาวิชาเลือกไมนอยกวา 12 หนวยกิต นักศึกษา
แผน ข เลือกศึกษาวิชาเลือกไมนอยกวา 18 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
บ.645
LS 645
บ.675
LS 675
บ.685
LS 685
บ.686
LS 686
บ.715
LS 715
บ.725
LS 725
บ.727
LS 727
บ.728
LS 728
บ.755
LS 755
บ.756
LS 756
บ.757
LS 757
บ.778
LS 778

ชื่อวิชา
หนวยกิต
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะวิชา
3 (3-0-9)
Management in Information Resources for Specialized Areas
สถิติสําหรับงานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
3 (3-0-9)
Statistics for Library and Information Science
การศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
3 (3-0-9)
Historical Background and Development in Librarianship
การประยุกตวิธีสอนสําหรับวิชาบรรณารักษศาสตร
3 (3-0-9)
และสารสนเทศศาสตร
Application for Methods of Teaching of Library and Information Science
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานสารสนเทศ
3 (3-0-9)
Computer Programming for Information Handling Application
การจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศขั้นสูง
3 (3-0-9)
Advanced Information Storage and Retrieval
การพัฒนาและการจัดการเว็บไซต
3 (3-0-9)
Website Development and Administration
โทรคมนาคมและเครือขายคอมพิวเตอรสําหรับงานสารสนเทศ
3 (3-0-9)
Telecommunications and Computer Networks for Information Works
การวิเคราะหระบบงานหองสมุด
3 (3-0-9)
Library System Analysis
หองสมุดดิจิทัล
3 (3-0-9)
Digital Libraries
กฎหมายสําหรับงานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
3 (3-0-9)
Law for Library and Information Science
สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร
3 (3-0-9)
Seminar in Information Science
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3.1.3.4 การคนควาอิสระ (สําหรับนักศึกษา แผน ข )
รหัสวิชา
บ.771
LS 772
บ.772
LS 772

ชื่อวิชา
การคนควาอิสระ 1
Independent Study 1
การคนควาอิสระ 2
Independent Study 2

หนวยกิต
3
3

3.1.3.5 วิทยานิพนธ (สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2)
รหัสวิชา
บ. 800
LS 800

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ
Thesis

หนวยกิต
12

3.1.5 แผนการศึกษา
3.1.5.1 การศึกษาแผน ก แบบ ก 2
วิชาเสริมพื้นฐาน สําหรับผูที่ยังไมมีพื้นฐานที่จําเปนในการศึกษาระดับชั้นปริญญาโท
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร จะตองศึกษาวิชาเสริมพื้นฐานใหไดระดับ P (ผาน)
กอนเปดภาคการศึกษาที่ 1 ดังนี้
รหัสวิชา
บ. 501
บ. 502

ชื่อวิชา
ทรัพยากรสารสนเทศและการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
การวิเคราะหหมวดหมูและทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ

หนวยกิต
3
3
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ปการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
บ.611 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 หนวยกิต บ.612 บริการสารสนเทศ
3 หนวยกิต
บ.651 การบริหารหองสมุดและ 3 หนวยกิต บ.613 การจัดการฐานขอมูลสําหรับ 3 หนวยกิต
ศูนยสารสนเทศขั้นสูง
งานหองสมุดและศูนยสารสนเทศ
บ.671 การวิจัยทาง
3 หนวยกิต บ.621 การวิเคราะหหมวดหมูและ 3 หนวยกิต
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
ทํารายการทรัพยากรสารสนเทศขั้นสูง
เลือกวิชาตอไปนี้อีก 1 วิชา 3 หนวยกิต คือ
เลือกวิชาตอไปนี้อีก 1 วิชา 3 หนวยกิต คือ
บ.645 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะวิชา บ.686 การประยุกตวิธีสอนสําหรับวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
บ.725 การจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศขั้นสูง
บ.675 สถิติสําหรับงานบรรณารักษศาสตรและ
บ.757 กฎหมายสําหรับงานบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร
สารสนเทศศาสตร
บ.685 การศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร
รวม
12 หนวยกิต รวม
12 หนวยกิต
หมายเหตุ สอบประมวลความรู หลังจบปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ปการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
เลือกวิชาตอไปนี้อีก 2 วิชา 6 หนวยกิต คือ
บ.715 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานสารสนเทศ
บ.727 การพัฒนาและการจัดการเว็บไซต
บ.728 โทรคมนาคมและเครือขายคอมพิวเตอร

สําหรับงานสารสนเทศ
บ.755 การวิเคราะหระบบงานหองสมุด
บ.756 หองสมุดดิจิทัล
บ.778 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร
รวม
6 หนวยกิต

ภาคเรียนที่ 2
บ. 800 วิทยานิพนธ

12 หนวยกิต

รวม

12 หนวยกิต
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3.1.5.2 การศึกษา แผน ข
วิชาเสริมพื้นฐาน สําหรับผูที่ยังไมมีพื้นฐานที่จําเปนในการศึกษาระดับชั้นปริญญาโท
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร จะ ตองศึกษาวิชาเสริมพื้นฐานใหไดระดับ P (ผาน)
กอนเปดภาคการศึกษาที่ 1 ดังนี้
รหัสวิชา
บ. 501
บ. 502

ชื่อวิชา
ทรัพยากรสารสนเทศและการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
การวิเคราะหหมวดหมูและทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ

หนวยกิต
3
3

ปการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
บ.611 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 หนวยกิต บ.612 บริการสารสนเทศ
3 หนวยกิต
บ.651 การบริหารหองสมุดและ
3 หนวยกิต บ.613 การจัดการฐานขอมูลสําหรับ 3 หนวยกิต
ศูนยสารสนเทศขั้นสูง
งานหองสมุดและศูนยสารสนเทศ
บ.671 การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร 3 หนวยกิต บ.621 การวิเคราะหหมวดหมูและ 3 หนวยกิต
ทํารายการทรัพยากรสารสนเทศขั้นสูง
และสารสนเทศศาสตร
เลือกวิชาตอไปนี้อีก 1 วิชา 3 หนวยกิต คือ
เลือกวิชาตอไปนี้อีก 1 วิชา 3 หนวยกิต คือ
บ.645 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะวิชา บ.686 การประยุกตวิธีสอนสําหรับวิชา
บรรณารักษศาสตร และสารสนเทศศาสตร
บ.675 สถิติสําหรับงานบรรณารักษศาสตรและ
บ.725 การจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศขั้นสูง
สารสนเทศศาสตร
บ.757 กฎหมายสําหรับงานบรรณารักษศาสตร
บ.685 การศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตรและ
และ สารสนเทศศาสตร
สารสนเทศศาสตร
รวม
12 หนวยกิต รวม
12 หนวยกิต
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ปการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
บ. 771 การศึกษาอิสระ 1
เลือกวิชาตอไปนี้อีก 4 วิชา 12 หนวยกิต คือ
บ.715 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สารสนเทศ
สอบประมวลความรู
บ.727 การพัฒนาและการจัดการเว็บไซต
บ.728 โทรคมนาคมและเครือขายคอมพิวเตอร
สําหรับงานสารสนเทศ
บ.755 การวิเคราะหระบบงานหองสมุด
บ.756 หองสมุดดิจิทัล
บ.778 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร
รวม
12 หนวยกิต รวม

3 หนวยกิต

3 หนวยกิต

ปการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
บ. 772 การศึกษาอิสระ 2
รวม

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

3.1.6 คําอธิบายรายวิชา
วิชาเสริมพื้นฐาน
บ.501 ทรัพยากรสารสนเทศและการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3 (3-0-9)
LS 501 Information Resources and Collection Development
ความหมาย ประเภทและแหลงผลิตทรัพยากรสารสนเทศ วิธีใชทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการ
คนควา กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ
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บ. 502 การวิเคราะหหมวดหมูและทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ
3 (3-0-9)
LS 502 Classification and Cataloging
ความมุงหมายและประโยชนในการวิเคราะหหมวดหมูและทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ
ระบบการจัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศในปจจุบัน หลักการกําหนดเลขหมูตามระบบทศนิยมของดิวอี้
การกําหนดเลขประจําตัวผูแตง การกําหนดหัวเรื่อง หลักการทํารายการ และการเรียงรายการทรัพยากร
สารสนเทศ
วิชาบังคับ
บ.611 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-9)
LS 611 Information Technology
แนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศและการจัดการสารสนเทศ ระบบการจัดการสารสนเทศ ระบบ คอมพิวเตอร
การสื่อสารขอมูล เครือขายอินเทอรเน็ต แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล การประยุกตเทคโนโลยีเพื่องานหองสมุด
และศูนยสารสนเทศ
บ.612 บริการสารสนเทศ
3 (3-0-9)
LS 612 Information Services
ผูใชและความตองการสารสนเทศ การจัดบริการสารสนเทศ ธุรกิจสารสนเทศ การประเมินผลการ
บริการสารสนเทศ แหลงผลิตและเผยแพรสารสนเทศ และการประยุกตเทคโนโลยีเพื่อการบริการสารสนเทศ
บ.613 การจัดการฐานขอมูลสําหรับงานหองสมุดและศูนยสารสนเทศ
3 (3-0-9)
LS 613 Database Management for Libraries and Information Centers
วิชาบังคับกอน: บ. 611 เทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวคิด รูปแบบและการดําเนินการจัดการฐานขอมูล หนาที่ของระบบจัดการฐานขอมูล การสราง
การคนคืน การปรับปรุง และการบริหารฐานขอมูล การเลือกระบบจัดการฐานขอมูล และแนวโนมของระบบ
จัดการฐานขอมูล
บ.621 การวิเคราะหหมวดหมูและทํารายการทรัพยากรสารสนเทศขั้นสูง
3 (3-0-9)
LS 621 Advanced Classification and Cataloging
ศึกษาและวิเคราะหระบบการจัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศที่ใชกันแพรหลาย การจัด
ทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ และการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดหมวดหมูและทํารายการสารสนเทศ
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บ.651 การบริหารหองสมุดและศูนยสารสนเทศขั้นสูง
3 (3-0-9)
LS 651 Advanced Administration of Libraries and Information Centers
ทฤษฎีการจัดและบริหารหองสมุดและศูนยสารสนเทศ โดยเนนการวางแผน การตัดสินใจ การบริหาร
บุคคล มนุษยสัมพันธ การรวมมือประสานงาน สถิติ โปรแกรมประยุกตที่จําเปนตองใชเพื่อการบริหารและ
ปฏิบัติงาน
บ.671 การวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
3 (3-0-9)
LS 671 Research in Library and Information Science
ความรูเกี่ยวกับการวิจัย ขอบเขตและวิธีการดําเนินการวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร หลักการประเมินผลการวิจัย การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน สถาบันวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตรที่สําคัญทั้งในประเทศและตางประเทศ
วิชาเลือก
บ.645 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะวิชา
3 (3-0-9)
LS 645 Management in Information Resources for Specialized Areas
หลักการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การแสวงหาและประเมินคุณคาเพื่อคัดเลือกรวบรวมหรือสราง
ชองทางการเขาถึง การจั ดระบบเพื่อการคนคืน การบริการและเผยแพร ทั้ งนี้โดยเลือกศึกษาสาขา วิชาใด
สาขาวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ
บ.675 สถิติสําหรับงานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
3 (3-0-9)
LS 675 Statistics for Library and Information Science
ความรูทางสถิติในการเก็บรวบรวม การประมวลผลและนําเสนอการวิเคราะห และการตี ความหมาย
ขอมูล สถิติที่จําเปนสําหรับงานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรทั้งดานการปฏิบัติ การวิจัย และการนํา
คอมพิวเตอรมาชวยคํานวณทางสถิติ
บ.685 การศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
3 (3-0-9)
LS 685 Historical Background and Development in Librarianship
วิวัฒนาการและแนวโนมของการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรในประเทศไทย
และตางประเทศ การจัด ทําหลั ก สูตร การรับรองวิทยฐานะ การบริห าร การจัดการ การควบคุ มมาตรฐาน
การศึกษา
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บ.686 การประยุกตวิธีสอนสําหรับวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร

3 (3-0-9)

LS 686 Application for Methods of Teaching of Library and Information Science
หลักเบื้องต นเกี่ ยวกับกระบวนการสอน วิธีการสอนแบบตาง ๆ การใชสื่อการสอน การวัดผลเพื่อ
ประยุกตใชในการสอนสําหรับวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
บ.715 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานสารสนเทศ
3 (3-0-9)
LS 715 Computer Programming for Information Handling Application
วิชาบังคับกอน : บ.611 เทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ตรรกของการเขียนโปรแกรม องคประกอบของโปรแกรม
คําสั่งในการประมวลผล การเขียนโปรแกรม
บ.725 การจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศขั้นสูง
3 (3-0-9)
LS 725 Advanced Information Storage and Retrieval
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ เทคโนโลยีเพื่อการจัดเก็บและคนคืน
สารสนเทศ กระบวนการจัดเก็บสารสนเทศ กลยุทธการคนคืนสารสนเทศ การประเมินผลการจัดเก็บและคน
คืนสารสนเทศ
บ.727 การพัฒนาและการจัดการเว็บไซต
3 (3-0-9)
LS 727 Website Development and Administration
การวางแผน การสรางและการออกแบบเว็บไซต พื้นฐานของภาษากํากับตางๆ การพัฒนา การจัดการ
และการเผยแพรสารสนเทศบนเว็บ การสรางเครื่องมือชวยสื บคนบนเว็บ การคัดเลือกและประเมิน คุณ คา
เว็บไซต
บ.728 โทรคมนาคมและเครือขายคอมพิวเตอรสําหรับงานสารสนเทศ
3 (3-0-9)
LS 728 Telecommunications and Computer Networks for Information Works
แนวคิ ด องค ป ระกอบและบทบาทของโทรคมนาคมและเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร การประยุ ก ต
โทรคมนาคม และเครือขายคอมพิวเตอรสําหรับงานสารสนเทศ การเชื่อมตอของเครือขายคอมพิวเตอร การ
จัดการเครือขายคอมพิวเตอร จริยธรรมและกฎหมายสําหรับการใชเครือขาย
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บ. 755 การวิเคราะหระบบงานหองสมุด
3 (3-0-9)
LS 755 Library System Analysis
วิชาบังคับกอน : บ.611 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรูดานระบบงาน กระบวนการตางๆ ในการพัฒนาระบบ การศึกษาความเปนไปไดของระบบงาน
การศึกษาและวิเคราะหสภาพของระบบงานหองสมุดปจจุบัน การออกแบบระบบงานหองสมุด การทดสอบ
ระบบงานใหม การจั ด เตรี ย มบุ ค ลากรและวิธี ก ารดํ า เนิ น งาน การติ ด ตั้ ง ระบบเพื่ อ ใช ง าน การติ ด ตามและ
ประเมินผลระบบใหม การจัดทําเอกสารประกอบ การจัดการโครงการ
บ.756 หองสมุดดิจิทัล
3 (3-0-9)
LS 756 Digital Libraries
วิชาบังคับกอน : บ.611 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความหมายและพัฒนาการของหองสมุดดิจิทัล กระบวนการพัฒนาสารสนเทศดิจิทัล โปรแกรมเพื่อการ
พัฒนาสารสนเทศดิจิทัล การจัดการและบริการหองสมุดดิจิทัล
บ.757 กฎหมายสําหรับงานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
3 (3-0-9)
LS 757 Law for Library and Information Science
กฎหมายที่เกี่ยวของกับงานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร อาทิ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิใน
การเขาถึงสารสนเทศ กฎหมายวาดวยเสรีภาพทางปญญา
บ.778 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร
LS 778 Seminar in Information Science

3 (3-0-9)

ศึกษาและวิเคราะหประเด็นสําคัญในดานสารสนเทศศาสตร โดยเนนที่เกี่ยวของกับประเทศไทย
การคนควาอิสระ (สําหรับนักศึกษา แผน ข )
บ.771 การคนควาอิสระ 1
3 หนวยกิต
LS 771 Independent Study 1
ศึกษาคนควาประเด็นทางวิชาการในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรตามความสนใจ
ของผูเรียน เสนอหัวขอและเคาโครงภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการปริญญาโท และดําเนินการศึกษา
ภายใตการกํากับดูแลของอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
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บ.772 การคนควาอิสระ 2
3 หนวยกิต
LS 772 Independent Study 2
ดําเนินการศึกษาคนควาภายใตการกํากับดูแ ลของอาจารยที่ปรึ กษาการคนควาอิ สระ และเสนอผล
การศึกษาตอกรรมการการการคนควาอิสระ
วิทยานิพนธ (สําหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2)
บ.800 วิทยานิพนธ

12 หนวยกิต

LS 800 Thesis
การสรางโครงการวิจัยและดําเนินการวิจัยอันกอใหเกิดองคความรูใหมในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร และนําเสนอวิทยานิพนธ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร จริยธรรมในการทําวิจัย และ
จริยธรรมในการเผยแพรผลงานวิชาการ
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
เลขประจําตัว
ตําแหนง
ชื่อ-สกุล
ทางวิชาการ
ที่
ประชาชน
1
3-1007-00215-xxx รองศาสตราจารย
ปราณี อัศวภูษิตกุล
2

3-1006-03339-xxx

รองศาสตราจารย

สีปาน ทรัพยทอง

3

3-1015-00013-xxx

รองศาสตราจารย

สุภาพร ภัทราคร

4

5

3-10xx-xxxxx-xxx

4-1004-00007-xxx

ผูชวยศาสตราจารย

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ป
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2533
2526
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2531
และสารนิเทศศาสตร)
อ.บ. (บรรณารักษศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2525
คุณวุฒิ/สาขาวิชา

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร
เกียรตินยิ มอันดับ 2)
สุภศรี กาหยี
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร)
อ.บ. (บรรณารักษศาสตร)
ไพโรจน เอี่ยมชัยมงคล M.S. (Computer
Information System)
วท.บ. (เทคโนโลยีทาง
อาหาร)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2531

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2525

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2532

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Assumption University

2525
2540

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2535
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ลําดับที่ 1 – 3 เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
3.2.2 อาจารยพิเศษ
ลําดับที่

ตําแหนงทางวิชาการ

เลขประจําตัว
ประชาชน

1

ชื่อ - สกุล
ผูชวยศาสตราจารยอัมพร กิจงาม

1-13xx-xxxxx-xxx

2

อาจารยนฤมล ปราชญโยธิน

3-03xx-xxxxx-xxx

3

รองศาสตราจารย สํารวย กมลายุกต

3-07xx-xxxxx-xxx

4

รองศาสตราจารยดร.สมพร พุทธาพิทักษ
ผล

3-13xx-xxxxx-xxx

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร เกียรตินยิ มดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
M.L.S.( Information Science ) Emporia State University , สหรัฐอเมริกา
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร เกียรตินยิ มดี)
M.S.(Computer Technology) Asian Institute of Technology
M.Sc.(Statistics) Western Michigan University , สหรัฐอเมริกา
วท.บ. (สถิติ)
Ph.D. (Library and Information Science) Indiana University
, สหรัฐอเมริกา
M.L.S.(Library and Information Science) University of Hawaii
, สหรัฐอเมริกา
อ.บ. (บรรณารักษศาสตร) เกียรตินยิ มอันดับหนึ่ง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ลําดับที่
5

ตําแหนงทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล
รองศาสตราจารยบําเพ็ญ โรจนปรีชา

เลขประจําตัว
ประชาชน
3-10xx-xxxxx-xxx

6

ผูชวยศาสตราจารยอารีย สอาดอาวุธ

3-11xx-xxxxx-xxx

7

รองศาสตราจารยณัฏฐพร พิมพายน

1-11xx-xxxxx-xxx

8

รองศาสตราจารยสีดา สอนศรี

1-13xx-xxxxx-xxx

9

รองศาสตราจารยสุเมธ สมภักดี

3-03xx-xxxxx-xxx

10

ผูชวยศาสตราจารยคนึงนิจ เสรีวงษ

3-17xx-xxxxx-xxx

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา
M.L.S.,(Library science) Wayne State University , สหรัฐอเมริกา

ค.บ. , อนุปริญญาบรรณารักษศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Grad. Dip. (Computing Studies) CCAE. (Australia) , ออสเตรเลีย
M.Sc. (Applied Statistics) University of Bath,สหราชอาณาจักร
พศ.บ. (สถิติ) University of Bath,สหราชอาณาจักร
พบ.ม. (คอมพิวเตอร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Cert. in the Social Science Research Methodolog
(UNESCO/RIHED)
Cert. In the Philippine Studies University of the Philippines
M.L.S. (Minor in Asian Studies) University of the Philippines
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Cert. in Collection and Analysis of Data Methodological Aspects University of
Delhi
M.A. (Mathematics and Statistics) , อินเดีย
ศศ.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
M.S. (Actuarial Science) University of Nebraska , สหราชอาณาจักร
พบ.ม. (สถิติประยุกต) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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ลําดับที่

ตําแหนงทางวิชาการ

เลขประจําตัว
ประชาชน

11

ชื่อ - สกุล
ดร.เพ็ญศรี กวยสุวรรณ

3-03xx-xxxxx-xxx

12

ศาสตราจารยคุณหญิงแมนมาส ชวลิต

1-05xx-xxxxx-xxx

13

ผูชวยศาสตราจารยดร.จิรวรรณ ภักดีบุตร

3-12xx-xxxxx-xxx

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
M.L.S., Indiana University, สหรัฐอเมริกา
Ph.D.,Indiana University, สหรัฐอเมริกา
อ.ด.กิตติมศักดิ์ (บรรณารักษศาสตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ
A.M.L.S University of Michigan Ann Arbor,สหรัฐอเมริกา
อ.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Ph.D. (Library Science) Texas woman’s University ,สหรัฐอเมริกา
M.L.S. ( library Science) Indiana University,สหรัฐอเมริกา
อ.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ไมมี
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ
5.1 คําอธิบายโดยยอ หลักสูตรมี 2 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 2 แผนศึกษารายวิชาและทํา
วิทยานิพนธ และแผน ข แผนศึกษารายวิชาโดยไมตองทําวิทยานิพนธ แตมีวิชาซึ่งเปนการศึกษาคนควาดวย
ตนเอง
การคนควาอิสระ (สําหรับนักศึกษาแผน ข)
ศึกษาคนควาประเด็นทางวิชาการในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรตามความสนใจ
ของผูเรียน เสนอหัวขอและเคาโครงภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการปริญญาโท และดําเนินการศึกษา
ภายใตการกํากับดูแลของอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
วิทยานิพนธ (สําหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2)
การสรางโครงการวิจัยและดําเนินการวิจัยอันกอใหเกิดองคความรูใหมในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร และนําเสนอวิทยานิพนธ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร จริยธรรมในการทําวิจัย และ
จริยธรรมในการเผยแพรผลงานวิชาการ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
1) นักศึกษาสามารถศึกษาคนควาประเด็นทางวิชาการในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตรตามความสนใจของผูเรียน เสนอหัวขอและเคาโครงภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ
ปริญญาโท และดําเนินการศึกษาภายใตการกํากับดูแลของอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
2) นักศึกษาสามารถสรางโครงการวิจยั และดําเนินการวิจัยอันกอใหเกิดองคความรูใหมใน
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร และนําเสนอวิทยานิพนธ การเขียนรายงานวิจยั เพื่อเผยแพร
จริยธรรมในการทําวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพรผลงานวิชาการ
5.3 ชวงเวลา
การทําวิทยานิพนธ แผน ก แบบ ก 2
ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปการศึกษาที่ 2
การคนควาอิสระ แผน ข
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปที่ 2
5.4 จํานวนหนวยกิต
วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 2)
จํานวน 12 หนวยกิต
การคนควาอิสระ (แผน ข)
จํานวน 6 หนวยกิต
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5.5 ขอกําหนดการทําวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ และการสอบประมวลความรู
5.5.1 การคนควาอิสระ ( แผน ข )
1) นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข ตองศึกษาวิชาบังคับ 18 หนวยกิต วิชาเลือกไมนอยกวา
18 หนวยกิต และตองทําการคนควาอิสระ ซึ่งถือวามีคา 6 หนวยกิต จึงจะนับวาครบหลักสูตร
2) นักศึกษาจะจดทะเบียนวิชา บ.771 การคนควาอิสระ 1 และ บ.772 การคนควา
อิสระ 2 ไดเมื่อศึกษาลักษณะวิชามาแลวไมนอยกวา 3 ภาคการศึกษา และตองมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 18
หนวยกิต โดยมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
3) การเสนอขอทําการคนควาอิสระ ใหนักศึกษายื่นคํารองขอทําการคนควาอิสระ
พรอมทั้งเสนอหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระตอประธานโครงการปริญญาโท โดยผานความเห็นชอบของ
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ กอนถึงวันสิ้นภาคของการจดทะเบียนเรียน วิชา บ.771 การคนควาอิสระ 1
ไมนอยกวา 2 สัปดาห จากนั้นประธานโครงการฯ จะนําเสนอตอคณะกรรมการโครงการปริญญาโทเพื่อพิจารณา
เมื่อผานการพิจารณาแลว นักศึกษาจะตองลงมือเขียนโดยปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก
คณบดีคณะศิลปศาสตร
4) การขอสอบการคนควาอิสระ ใหนักศึกษายื่นคํารองตอประธานโครงการปริญญา
โทสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร พรอมทั้งสําเนาการคนควาอิสระ จํานวน 3 ฉบับ กอนถึง
วันสิ้นภาคของการจดทะเบียนเรียนวิชา บ.772 การคนควาอิสระ 2 ไมนอยกวา 2 สัปดาห ทั้งนี้จะตองทําอยาง
นอย 60 วัน กอนหมดสภาพการเปนนักศึกษา
ในการสอบการคนควาอิสระ คณบดีจะแตงตั้งกรรมการสอบมีจํานวน ไมนอยกวา
3 คน ซึ่งในจํานวนนี้จะตองมีอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระเปนกรรมการสอบอยางนอย 1 คน และการสอบ
การคนควาอิสระที่จะไดผลระดับ S ตองไดมติเปนเอกฉันทจากคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ
5) การพิมพการคนควาอิสระฉบับสมบูรณใหใชรูปแบบตามหนังสือ คูมือการพิมพ
วิทยานิพนธของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
5.5.2 การทําวิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 2)
1) การจดทะเบียนวิทยานิพนธ นักศึกษาจะจดทะเบียนวิทยานิพนธไดตอเมื่อศึกษา
รายวิชาบังคับ 18 หนวยกิต วิชาเลือกไมนอยกวา 12 หนวยกิต และตองทําวิทยานิพนธ ซึ่งถือวามีคา 12 หนวยกิต
มีคาระดับ S (ใชได) หรือ U (ใชไมได) โดยไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 และตองสอบประมวลความรู
ไดระดับ P แลว
2) นักศึกษาทําวิทยานิพนธเปนภาษาไทย
3) หลังจากจดทะเบียนทําวิทยานิพนธแลว นักศึกษาตองเสนอเคาโครงวิทยานิพนธตอ
คณะกรรมการโครงการปริญญาโท สาขาวิชาบรรณารักษและสารสนเทศศาสตร เพื่อใหคณบดีคณะศิลปศาสตร

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร หนา 25

มคอ. 2

4) อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ให เ ป น ไปตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
การสอบวิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 2)
1. อาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองประกอบดวยอาจารยประจํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกดังกลาว ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ห ลั ก และอาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ร ว ม(ถ า มี ) อาจเป น
กรรมการสอบวิทยานิพนธได แตตองไมเปนประธานกรรมการและตองเขาสอบวิทยานิพนธดวยทุกครั้ง
2. นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธได เมื่อสอบภาษาตางประเทศผานแลว
3. การสอบวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และการสอบวิทยานิพนธที่จะไดผลระดับ S ตองไดมติเปนเอกฉันทจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
การสอบการคนควาอิสระ
1. ใหนักศึกษายื่นคํารองตอประธานโครงการปริญญาโทสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร พรอมทั้งสําเนาการคนควาอิสระ จํานวน 3 ฉบับ กอนถึงวันสิ้นภาคของการจดทะเบียนเรียน
วิชา บ.772 การคนควาอิสระ 2 ไมนอยกวา 2 สัปดาห ทั้งนี้จะตองทําอยางนอย 60 วัน กอนหมดสภาพการเปน
นักศึกษา
ในการสอบการคนควาอิสระ คณบดีจะแตงตั้งกรรมการสอบมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน ซึ่งใน
จํานวนนี้จะตองมีอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระเปนกรรมการสอบอยางนอย 1 คน และการสอบการคนควา
อิสระที่จะไดผลระดับ S ตองไดมติเปนเอกฉันทจากคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ
2. การพิมพการคนควาอิสระฉบับสมบูรณใหใชรูปแบบตามหนังสือ คูมือการพิมพวิทยานิพนธ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การสอบประมวลความรู
1) นักศึกษามีสิทธิที่จะสอบประมวลความรู เมื่อจดทะเบียนศึกษาวิชาบังคับผานครบ 12 หนวยกิต
แลว และไดรบั โอกาสใหสอบในภาคการศึกษาแรกที่มโี อกาสจะสําเร็จการศึกษา โดยมีคาระดับเฉลี่ยสะสม
ไมต่ํากวา 3.00
2) คณะศิลปศาสตรจะเปดสอบประมวลความรู ซึ่งเปนการสอบแบบขอเขียน ปการศึกษาละ 3 ครั้ง
โดยคณบดีคณะศิลปศาสตร เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู
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3) นักศึกษาจะตองสอบประมวลความรูใหไดระดับ P (ผาน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อ
ออกจากทะเบียนนักศึกษา

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1.1 ทักษะการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เกี่ยวของใหเปนประโยชนตอการบริหาร
จัดการและการใหบริการสารสนเทศ
1.2 มีความรูและความสามารถสูงในการจัด
หมวดหมูความรูอยางถูกตองแมนยําตามหลัก
วิชาการ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1.1 จัดโครงการพัฒนาเสริมหลักสูตร หรือการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและเรื่องที่เกี่ยวของ
เสริมใหนักศึกษานอกเหนือจากการเรียนในหลักสูตรปกติ
1.2 พัฒนาหลักสูตรที่มีจุดแข็งเกี่ยวกับการจัดหมวดหมูค วามรู
ซึ่งมีความจําเปนอยางมากในภาวะที่สารสนเทศทวมทน

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม เขาใจและตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมใน
วิชาชีพสารสนเทศศาสตร ตลอดจนสามารถจัดการปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมได อีกทั้งสามารถถายทอด
คานิยมที่ถูกตองในการเคารพผลงานของผูอื่น อาทิ ไมละเมิดผลงานของผูอื่น หลักการอางอิงตามหลักสากลเพื่อ
แสดงแหลงที่มาของขอมูล นอกจากนี้ ยังสามารถระบุขอบเขตการใชขอมูลสารสนเทศอยางเปนธรรมกับเจาของ
ผลงาน และเปนผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมสารสนเทศ ดังตอไปนี้
1 . ปฏิบัติหนาที่ดวยคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตยสุจริต
2. มีวินยั ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
3. เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในรายวิชาที่เกี่ยวของในรูปของกรณีศึกษา และการอภิปรายในชั้นเรียน
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม ใชวิธีการประเมินโดยให
ผูเรียนประเมินตนเอง ประเมินโดยอาจารย ใชวิธีการประเมินจากการสังเกต การสนทนากลุม และจากผลงาน
ของนักศึกษา เชน รายงานทางวิชาการ บทความทางวิชาการของนักศึกษา
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2.2 ดานความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู มีความรูความเขาใจอยางถองแท ในเนื้อหาสาระหลักของ
สาขาวิชา ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่สําคัญและนํามาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการ
ปฏิบัติในวิชาชีพ มีความเขาใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพในระดับแนวหนา มีความเขาใจใน
วิธีการพัฒนาความรูใหมๆ และการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งที่มีในปจจุบันและอนาคตในวิชาชีพ
สารสนเทศศาสตร ดังตอไปนี้
1) มีความรูและความเขาใจแนวคิด หลักการและทฤษฎีทสี่ ําคัญในสาขาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร
2) สามารถนําความรูและบูรณาการความรูไ ปใชในการประกอบอาชีพ
3) สามารถศึกษาคนควาติดตามความกาวหนาทางวิชาชีพ รวมถึงสามารถประยุกตความรูไปสู
การปฏิบัติ
4) มีความเขาใจและรูเทาทันผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศตอวิชาชีพ
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู จัดการเรียนการสอนที่เนนใหนักศึกษา
มีสวนรวมทั้งการบรรยายรวมกับการอภิปราย การศึกษาคนควาดวยตนเอง การวิเคราะหและสังเคราะห ทั้งจาก
สถานการณจริง กรณีตัวอยางที่ครอบคลุมประเด็นและปญหา
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู กลยุทธการประเมินประกอบดวย การ
ประเมินหลายวิธี/กิจกรรม เพื่อใหครอบคลุมการประเมินผลดานความรู ทั้งการเรียนการสอนในหองเรียนและ
การเรียนดวยตนเอง เชน การสอบวัดความรูโดยใชขอสอบ การรายงานการศึกษาคนควา การวิเคราะหกรณี การ
คนควาอิสระ การทําวิทยานิพนธ
2.3 ดานทักษะทางปญญา
2.3.1 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา สามารถใชความรูทางภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ใ นการจั ด การกั บ สารสนเทศและเทคโนโลยี สารสนเทศ สามารถวางแผนและดํ า เนิ น การ
โครงการหรือโครงการวิจัย หรือการคนควาทางวิชาการไดดวยตนเอง โดยการใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ตลอดจนการใชผลการวิจัย ผลงานทางวิชาการตาง ๆ มาบูรณาการใหเขากับองคความรูเดิม เพื่อขยาย
องคความรู สรางองคความรูใหม หรือสรางแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยูเดิมได ดังตอไปนี้
1) สามารถคิดอยางมีเหตุผลและมีวจิ ารณญาณ
2) สามารถวิเคราะหสถานการณ สรุปประเด็นปญหา
3) สามารถสืบคนและประเมินคุณคาของขอมูลที่จะนําไปใชในการตัดสินใจ
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2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา จัดการเรียนการสอนที่เนน
ใหนักศึกษามีสวนรวมทั้งการบรรยายรวมกับการอภิปราย การศึกษาคนควาดวยตนเอง การวิเคราะหและ
สังเคราะห ทั้งจากสถานการณจริง กรณีตัวอยางที่ครอบคลุมประเด็นและปญหา
2.3.3 กลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะทางป ญ ญา กลยุ ท ธ ก ารประเมิ น
ประกอบดวย การประเมินหลายวิธี/กิจกรรม เพื่อใหครอบคลุมการประเมินผลดานความรู ทั้งการเรียนการสอน
ในหองเรียนและการเรียนดวยตนเอง เชนการสอบวัดความรูโดยใชขอสอบ การรายงานการศึกษาคนควา การ
วิเคราะหกรณี การคนควาอิสระ การทําวิทยานิพนธ
2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 กลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและ
ความรับผิดชอบ มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น รวมแกไขปญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งการจัดการขอ
โตแยงและปญหาตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ตลอดจนมีทักษะ
การเป น ผู นํ า ได อ ย า งเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ เพื่ อ เพิ่ ม พู น ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งานกลุ ม
ดังตอไปนี้
1) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนและรับผิดชอบงานในกลุม
2) มีมนุษยสัมพันธทั้งกับผูรวมงานและผูใชบริการสารสนเทศ
3) สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกร
2.4.2 กลยุ ท ธ ก ารสอนที่ ใ ชพั ฒ นาการเรี ย นรูด า นทั ก ษะความสั มพั น ธ ระหว า งบุ ค คลและ
ความรับผิดชอบ จัดการเรียนการสอนที่เนนใหนักศึกษามีสวนรวมทั้งการบรรยายรวมกับการอภิปราย การศึกษา
คนควาเปนกลุมโดยเนนการวางแผนและการจัดการภายในกลุม
2.4.3 กลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและ
ความรับผิดชอบ มีการประเมินหลายดาน โดยใหความสําคัญที่กลยุทธ ดังนี้
1) มีการประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม ในสถานการณการ
เรียนรูตามวัตถุประสงค
2) การประเมินทักษะที่แสดงออกถึงภาวะผูนําตามสถานการณการเรียนรูที่หลากหลาย
3) การประเมินความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น
4) การประเมิ น การแสดงออกของการตระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบในการเรี ย นรู ต าม
ประสบการณการเรียนรู และความสนใจในการพัฒนาอาชีพอยางตอเนื่อง

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร หนา 29

มคอ. 2

2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 กลยุทธประเมินผลการเรียนรู ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใชขอมูลสถิติในการสรุปปญหาในการวิจัยไดอยางถูกตอง มีความสามารถใน
การสื่อสารอยางไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการสื่อสารภายในและภายนอกองคกร รวมถึงสามารถเลือกใชสื่อใน
การสื่อสารทั้งสื่อสิ่งพิมพและสื่อดิจิทัล และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของในวิชาชีพไดอยาง
เหมาะสม ดังตอไปนี้
1) มีทักษะการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสารขอมูลที่จําเปนในวิชาชีพ
2) สามารถรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และแปลผลขอมูลไดอยางเหมาะสม
3) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลายทั้งการสื่อสารโดยตรงและ/หรือการสื่อสารผานสื่อ
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ จั ด การเรี ย นการสอนที่ มี ร ายวิ ช าทางด า นที่ เ กี่ ย วข อ ง อาทิ สถิ ติ ใ นการวิ จั ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ โดยเนนใหผูเรียนมีสวนรวมทั้งการอภิปราย การศึกษาคนควา และการวิเคราะห
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประเมินหลายดาน ไดแก การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน
การประเมินทักษะที่แสดงออกถึงทักษะการพูด การฟง ตามสถานการณ การประเมินผลงานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในกิจกรรมการเรียนการสอน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ ากหลักสูตรสูรายวิชา
( Curriculum mapping )
คุณธรรม จริยธรรม
1 . ปฏิบัติหนาที่ดวยคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตยสุจริต
2. มีวินยั ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
3. เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
ความรู
1. มีความรูและความเขาใจแนวคิด หลักการและทฤษฎีทสี่ ําคัญในสาขาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร
2. สามารถนําความรูและบูรณาการความรูไ ปใชในการประกอบอาชีพ
3. สามารถศึกษาคนควาติดตามความกาวหนาทางวิชาชีพ รวมถึงสามารถประยุกตความรูไปสูการ
ปฏิบัติ
4. มีความเขาใจและรูเทาทันผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศตอวิชาชีพ
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ทักษะทางปญญา
1. สามารถคิดอยางมีเหตุผลและมีวจิ ารณญาณ
2. สามารถวิเคราะหสถานการณ สรุปประเด็นปญหา
3. สามารถสืบคนและประเมินคุณคาของขอมูลที่จะนําไปใชในการตัดสินใจ
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนและรับผิดชอบงานในกลุม
2. มีมนุษยสัมพันธทั้งกับผูรวมงานและผูใชบริการสารสนเทศ
3. สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกร
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสารขอมูลที่จําเปนในวิชาชีพ
2. สามารถรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และแปลผลขอมูลไดอยางเหมาะสม
3. สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลายทั้งการสื่อสารโดยตรงและ/หรือการสื่อสารผานสื่อ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา ( Curriculum mapping )

y ความรับผิดชอบหลัก
รายวิชา

วิชาเสริมพื้นฐาน
บ. 501 ทรัพยากรสารสนเทศและ
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
บ. 502 การวิเคราะหหมวดหมูและ
ทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ
วิชาบังคับ
บ.611 เทคโนโลยีสารสนเทศ
บ.612 บริการสารสนเทศ
บ.613 การจัดการฐานขอมูลสําหรับ
งานหองสมุดและศูนยสารสนเทศ
บ.621 การวิเคราะหหมวดหมูและ
ทํารายการทรัพยากรสารสนเทศขั้น
สูง
บ.651 การบริหารหองสมุดและ
ศูนยสารสนเทศขั้นสูง

1.คุณธรรม จริยธรรม

{ ความรับผิดชอบรอง

2.ความรู

3.ทักษะทางปญญา

4.ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
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5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา ( Curriculum mapping)
y ความรับผิดชอบหลัก { ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

วิชาบังคับ (ตอ)
บ.671 การวิจัยทาง
บรรณารักษศาสตร และ
สารสนเทศศาสตร
วิชาเลือก
บ.645 การจัดการทรัพยากร
สารสนเทศเฉพาะวิชา
บ.675 สถิติสําหรับงาน
บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร
บ.685 การศึกษาวิชา
บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร
บ.686 การประยุกตวิธีสอน
สําหรับวิชาบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร

1.คุณธรรม จริยธรรม

2.ความรู

3.ทักษะทางปญญา
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4.ทักษะความสัมพันธ
5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
ระหวางบุคคลและความรบ
การสื่อสาร และการใช
ผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
1
2
3

y

y

{

{

{

y
y

y

y

y

{

{

y

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร หนา 33

มคอ. 2

รายวิชา

วิชาเลือก (ตอ)
บ.715 โปรแกรมคอมพิวเตอร
สําหรับงานสารสนเทศ
บ.725 การจัดเก็บและการคนคืน
สารสนเทศขั้นสูง
บ.727 การพัฒนาและการจัดการ
เว็บไซต
บ.728โทรคมนาคมและ
เครือขายคอมพิวเตอรสําหรับ
งานสารสนเทศ
บ.755 การวิเคราะหระบบงาน
หองสมุด
บ.756 หองสมุดดิจิทัล
บ.757 กฎหมายสําหรับงาน
บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร
บ.778 สัมมนาทางสารสนเทศ
ศาสตร

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา ( Curriculum mapping)
y ความรับผิดชอบหลัก { ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรม จริยธรรม
2.ความรู
3.ทักษะทางปญญา
4.ทักษะความสัมพันธ
5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
ระหวางบุคคลและความรบ การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
ผิดชอบ
สารสนเทศ
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มคอ. 2
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (curriculum mapping)
y ความรับผิดชอบหลัก { ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คนควาอิสระ
บ.771 การคนควาอิสระ 1
บ.772 การคนควาอิสระ 2
วิทยานิพนธ
บ. 800 วิทยานิพนธ

1.คุณธรรม จริยธรรม
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2.ความรู
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3.ทักษะทางปญญา

4

4.ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
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5.ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลการศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และตามที่คณะกําหนด ดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษาแบงเปน 9 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยวิชาดังตอไปนี้
ระดับ
คาระดับ

A
4.00

A3.67

B+
3.33

B
3.00

B2.67

C+
2.33

C
2.00

D
1.00

F
0.00

1.2 การนับหนวยกิตที่ไดจะนับรวมเฉพาะหนวยกิตลักษณะวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับ S
หรือระดับไมต่ํากวา C ในรายวิชาเลือกและไมต่ํากวา B ในรายวิชาบังคับ รายวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับ D หรือ
F ไมวาจะเปนรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือกใหนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ยสําหรับภาคการศึกษานั้นและคา
ระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาที่ไดระดับ U หรือ ระดับต่ํากวา B ในรายวิชาใดที่เปนรายวิชาบังคับใน
หลักสูตร จะลงทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นไดอีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะตองไดคาระดับ S หรือระดับ
ไมต่ํากวา B มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
รายวิชาที่ไดคาระดับต่ํากวา C หากเปนรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้ําใน
รายวิชานั้นอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได
นักศึกษาที่ไดคาระดับไมต่ํากวา B ในรายวิชาบังคับหรือไดคาระดับไมต่ํากวา C ในรายวิชา
เลือก ไมมีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นอีก เวนแตหลักสูตรจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได)
หนวยกิตที่ไดจะไมนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ย
1.5 การวัดผลการคนควาอิสระ แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได)
หนวยกิตที่ไดจะไมนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ย
1.6 การวัดผลวิชาเสริมพื้นฐาน การสอบประมวลความรู และการสอบภาษาตางประเทศ
แบงเปน 2 ระดับคือ ระดับ P (ผาน) และ ระดับ N (ไมผาน) และไมนับหนวยกิต
1.7 เงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินขอสอบของแตละรายวิชา วาสอดคลองกับความรับผิดชอบ
ตอผูเรียนหรือไม
2.2 การประเมินผลของแตละรายวิชาตองผานที่ประชุมของกรรมการโครงการปริญญาโทสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรกอ นประกาศผลสอบ
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การสําเร็จการศึกษา
3.1 ไดศึกษาลักษณะวิชาตางๆ ครบตามโครงสรางหลักสูตร และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา
42 หนวยกิต
3.2 ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)และไดคาระดับไมต่ํากวา B ใน
รายวิชาบังคับ
3.3 ไดคาระดับ P (ผาน) ในการสอบภาษาตางประเทศ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ ศึกษา
และสอบผานวิชา มธ. 005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาอังกฤษ 2
3.4 ไดระดับ P ในการสอบประมวลความรู
3.5 ไดระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ โดยการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่ คณะ
ศิลปศาสตรแตงตั้ง และนําวิทยานิพนธที่พิมพและเย็บเลมเรียบรอยแลวมามอบใหมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
3.6 ไดระดับ S ในการสอบวิชาการคนควาอิสระ (สําหรับนักศึกษา แผน ข)
3.7 ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของ
ผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือ เสนอต อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceeding) (สําหรับนักศึกษา แผน ก)
3.8 ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่คณะศิลปศาสตร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวทางการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย สถาบัน คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน
1.2 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจยั
อยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม สัมมนา นําเสนอ
บทความทั้งในและตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
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2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการ
วิจัยอยางตอเนือ่ งโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม สัมมนา นําเสนอ
บทความทั้งในและตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
2.2.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชมุ ชนที่เกีย่ วของกับการพัฒนาความรูและ
คุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการ
2.2.3 สงเสริมการทําวิจยั สรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย
2.2.5 จัดใหอาจารยทกุ คนเขารวมกลุมวิจัยตางๆของคณะ
2.2.6 จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตางๆ ของคณะ

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 คณะประกาศขอปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลและแนวทางการควบคุม
คุณภาพ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาโท สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร
1.3 มอบหมายความรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ใหอาจารยในภาควิชา
1.4 ประธานโครงการควบคุมการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหเปนไปตามรายละเอียด
ของหลักสูตร
1.5 ประธานโครงการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาและดําเนินการประเมินผล
การสอนของอาจารย
1.6 แตงตั้งคณะกรรมการภายนอกทบทวน/ประเมินผลการดําเนินการโดยมีผูทรงคุณวุฒิติดตาม
รายละเอียดหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดปการศึกษาและปรับปรุงตามความเหมาะสม
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เปาหมาย

การดําเนินการ

1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยโดย
อาจารย แ ละนั ก ศึ ก ษามี ค วามเป น
ผูนําในการสรางองคความรูใหมๆ
ทางดานสาขาวิชาบรรณารักษและ
สารสนเทศศาสตร

การประเมินผล

1. จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับ
- หลักสูตรที่สามารถอางอิงกับ
องคความรูใหมทางดาน
มาตรฐานที่กําหนดและมีการ
บรรณารักษและสารสนเทศศาสตร ปรับปรุงสม่ําเสมอ

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
2 . ก ร ะ ตุ น ใ ห นั ก ศึ ก ษ า มี หลักสูตรทุกๆ 5 ป
- จัดรูปแบบการเรียนการสอนให
ความสามารถในการค น คว า วิ จั ย 3. จัดแนวทางการเรียนใหนกั ศึกษา
นักศึกษา ไดคน ควา วิจัย ทางดาน
ท า ง ด า น บ ร ร ณ า รั ก ษ แ ล ะ ไดคนควา วิจยั ทางดาน
บรรณารักษและสารสนเทศศาสตร
สารสนเทศศาสตร
บรรณารักษและสารสนเทศศาสตร อยางตอเนื่องและเปนระบบ
3. ตรวจสอบและปรับปรุง
อยางตอเนื่องและเปนระบบ
- มีการตีพิมพและเผยแพร
หลักสูตรใหมคี ุณภาพมาตรฐาน
4.จัดใหมีการตีพิมพและเผยแพร
วิทยานิพนธทงั้ ระดับชาติและ
4. มี ก ารประเมิ น มาตรฐานของ วิทยานิพนธทงั้ ระดับชาติและ
นานาชาติ
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ
นานาชาติ
- จํานวนและรายชื่อคณาจารย
5. สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปน
ผูนําในทางวิชาการและ/หรือ เปน
ผูเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของ

ประจํา ประวัติอาจารยดานคุณวุฒิ
ประสบการณ ผลการงานวิชาการ
- ประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน
ทุกปและภายนอกอยางนอยทุก 4 ป

6.มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน
ทุกปและภายนอกอยางนอยทุก 4 ป - ประเมินความพึงพอใจของ
7. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยบัณฑิตทีส่ ําเร็จการศึกษา
โดยบัณฑิตทีส่ ําเร็จการศึกษา

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มีคณะกรรมการโครงการปริญญาโทสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ทําหนาที่
วางแผนและบริหารงบประมาณในลักษณะของโครงการปกติ
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2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
สํ า นั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร มี ท รั พ ยากรสารสนเทศในแขนงวิ ช าบรรณารั ก ษศาสตร
สารสนเทศศาสตร และวิชาที่สัมพันธกับวิชาทั้งสองโดยประมาณ ดังนี้
หนังสือ
ภาษาไทย
125,620
เลม
ภาษาอังกฤษ
58,200
เลม
วารสาร
ภาษาไทย
265
ชื่อเรื่อง
ภาษาอังกฤษ
205
ชื่อเรื่อง
ฐานขอมูล
ฐานขอมูลออนไลน
64
รายการ
หองสมุดอื่นๆ ที่นักศึกษาสามารถขอใชบริการ เชน สํานักหอสมุดของมหาวิทยาลัยตางๆ ในสวนกลาง
และสวนภูมภิ าค หอสมุดแหงชาติ หอจดหมายเหตุ และศูนยเอกสารตางๆ เปนตน
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 มีคณะกรรมการภาควางแผนจัดหาและติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอนของ
คณะ
2.3.2 ใหอาจารยผูสอนและผูเรียนเสนอรายชื่อสื่อที่ตองการใชตอภาควิชา
2.3.3 คณะจัดสรรงบประมาณประจําปและจัดซื้อตําราและสื่อตางๆ
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 คณะกรรมการภาควางแผนการประเมินอยางมีสวนรวมกับผูสอน ผูใช และบุคลากรที่
รับผิดชอบ ทุกฝาย อยางเปนระบบ
2.4.2 ประเมินความเพียงพอจากความตองการการใชของอาจารย และผูเรียน และใหได
มาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด
2.4.3 จัดทําระบบติดตามการใชทรัพยากรทัง้ ตําราหลัก สิ่งพิมพ และสื่อตางๆ ที่เหมาะสมกับ
สถานการณของภาควิชา ของคณะ และนําผลมาใชในการบริหารทรัพยากร
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
3.1.1 กําหนดคุณสมบัติอาจารยใหไดมาตรฐานตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด นอกจากนั้น
ตองมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และการใชสารสนเทศ การสื่อสาร เชน คอมพิวเตอรและโปรแกรม
ขั้นพื้นฐาน
3.1.2 ประกาศรับสมัครและประชาสัมพันธโดยทั่วไป
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3.1.3 สืบคนประวัติ และคุณสมบัติของผูสมัครจากแหลงขอมูลที่เชื่อถือไดอยางเปนระบบ และ
มีการตรวจสอบขอมูลอยางเปนธรรม
3.1.4 ทดสอบความสามารถในสาขาวิชา
3.1.5 ทดสอบความสามารถในการสอนและการใชสื่อการศึกษา
3.1.6 เสนอแตงตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.2.1 อาจารยรวมกับผูเรียนประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดรายวิชาทุกรายวิชา
3.2.2 อาจารยรวมในการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา
3.2.3 อาจารยเสนอขอมูลตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อรวบรวมและจัดทํารางการ
ปรับปรุงหลักสูตร
3.3 การแตงตัง้ คณาจารยพิเศษ
3.3.1การจัดจางอาจารยพิเศษใหทําไดเฉพาะหัวขอเรื่องที่ตองการความเชี่ยวชาญพิเศษเทานั้น
3.3.2 การพิจารณาจะตองผานการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3.3.3 กลุมวิชาโดยหัวหนาภาค/ประธานโครงการเปนผูเสนอความตองการในการจางและ
เสาะหาผูมีคุณสมบัติตรงความตองการเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3.3.4 การจัดจางอาจารยพิเศษ ตองวางแผนลวงหนาเปนรายภาคการศึกษาเปนอยางนอย
3.3.5 จัดใหมีการประเมินการสอนของอาจารยพิเศษทุกครั้งที่มีการสอน
3.3.6 คุณสมบัติของอาจารยพิเศษจะตองเปนไปตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามความตองการของคณะและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัตงิ าน
4.2.1 จัดใหมีการทัศนศึกษาปละ 1 ครั้ง
4.2.2 ใหบุคลากรวางแผนความตองการในการพัฒนาตนเองโดยรวบรวมเปนแผนประจําป
เพื่อใหคณะสนับสนุนงบประมาณไดเหมาะสม
4.2.3 คณะมีหนวยวิจยั สถาบันและวิจยั เพื่อพัฒนา โดยสนับสนุนงบประมาณประจําป
เชนเดียวกับหนวยวิจยั อื่นๆ
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5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
5.1.1 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการเรียนรูจ ากการปฏิบัตแิ ละ
ประสบการณจริง
5.1.2 มีการจัดอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกคน
5.1.3 มีระบบการสื่อสารขอมูลใหเขาถึงนักศึกษาอยางทัว่ ถึง เชน การสื่อสารผาน Website หรือ
E-mail เปนตน
5.1.4 มีการสนับสนุนใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการกับตางประเทศ
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
1) กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคํารอง
ขอดูกระดาษคําตอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยแตละรายวิชาได
2) การอุทธรณของนักศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยวินัยนักศึกษา
พ.ศ. 2547
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
มีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใช
บัณฑิต และมุง ใหบณ
ั ฑิตสามารถประกอบอาชีพไดตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบง ชี้ผลการดําเนินงาน
1) มีอาจารยรับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
3) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(ถามี)
4) มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา
6) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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7)

8)

9)
10)
11)
12)
13)
14)

15)

16)

ดัชนีบง ชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ที่กําหนดใน มคอ.3 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนใน 3 3 3 3 3
แตละปการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงาน
3 3 3 3
ที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
3 3 3 3 3
การจัดการเรียนการสอน
อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
3 3 3 3 3
หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
3 3 3 3 3
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
3 3 3 3
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอ ยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม
3 3 3 3 3
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอน และ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5
3 3
จากคะแนนเต็ม 5.0
จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดระยะเวลาของ
หลักสูตรไมนอ ยกวารอยละ 90 ของจํานวนนักศึกษาที่คงอยู
3 3
ในชั้นปที่ 2
รอยละของนักศึกษามีงานทําภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา
3
ไมต่ํากวารอยละ 80
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
นั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนทุกๆ หัวขอวามีความเขาใจหรือไม โดยประเมินจาก
แบบทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษาการตอบคําถามของ
นักเรียนในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาวขางตนแลวก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมี
ความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนการสอน
การทดสอบกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน จากรายงาน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมใน
เนื้อหาที่เรียนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนกั ศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน การตรงตอ
เวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชสื่อการสอนใน
รายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นสามารถดูไดจากการทําวิทยานิพนธ หรือคนควาอิสระ วาอยูใน
ระดับใดมีคุณภาพหรือไม มีความรอบรูและความสามารถในการใชเทคนิคการวิจยั สามารถสังเคราะหและ
ประยุกตผลของการวิจยั ตลอดจนถึงการเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งจะ
นําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและ
โครงสรางการศึกษา
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจํ า ป ตามดั ช นี บ ง ชี้ ผ ลการดํ า เนิ น งานในหมวดที่ 7 ข อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน ที่ไดรับการ
แตงตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
- คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดทํารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นทีจ่ ําเปนใน
การปรับปรุงหลักสูตร
- จัดประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
- เชิญผูทรงคุณวุฒิอานหลักสูตรและใหขอ เสนอแนะ
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 ผลงานทางวิชาการ (ยอนหลัง 5 ป) ของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ผลงานทางวิชาการของรศ.ปราณี อัศวภูษิตกุล
1. งานตํารา
ปราณี อัศวภูษิตกุล. หองสมุด: วิวัฒนาการจากดินเหนียวสูสื่ออิเล็กทรอนิกส.
กรุงเทพมหานคร: มิสเตอรกอปป (ประเทศไทย), 2549.
2. บทความ
ปราณี อัศวภูษิตกุล. “การศึกษาดูงานดานการจัดการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสใน
สวิตเซอรแลนดและเยอรมนี.” วารสารศิลปศาสตร ปที่4 (มกราคม – มิถุนายน 2547)
:144–173.
_______. “ฟคอินฟอรมาซิโอนเซนทรุม (Fachinformationszentrum).” พัฒนา
เทคนิคศึกษา ปที่16 (เมษายน – มิถุนายน 2547) : 68–72.
ผลงานทางวิชาการของรศ.สีปาน ทรัพยทอง
1. งานตํารา
สีปาน ทรัพยทอง. “การจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศ” ในเอกสารการสอน
ชุดวิชาสารสนเทศศาสตรเบื้องตน หนวยที่10 : สาขาวิชาศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ( อยูในระหวางการเรียบเรียงตํารา )
______. “ประเด็นสําคัญเกี่ยวกับบริการสารสนเทศทันสมัยและการสงเสริม
การใช สารสนเทศ” ใน ประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาการบริการ
สารสนเทศ. หนวยที่ 8, นนทบุรี : บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549.
2. บทความ
สีปาน ทรัพยทอง. “การรูสารสนเทศ”. วารสารหองสมุด. ปที่49,2 (มกราคมมิถุนายน 2548) : 56-68
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร หนา 45

มคอ. 2

ผลงานทางวิชาการของรศ.สุภาพร ภัทราคร
1. งานตํารา
สุภาพร ภัทราคร. การจัดหมวดหมูระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน หมวด P ภาษาและ
วรรณกรรม. กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, 2547.
______. คูมือการบันทึกขอมูลบรรณานุกรมในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอรสามารถ
อานได Machine Readable Cataloging (MARC). กรุงเทพฯ : ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2547.
______. เอกสารคําบรรยายรายวิชา บ .343 การทํารายการทรัพยากรสารนิเทศ 2 .
กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2547.
ผลงานทางวิชาการของอาจารยไพโรจน เอี่ยมชัยมงคล
1.บทความวิจัย
ไพโรจน เอี่ยมชัยมงคล และนันทิยา อักษรกิตติ์. “แหลงขอมูล ชองทางการรับ
ความรูและปจจัยที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจในการเพาะปลูกแบบมีขอตกลงของ
เกษตรกรที่ปลูกหนอไมฝรั่งในจังหวัดราชบุรี.” วารสารหองสมุด. ปที่ 52 ฉบับที่ 1
(มกราคม – มิถุนายน 2551): 59 - 64.
______. “การประยุกตกระบวนการ Bibliomining กรณีศึกษาหอสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง”. วารสารวิจัยสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ. ปที่ 2 ฉบับ
ที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2552): 1-11.
2. บทความวิชาการ
ไพโรจน เอี่ยมชัยมงคล. “Bibliomining: การทําเหมืองขอมูลในหองสมุด”.
วารสารหองสมุด. ปที่ 50 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2549): 8 - 21.
______. “ความสําคัญของภาษา SQL กับงานบรรณารักษ”. โดมทัศน. ปที่ 28
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2550): 52 - 66.
______. “ความสําคัญของภาษา SQL กับงานบรรณารักษ (2)”. โดมทัศน. ปที่ 29
ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2551): 27– 50.
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ภาคผนวก 2
ลําดับ

ภาระงานของอาจารยประจําหลักสูตร
รายนามอาจารย

ป. ตรี

1.
2.
3.
4.
5.

รศ.สีปาน ทรัพยทอง
รศ.สุภาพร ภัทราคร
รศ.ปราณี อัศวภูษิตกุล
ผศ.สุภศรี กาหยี
อาจารยไพโรจน
เอี่ยมชัยมงคล

ภาระงานสอนภายหลังปรับปรุงหลักสูตร
(ชั่วโมง:สัปดาห)

ภาระงานสอนกอนปรับปรุงหลักสูตร
(ชั่วโมง:สัปดาห)

6
6
6
6
9

ประกาศฯ
บัณฑิต

ป.โท

6
5
3
3
6

ป.เอก

รวม

ป. ตรี

12
11
9
9
15

6
6
6
6
6

ประกาศฯ
บัณฑิต

ป.โท

6
6
3
3
9

ป.เอก

ภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ / ภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ /
การค น คว า อิ ส ระก อ นปรั บ ปรุ ง การค น คว า อิ ส ระหลั ง ปรั บ ปรุ ง
หลักสูตร (จํานวนนักศึกษา)
หลักสูตร (จํานวนนักศึกษา)

รวม

วิทยานิพนธ

12
12
9
9
15

1
1
1
-

การคนควาอิสระ

วิทยานิพนธ
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1
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ภาคผนวก 3

แบบฟอรมรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ฉบับป พ.ศ.2529 เพื่อใชในปการศึกษา 2553
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนีไ้ ดรับทราบ/รับรองการเปดสอนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2528
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ไดอนุมัตกิ ารปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลว ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2553
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 และในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554
3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ เริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2553 ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553
เปนตนไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร
5. สาระในการปรับปรุงแกไข
5.1 เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาของหลักสูตร จาก สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร เปน
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
5.2 เพิ่มแผนการศึกษาแบบแผน ข ในหลักสูตร
5.3 เพิ่มจํานวนหนวยกิตของวิทยานิพนธจาก 9 หนวยกิต เปน 12 หนวยกิต
5.4 ปรับโครงสรางหลักสูตรและองคประกอบหลักสูตร ดังนี้
5.4.1 วิชาเสริมพื้นฐาน มีการปรับปรุงรายวิชาดังนี้
(1) เปลี่ยนชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา จํานวน 1 วิชา ดังนี้
หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2529
บ.501 หนังสือประกอบการคนควา
ความสําคัญของหนังสืออางอิง ประเภทและ
ลักษณะที่สําคัญ การพิจารณาเลือก คูมือการเลือก
หนังสืออางอิง หนังสืออางอิงเลมที่สําคัญ วิธีใช
หนังสืออางอิงสําหรับการคนควา แหลงผลิตหนังสือ
อางอิง การจัดบริการชวยคนควาอางอิงในหองสมุด
โดยสังเขป การทําเครื่องมือชวยคนควาเสริมจาก
หนังสืออางอิง

หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2553
บ.501 ทรัพยากรสารสนเทศและการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ
ความหมาย ประเภทและแหลงผลิตทรัพยากร
สารสนเทศ วิ ธี ใ ช ท รั พ ยากรสารสนเทศเพื่ อ การ
คนควา กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การพั ฒ นาทรั พ ยากร
สารสนเทศ
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(2) เปลี่ยนรหัสวิชา/ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา จํานวน 1 วิชา ดังนี้
หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2529
บ.503 การจัดหมูหนังสือและการทําบัตรรายการ
หนังสือ
ความมุงหมายและประโยชนในการจัดหมวดหมู
และการทําบัตรรายการหนังสือ ระบบการจัด
หมวดหมูหนังสือในปจจุบัน หลักการกําหนดเลขหมู
หนังสือแตละหมวดตามระบบทศนิยมของดิวอี้ การ
กําหนดเลขประจําตัวของผูแตง การกําหนดหัวเรื่อง
หลักเกณฑการทําบัตรรายการ การเรียงบัตร

หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2553
บ. 502 การวิ เ คราะห ห มวดหมู แ ละทํ า รายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ
ความมุ ง หมายและประโยชน ใ นการ
วิ เ คราะห ห มวดหมู แ ละทํ า รายการทรั พ ยากร
สารสนเทศ ระบบการจั ด หมวดหมู ท รั พ ยากร
สารสนเทศในปจ จุบัน หลัก การกํ า หนดเลขหมูต าม
ระบบทศนิยมของดิวอี้ การกําหนดเลขประจําตัวผูแตง
การกําหนดหัวเรื่อง หลักการทํารายการ และการเรียง
รายการทรัพยากรสารสนเทศ

(3) ปดวิชาเสริมพื้นฐาน จํานวน 2 วิชา ดังนี้
บ.502 การจัดและบริหารหองสมุดทั่วไป
บ.504 การเลือกหนังสือและวัสดุประกอบการอาน

(3 หนวยกิต)
(3 หนวยกิต)

5.4.2 วิชาบังคับ มีการปรับปรุงรายวิชา ดังนี้
(1) เปลี่ยนชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา จํานวน 5 วิชา ดังนี้
หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2529
บ.611 เทคโนโลยีสารนิเทศ
ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับคอมพิวเตอร การทํางานของ
ระบบคอมพิวเตอร เครื่องมือรับขอมูล เครื่องมือ
แสดงผลและเครื่องมือเก็บขอมูล ระบบการประมวลผล
ประเภทตาง ๆ ระบบฐานขอมูล การสื่อสารขอมูล และ
การนําเทคโนโลสมัยใหมอนื่ ๆ มาใชในงาน
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร

หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2553
บ.611 เทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศและการจัดการ
สารสนเทศ ระบบการจั ด การสารสนเทศ ระบบ
คอมพิ ว เตอร การสื่ อ สารข อ มู ล เครื อ ข า ย
อินเทอรเน็ต แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล การ
ประยุ ก ต เ ทคโนโลยี เ พื่ อ งานห อ งสมุ ด และศู น ย
สารสนเทศ
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หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2529
บ.612 บริการสารนิเทศ
การใหบริการสารนิเทศอยางมีประสิทธิภาพเพื่อ
สนองความตองการของผูใชหองสมุดในระดับสูง ศึกษา
ถึงแหลงผลิต ที่มาและการนําสารนิเทศกลับมาใชและ
เผยแพร เนนในการปฏิบัติเกีย่ วกับการสํารวจความ
ตองการของผูใช ประสิทธิภาพของสารนิเทศ วิธีการ
ใหบริการสารสนิเทศในหองสมุดและหนวยงานที่
ใหบริการสารนิเทศที่มีชื่อเรียกเปนอยางอืน่ รวมทั้งการ
ใชระบบคอมพิวเตอรในการใหบริการสารนิเทศ
บ.621 การจัดหมวดหมูและทํารายการขั้นสูง
ศึกษาและวิเคราะหระบบการจัดหมวดหมู
ทรัพยากรสารนิเทศระบบที่ใชกันแพรหลาย การจัดทํา
รายการทรัพยากร ตลอดจนการลงรายการหลักที่มีปผญ
หา และการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการจัด
หมวดหมูและทํารายการ

หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2553
บ.612 บริการสารสนเทศ
ผู ใ ช แ ละความต อ งการสารสนเทศ การ
จั ด บริ ก ารสารสนเทศ ธุ ร กิ จ สารสนเทศ การ
ประเมินผลการบริการสารสนเทศ แหลงผลิตและ
เผยแพรสารสนเทศ และการประยุกตเทคโนโลยีเพื่อ
การบริการสารสนเทศ

บ.651 การบริหารหองสมุดและศูนยสารนิเทศขั้นสูง
ทฤษฎีการจัดและการบริหารหองสมุดและศูนย
สารนิเทศ โดยเนนการวางแผน การตัดสินใจ การบริหาร
บุคคล มนุษยสัมพันธ การวมมือประสานงานและสถิตทิ ี่
จําเปนตองใชเพื่อการบริหารและปฏิบัตงาน

บ.651 การบริหารหองสมุดและศูนยสารสนเทศ
ขั้นสูง
ทฤษฎีการจัดและบริหารหองสมุดและศูนย
สารสนเทศ โดยเนนการวางแผน การตัดสินใจ การ
บ ริ ห า ร บุ ค ค ล ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ ก า ร ร ว ม มื อ
ประสานงาน สถิติ โปรแกรมประยุกตที่จําเปนตอง
ใชเพื่อการบริหารและปฏิบัติงาน
บ.671 การวิ จั ย ทางบรรณารั ก ษศาสตร แ ละ
สารสนเทศศาสตร
ความรูเกี่ยวกับการวิจยั ขอบเขตและ
วิธีการดําเนินการวิจยั ทางบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร หลักการประเมินผลการวิจัย
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน สถาบันวิจัยทาง
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรที่สําคัญทั้ง

บ.671 การวิจยั ทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ
ศาสตร
ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับการวิจยั ประวัตแิ ละ
พัฒนาการของการวิจยั ทางบรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร ขอบเขตและเนื้อหาของวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อการวิจยั หลัการประเมินผลงานวิจัย

บ.621 การวิ เ คราะห ห มวดหมู แ ละทํ า รายการ
ทรัพยากรสารสนเทศขั้นสูง
ศึกษาและวิเคราะหระบบการจัดหมวดหมู
ทรัพยากรสารสนเทศที่ใชกันแพรหลาย การจัด
ทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ และการนําเทคโนโลยี
มาใชในการจัดหมวดหมูและทํารายการสารสนเทศ
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หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2529
หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2553
การนําผลงานวิจัยมาใชประโยชน สถิติที่จําเปนสําหรับ ในประเทศและตางประเทศ
การวิจยั ทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
สถาบันวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
ที่สําคัญทั้งในประเทศและตางประเทศ
(2) ปดรายวิชาบังคับจํานวน 1 วิชา ดังนี้
บ.711 การประมวลผลสําหรับงานหองสมุดและศูนยสารนิเทศ
(3 หนวยกิต)
(3) เปดรายวิชาใหม จํานวน 1 วิชา ดังนี้
บ.613 การจัดการฐานขอมูลสําหรับงานหองสมุดและศูนยสารสนเทศ (3 หนวยกิต)
แนวคิ ด รู ป แบบและการดํ า เนิ น การจั ด การฐานข อ มู ล หน า ที่ ข องระบบ
จัดการฐานขอมู ล การสร าง การค นคื น การปรั บปรุง และการบริห ารฐานขอมูล การเลือกระบบจัดการ
ฐานขอมูล และแนวโนมของระบบจัดการฐานขอมูล
5.4.3 วิชาเลือก ลดจํานวนหนวยกิตจาก 15 หนวยกิต เปน 12 หนวยกิต โดยมีการปรับปรุง
รายวิชา ดังนี้
หลักสูตรฉบับ
พ.ศ. 2529
บ.645
ทรัพยากรสารนิเ
ทศเรื่องไทย
ศึกษา
สํารวจและ
ประเมินคา
ทรัพยากรสารนิเ
ทศเรื่องไทย
ศึกษา แหลง
สะสมและแหลง
ผลิต วิธีรวบรวม
อุปสรรคในการ
เผยแพร

(1) เปลี่ยนชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา จํานวน 6 วิชา ดังนี้
หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2553
บ.645 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะวิชา หลักการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
การแสวงหาและประเมินคุณคาเพื่อคัดเลือกรวบรวมหรือสรางชองทางการเขาถึง การ
จัดระบบเพื่อการคนคืน การบริการและเผยแพร ทั้งนี้โดยเลือกศึกษาสาขา วิชาใดสาขาวิชา
หนึ่งโดยเฉพาะ
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บ.675 สถิติ
สําหรับงาน
บรรณารักษศาส
ตรและสารนิเทศ
ศาสตร
ความรู
เบื้องตนทาง
สถิติในการเก็บ
รวบรวมขอมูล
วิเคราะห ตีความ
และการนําเสนอ
ขอมูล สถิติที่
จําเปนสําหรับ
งานหองสมุด
และศูนย
สารนิเทศทั้ง
ดานการ
ปฏิบัติงานและ
การวิจยั การ
วัดแนวโนมเขา
สูสวนกลาง การ
วัดการกระจาย
สหสัมพันธและ
การถดถอย การ
หลักสูตรฉบับ
พ.ศ. 2529
ทดสอบไคส
แควร การนํา
คอมพิวเตอรมา
ชวยคํานวณทาง
สถิติ

บ.675 สถิติสาํ หรับงานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
ความรูทางสถิติในการเก็บรวบรวม การประมวลผลและนําเสนอการวิเคราะห และ
การตี ความหมายขอมูล สถิติที่จําเปนสําหรับงานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
ทั้งดานการปฏิบัติ การวิจยั และการนําคอมพิวเตอรมาชวยคํานวณ

หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2553
ทางสถิติ
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บ.685 การศึกษา
วิชา
บรรณารักษศาส
ตร
วิวัฒนาการ
และแนวโนม
ของการศึกษา
วิชา
บรรณารักษศาส
ตรในประเทศ
ไทยและประเทศ
ตาง ๆ การ
จัดทําหลัสูตร
การรับรองวิทย
ฐานะ
บ.686 การ
ประยุกตวิธีสอน
สําหรับวิชา
บรรณารักษศาส
ตรและสารนิเทศ
ศาสตร
หลักเบื้องตน
เกี่ยวกับ
กระบวนการ
สอน วิธีสอน
แบบตาง ๆ การ
ใชสื่อการสอน
การวัดผลเพื่อ
การประยุกตใช
ในการสอน
สําหรับวิชา
บรรณารักษศาส
ตรและสารนิเทศ

บ.685 การศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
วิวั ฒนาการและแนวโนมของการศึกษาวิชาบรรณารัก ษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร ในประเทศไทยและตางประเทศ การจั ด ทํา หลัก สูตร การรับรองวิ ทยฐานะ การ
บริหาร การจัดการ การควบคุมมาตรฐานการศึกษา

บ.686 การประยุกตวิธีสอนสําหรับวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
หลักเบื้องตนเกีย่ วกับกระบวนการสอน วิธีการสอนแบบตาง ๆ การใชสื่อการสอน การ
วัดผลเพื่อประยุกตใชในการสอนสําหรับวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
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บ.715
โปรแกรม
คอมพิวเตอร
สําหรับงาน
สารนิเทศ
ขั้นตอนใน
การพัฒนา
โปรแกรม
ตรรกวิทยาใน
การเขียน
โปรแกรม
องคประกอบ
ของโปรแกรม
คําสั่งรับ/
แสดงผลขอมูล
คําสั่งควบคุม
โครงสรางของ
โปรแกรม การ
ประมวลผล
ขอมูลที่เปนชุด
ตัวอักษร ( string
processing) การ
สรางตาราง การ
เขียนโปรแกรม
ยอย ฟงกชัน
สําเร็จรูป
บ.778 การ
สัมมนาทาง
สารนิเทศศาสตร
ศึกษาและ
วิเคราะห

บ.715 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานสารสนเทศ
แนวคิ ด ในการพั ฒ นาโปรแกรมคอมพิ ว เตอร ตรรกของการเขี ย นโปรแกรม
องคประกอบของโปรแกรม คําสั่งในการประมวลผล การเขียนโปรแกรม

บ.778 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร
ศึกษาและวิเคราะหประเด็นสําคัญในดานสารสนเทศศาสตร โดยเนนที่เกี่ยวของกับ
ประเทศไทย

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร หนา 54

มคอ. 2

(3) เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา จํานวน 1 วิชา ดังนี้
หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2529
บ.755 การวิเคราะหระบบงานหองสมุด
แนวความรูด านระบบงาน การศึกษาความเปนไป
ไดของระบบงาน การศึกษาสภาพของระบบงาน
หองสมุดปจจุบันเพื่อทราบถึงปญหาและแนวทางใน
การพัฒนาระบบใหม การออกแบบระบบงาน
หองสมุด การทดสอบระบบงานใหม การจัดเตรียม
บุคลากรและวิธีการดําเนินงาน การติดตั้งระบบเพื่อใช
งาน การติดตามและประเมินผลการทํางานของระบบ
ใหม การจัดทําเอกสารประกอบการจัดทําระบบงาน

บ.635
บ.636
บ.637
บ.638
บ.646
บ.666
บ.725
บ.756

หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2553
บ.755 การวิเคราะหระบบงานหองสมุด
ความรูดานระบบงาน กระบวนการตางๆ ในการ
พัฒนาระบบ การศึกษาความเปนไปไดของระบบงาน
การศึกษาและวิเคราะหสภาพของระบบงานหองสมุด
ปจจุบัน การออกแบบระบบงานหองสมุด การทดสอบ
ระบบงานใหม การจั ด เตรี ย มบุ ค ลากรและวิ ธี ก าร
ดําเนินงาน การติดตั้งระบบเพื่อใชงาน การติดตามและ
ประเมินผลระบบใหม การจัดทําเอกสารประกอบ การ
จัดการโครงการ

(4) ปดรายวิชาเลือก จํานวน 15 วิชา ดังนี้
ทรัพยากรสารนิเทศในสาขาวิชานิตศิ าสตรและรัฐศาสตร
ทรัพยากรสารนิเทศในสาขาวิชาสังคมสงเคาระหศาสตรและประชากรศาสตร
ทรัพยากรสารนิเทศในสาขาวิชาเศรษฐศาสตรและธุรกิจ
ทรัพยากรสารนิเทศในสาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต
ทรัพยากรสารนิเทศเรื่องเอเซียตะวันออกเฉียงใตศกึ ษา
การอานในวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
สาระสังเขปและดรรชนี
อาคารหองสมุดและศูนยสารนิเทศ

(3 หนวยกิต)
(3 หนวยกิต)
(3 หนวยกิต)
(3 หนวยกิต)
(3 หนวยกิต)
(3 หนวยกิต)
(3 หนวยกิต)
(3 หนวยกิต)
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(5) เปดรายวิชาใหม จํานวน 5 วิชา ดังนี้
บ.725 การจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศขั้นสูง
(3 หนวยกิต)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ เทคโนโลยีเพื่อการจัดเก็บและคนคืน
สารสนเทศ กระบวนการจัดเก็บสารสนเทศ กลยุทธการคนคืนสารสนเทศ การประเมินผลการจัดเก็บและคน
คืนสารสนเทศ
บ.727 การพัฒนาและการจัดการเว็บไซต
(3 หนวยกิต)
การวางแผน การสรางและการออกแบบเว็บไซต พื้นฐานของภาษากํากับตางๆ การพัฒนา การจัดการ
และการเผยแพร สารสนเทศบนเว็บ การสรางเครื่องมือชวยสืบคนบนเว็บ การคั ดเลือกและประเมิ น คุณ คา
เว็บไซต
บ.728 โทรคมนาคมและเครือขายคอมพิวเตอรสําหรับงานสารสนเทศ
(3 หนวยกิต)
แนวคิ ด องค ป ระกอบและบทบาทของโทรคมนาคมและเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร การประยุ ก ต
โทรคมนาคม และเครือขายคอมพิวเตอรสําหรับงานสารสนเทศ การเชื่อมตอของเครือขายคอมพิวเตอร การ
จัดการเครือขายคอมพิวเตอร จริยธรรมและกฎหมายสําหรับการใชเครือขาย
บ.756 หองสมุดดิจิทัล
(3 หนวยกิต)
ความหมายและพัฒนาการของหองสมุดดิจิทัล กระบวนการพัฒนาสารสนเทศดิจิทัล โปรแกรมเพื่อการ
พัฒนาสารสนเทศดิจิทัล การจัดการและบริการหองสมุดดิจิทัล
บ.757 กฎหมายสําหรับงานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
(3 หนวยกิต)
กฎหมายที่เกี่ยวของกับงานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร อาทิ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิใน
การเขาถึงสารสนเทศ กฎหมายวาดวยเสรีภาพทางปญญา
6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้
หมวดวิชา

เกณฑกระทรวงศึกษาธิการ

หนวยกิต
หนวยกิต
โครงสรางเดิม โครงสรางใหม

แผน ก แบบ ก 2
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1. วิชาบังคับ
2. วิชาเลือก
3. วิทยานิพนธ
จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา
แผน ข
1. วิชาบังคับ
2. วิชาเลือก
3. การคนควาอิสระ
จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา

ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
12 หนวยกิต
36

ไมนอยกวา 3 หนวยกิต ไมเกิน 6 หนวยกิต
36

18
15
9
42
-

18
12
12
42

-

18
18
6
42
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ภาคผนวก 4 ตารางเปรียบเทียบโครงสรางองคประกอบของหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2529 กับฉบับ พ.ศ. 2553
หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2529
1. ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา
ชื่อหลักสูตร: ศิลปศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
ชื่อปริญญา: ศิลปศาสตรมหาบัณทิต
(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)

หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2553
1. ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา
ชื่อหลักสูตร: ศิลปศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
ชื่อปริญญา: ศิลปศาสตรมหาบัณทิต
(บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร)

2. ปรัชญาและ/หรือวัตถประสงคของหลักสูตร
หองสมุดและศูนยสารสนเทศในปจจุบันมี
หนาที่ใหบริการแกนักวิชาการในโครงการวิจัย
ระดับสูงของหนวยงาน และมีบทบาทเปนผูนําทาง
วิชาการเพื่อรวมพัฒนาสังคมมากขึ้นจึงตองการผูที่มี
ความรูและความสามารถระดับสูงทาง
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรและ
ผูบริหารระดับสูงทางบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร ดังนั้นจึงกําหนดวัตถุประสงคของ
หลักสูตรไวดงั ตอไปนี้
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่เปนผูนําทางดาน
วิชาชีพและผูบริหารระดับสูงทางบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร
2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพสูง
สามารถใชเทคโนโลยีสมัยใหมพัฒนางานหองสมุด
หรือศูนยสารสนเทศ
3. ผลิตผูสอนดานบรรณารักษศาสตรหรือ
สารสนเทศศาสตร
4. เพื่อผลิตนักวิชาการที่สามารถคนควาวิจยั
ทางดานบรรณารักษศาสตรหรือสารสนเทศศาสตร

2. ปรัชญาและ/หรือวัตถประสงคของหลักสูตร
1) ปรัชญา
หองสมุดและศูนยสารสนเทศในปจจุบันมี
หนาที่ใหบริการแกนักวิชาการในโครงการวิจัย
ระดับสูงของหนวยงานและมีบทบาทเปนผูนําทาง
วิชาการเพื่อรวมพัฒนาสังคมมากขึ้น จึงตองการผูที่มี
ความรูและความสามารถระดับสูงทาง
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร และ
ผูบริหารระดับสูงทางบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร
2) วัตถุประสงค
2.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่เปนผูนํา
ทางดานวิชาชีพและผูบริหารระดับสูงทาง
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
2.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพสูง
สามารถใช เ ทคโนโลยี ส มัย ใหมพั ฒ นางานหอ งสมุ ด
หรือศูนยสารสนเทศ
2.3 เพื่อผลิตนักวิชาการที่สามารถ
คนควาวิจัยทางดานบรรณารักษศาสตรและ สารสนเทศ
ศาสตร
2.4 เพื่อผลิตผูสอนดาน
บรรณารักษศาสตรหรือสารสนเทศศาสตร
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3. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
3. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1. เปนผูสําเร็จการศึกษาชัน้ ปริญญาตรี โดยไมจํากัด ตองเปนไปตามขอบังคัมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สาขาจากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือตางประเทศ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 7
และเปนผูสําเร็จการศึกษาชัน้ ปริญญาตรี โดยไมจํากัด
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
สาขาจากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือตางประเทศ
2. เปนผูมคี ุณสมบัติตามขอ 8 แหงขอบังคับ
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2541
4. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
ใชวิธีการสอบทั้งขอเขียนและสัมภาษณ ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย

4. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
1) ผูเขาศึกษาตองผานการสอบขอเขียนและการ
สอบสัมภาษณ
2 ) ผูเขาศึกษาตองสงผลทดสอบภาษาอังกฤษ
TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบตองไม
เกิน 2 ป นับถึงวันสมัคร)
3) เงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามประกาศรับสมัคร
บุ ค ค ล เ ข า ศึ ก ษ า ใ น ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ข อ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ/หรือคณะศิลปศาสตร

5. ระบบการศึกษา
1. เปนการศึกษาภาคปกติในระบบหนวยกิตปละ 2
ภาคการศึกษา
2. ตองศึกษาวิชาบังคับ 18 หนวยกิต วิชาเลือกไม
นอยกวา 15 หนวยกิต และตองทําวิทยานิพนธืซึ่งถือ
วามี 9 หนวยกิต จึงจะนับวาครบหลักสูตร
3. วิทยานิพนธมีคา 9 หนวยกิต มีคาระดับ S (ใชได )
หรือ U (ใชไมได) นักศึกษาจะจดทะเบียนทํา
วิทยานิพนธไดเมื่อศึกษาวิชาบังคับมาแลว 2 ภาค
การศึกษาปกติ รวม 18 หนวยกิตโดยมีคาเฉลี่ย สะสม
ไมต่ํากวา 3.00 และตองสอบประมวลวิชาไดระดับ P
แลว
4. การสอบประมวลวิชาใหเปนไปตามขอ 17
แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการ

5. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ป
การศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
และอาจเปดภาคฤดูรอนไดโดยใชเวลาการศึกษา ไม
นอยกวา 8 สัปดาห แตใหเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต
ละรายวิ ช าให เ ท า กั บ ภาคปกติ ภาคฤดู ร อ นเป น ภาค
การศึกษาที่ไมบังคับ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร
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ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 โดยนักศึกษา
ตองมีหนวยกิตสะสมในลักษณะวิชาบังคับไมนอย
กวา 18 หนวยกิต และไดคาเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
ในกรณีที่นักศึกษาสอบผานวิชาบังคับตาม
ความในวรรณกอน แตไดคาเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00
นักศึกษาอาจจดทะเบียนเรียนวิชาบังคับทีไ่ ดคาระดับ
ต่ํากวา B ได ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของ
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษาที่จะอนุมัติเปนกรณีไป

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี

6.โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร
1. จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 42 หนวยกิต
2. โครงสรางของหลักสูตร
วิชาบังคับ 18 หนวยกิต
วิชาเลือก
15 หนวยกิต
วิทยานิพนธ 9 หนวยกิต
รวม
42 หนวยกิต

3. รายวิชาพืน้ ฐาน
บ.501 หนังสือประกอบการคนควา

3 (3-0-9)

บ.502 การจัดและบริหารหองสมุดทั่วไป 3 (3-0-9)
บ.503 การจัดหมูหนังสือและการทําบัตรรายการ
หนังสือ
3 (3-0-9)
บ.504 การเลือกหนังสือและวัสดุประกอบการอาน
3 (3-0-9)
4. รายวิชาบังคับ
บ. 611 เทคโนโลยีสารนิเทศ
3 (3-0-9)
บ. 612 บริการสารนิเทศ
3 (3-0-9)
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ศูนยสารสนเทศ
3 (3-0-9)
บ. 621 การจัดหมวดหมูและทํารายการขั้นสูง
บ.621 การวิเคราะหหมวดหมูและทํารายการทรัพยากร
3 (3-0-9)
สารสนเทศขั้นสูง
3 (3-0-9)
บ.651 การบริหารหองสมุดและศูนยสารนิเทศขั้นสูง บ.651 การบริหารหองสมุดและศูนยสารสนเทศขั้นสูง
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
บ.671 การวิจยั ทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ บ.671 การวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและ
ศาสตร
3 (3-0-9)
สารสนเทศศาสตร
(3-0-9)
บ.711 การประมวลผลสําหรับงานหองสมุดและศูนย
สารนิเทศ
3 (3-0-9)
4. รายวิชาเลือก
รายวิชาเลือก
บ.635 ทรัพยากรสารนิเทศในสาขาวิชานิตศิ าสตร
และรัฐศาสตร
3 (3-0-9)
บ.636 ทรัพยากรสารนิเทศในสาขาวิชาสังคม
สงเคราะหศาสตรและประชากรศาสตร 3 (3-0-9)
บ.637 ทรัพยากรสารนิเทศในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร
และธุรกิจ
3 (3-0-9)
บ.638 ทรัพยากรสารนิเทศในสาขาวิชาวิทยาศาสตร
ประยุกต
3 (3-0-9)
บ.645 ทรัพยากรสารนิเทศเรื่องไทยศึกษา 3 (3-0-9) บ.645 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะวิชา
3 (3-0-9)
บ.646 ทรัพยากรสารนิเทศเรื่องเอเซียตะวันออกเฉียง
ใตศึกษา
3 (3-0-9)
บ.666 การอานในวิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร
3 (3-0-9)
บ.675 สถิติสําหรับงานบรรณารักษศาสตรและ
บ.675 สถิ ติ สํ า หรั บ งานบรรณารั ก ษศาสตร แ ละ
สารนิเทศศาสตร
3 (3-0-9)
สารสนเทศศาสตร
3 (3-0-9)
บ.685 การศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร 3 (3-0-9) บ.685 การศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร
3 (3-0-9)
บ.686 การประยุกตวิธีสอนสําหรับวิชา
บ.686 การประยุกตวิธีสอนสําหรับวิชาบรรณารักษบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 3 (3-0-9) ศาสตรและสารสนเทศศาสตร
3 (3-0-9)
บ.715 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานสารนิเทศ บ.715 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานสารสนเทศ
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
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บ.725 สาระสังเขปและดรรชนี

3 (3-0-9)

บ.755 การวิเคราะหระบบงานหองสมุด 3 (3-0-9)
บ.756 อาคารหองสมุดและศูนยสารนิเทศ 3 (3-0-9)

บ.725 การจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศ
ขั้นสูง
3 (3-0-9)
บ.727 การพัฒนาและการจัดการเว็บไซต 3 (3-0-9)
บ.728 โทรคมนาคมและเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร
สําหรับงานสารสนเทศ
3 (3-0-9)
บ.755 การวิเคราะหระบบงานหองสมุด 3 (3-0-9)
บ.756 หองสมุดดิจิทัล

บ.757 หองสมุดประชาชน

3 (3-0-9)

3 (3-0-9)
บ.757 กฎหมายสําหรับงานบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร
3 (3-0-9)

บ.758
บ.759
บ.767
บ.775

หองสมุดเฉพาะ
3 (3-0-9)
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
3 (3-0-9)
การศึกษาเอกเทศ
3 (3-0-9)
สัมมนาการจัดหมวดหมูและทํารายการ
3 (3-0-9)
บ.776 สัมมนาการบริหารและการจัดบริการของ
หองสมุด
3 (3-0-9)
บ.777 สัมมนาเรื่องโสตทัศนวัสดุและ
โสตทัศนูปกรณ
3 (3-0-9)
บ.778 การสัมมนาทางสารนิเทศศาสตร 3 (3-0-9)

บ.778 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร

3 (3-0-9)
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ภาคผนวก 5 ตารางเทียบรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร ฉบับ พ.ศ. 2529 กับ ฉบับ พ.ศ. 2553
1. รายวิชาที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2529
2. รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง จํานวน 15 วิชา
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2529
บ.501 หนังสือประกอบการคนควา

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553
-

บ.503 การจัดหมวดหมูหนังสือและการ
ทํารายการหนังสือ
บ.611 เทคโนโลยีสารนิเทศ

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553
บ.501 ทรัพยากรสารสนเทศและการ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
บ.502 การวิเคราะหหมวดหมูและทํา
รายการทรัพยากรสารสนเทศ
บ.611 เทคโนโลยีสารสนเทศ

บ.612 บริการสารนิเทศ

บ.612 บริการสารสนเทศ

บ.621 การวิเคราะหหมวดหมูและทํา
รายการขั้นสูง

บ.686 การประยุกตวิธีสอนสําหรับวิชา
บรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร
บ.715 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ
งานสารนิเทศ
บ.755 การวิเคราะหระบบงานหองสมุด
บ.778 การสัมมนาทางสารนิเทศศาสตร

บ.621 การวิเคราะหหมวดหมูและทํา
รายการทรัพยากรสารสนเทศ
ขั้นสูง
บ.645 การจัดการทรัพยากร
สารสนเทศเฉพาะวิชา
บ.651 การบริหารหองสมุดและศูนย
สารสนเทศขั้นสูง
บ.671 การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร
บ.675 สถิติสําหรับงานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
บ.685 การศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
บ.686 การประยุกตวิธีสอนสําหรับ
วิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร
บ.715 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ
งานสารสนเทศ
บ.755 การวิเคราะหระบบงานหองสมุด
บ.778 การสัมมนาทางสารสนเทศศาสตร

บ.800 วิทยานิพนธ

บ.800 วิทยานิพนธ

บ.645 ทรัพยากรสารนิเทศเรื่องไทย
ศึกษา
บ.651 การบริหารหองสมุดและศูนย
สารนิเทศขั้นสูง
บ.671 การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร
บ.675 สถิติสําหรับงานบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
บ.685 การศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร

สรุปการเปลี่ยนแปลง
สรุปการเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนชื่อวิชาและคําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และ
คําอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา และคําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชาและคําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชาและคําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชาและคําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชาและคําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชาและคําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชาและคําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชาและคําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชาและคําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชาและคําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชาและคําอธิบาย
รายวิชา
เพิ่มหนวยกิต/คําอธิบายรายวิชา
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3. รายวิชาที่เปดเพิ่ม จํานวน 6 วิชา
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2529
บ.613

บ.725
บ.727
บ.728

บ. 756
บ.757

4. รายวิชาที่ปด/ตัดออก จํานวน 18 วิชา
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2529
บ.502 การจัดและบริหารหองสมุดทั่วไป
บ.504 การเลือกหนังสือและวัสดุประกอบการ
อาน
บ.635 ทรัพยากรสารนิเทศในสาขาวิชา
นิติศาสตรและรัฐศาสตร
บ.636 ทรัพยากรสารนิเทศในสาขาวิชา
สังคมสงเคาระหศาสตรและ
ประชากรศาสตร
บ.637 ทรัพยากรสารนิเทศในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตรและธุรกิจ
บ.638 ทรัพยากรสารนิเทศในสาขาวิชา
วิทยาศาสตรประยุกต
บ.646 ทรัพยากรสารนิเทศเรื่องเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใตศึกษา
บ.666 การอานในวิชาบรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร
บ.711 การประมวลผลสําหรับงาน
หองสมุดและศูนยสารนิเทศ
บ.725 สาระสังเขปและดรรชนี

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553
การจัดการฐานขอมูลสําหรับ
งานหองสมุดและศูนย
สารสนเทศ
การจัดเก็บและการคนคืน
สารสนเทศขั้นสูง
การพัฒนาและการจัดการ
เว็บไซต
โทรคมนาคมและเครือขาย
คอมพิวเตอรสําหรับงาน
สารสนเทศ
หองสมุดดิจิทัล
กฎหมายสําหรับงาน
บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร

สรุปการเปลี่ยนแปลง
เปดเพิ่ม

เปดเพิ่ม
เปดเพิ่ม
เปดเพิ่ม

เปดเพิ่ม
เปดเพิ่ม

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553

สรุปการเปลี่ยนแปลง
ปด
ปด
ปด
ปด

ปด
ปด
ปด
ปด
ปด
ปด
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หลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2529
บ.756 อาคารหองสมุดและศูนย
สารนิเทศ
บ.757 หองสมุดประชาชน
บ.758 หองสมุดเฉพาะ
บ.759 หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
บ.767 การศึกษาเอกเทศ
บ.775 สัมมนาการจัดหมวดหมูและทํา
รายการ
บ.776 สัมมนาการบริหารและการ
จัดบริการของหองสมุด
บ.777 สัมมนาเรื่องโสตทัศนวัสดุและ
โสตทัศนูปกรณ

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553

สรุปการเปลี่ยนแปลง
ปด
ปด
ปด
ปด
ปด
ปด
ปด
ปด
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