
สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 

 
ภาควิชาบรรณารักษศาสตรเปดสอนวิชาเฉพาะสาขาวิชาสารนิเทศศึกษา แบบวิชาเอก-โท สําหรับ

นิสิตท่ีเลือกเรียนเปนวิชาเอก และเปดสอนเปน วิชาโท สําหรบันิสิตท่ีเรียนวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและ
นอกคณะที่เลือกเรียนเปนวิชาโท ดังนี้ 
1.  โครงสรางหลักสูตร 
  1.1  แบบวิชาเอก–โท   71 หนวยกิต 
    1.1.1 วิชาเอก    51 หนวยกิต 
    วิชาบังคับ          24 หนวยกิต 
    วิชาเลือก     27 หนวยกิต 
    1.1.2 วิชาโท                         ไมนอยกวา  20 หนวยกิต 

นิสิตเอกสาขาวิชาสารนิเทศศึกษาตองเลือกเรยีนวิชาโทสาขาอื่นจากในคณะหรือนอก
คณะอีกไมนอยกวา 20 หนวยกติ 

  1.2 วิชาโท  สําหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะ  21 หนวยกิต 
 วิชาเลือก     21 หนวยกิต
   
2. รายวิชา 
  2.1  แบบวิชาเอก–โท   71 หนวยกิต 
   2.1.1 วิชาเอก    51 หนวยกิต 
           วิชาบังคับ    24 หนวยกิต 
   2206211  สารนิเทศในปริบทสังคม  3 (3-0-6) 
 2206222  การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารนิเทศ  3 (3-0-6) 
   2206225  การจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ  3 (2-2-5) 
   2206241  ทรัพยากรสารนิเทศและบริการอางอิง  3 (2-2-5) 
   2206334  การวิเคราะหสารนิเทศ  3 (2-2-5) 
   2206335  บริการสาระสังเขปและดรรชนี  3 (2-2-5) 
   2206351  การจัดการหองสมุดและศูนยสารนิเทศ  3 (3-0-6) 
   2206382  เทคโนโลยีการจัดการสารนิเทศ  3 (2-2-5) 
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   วิชาเลือก   27 หนวยกิต 
   2206224  สิ่งพิมพตอเนื่อง  3 (3-0-6) 
   2206235  บริการสารนิเทศ  3 (3-0-6) 
   2206315  ธุรกิจการพิมพสมัยใหม  3 (2-2-5) 
   2206322  การจัดหมูระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน  3 (2-2-5) 
   2206343  แหลงสารนิเทศ  3 (3-0-6) 
   2206364  วิธีวิจยัในสารนิเทศศึกษา  3 (2-2-5) 
   2206373  การจัดการสื่อการศึกษาในหองสมุดและศูนยสารนิเทศ  3 (3-0-6) 
   2206383  ระบบคนคืนดวยคอมพิวเตอร  3 (2-2-5) 
   2206384  การจัดการสารนิเทศในสํานักงาน  3 (3-0-6) 
   2206388  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซตในงานสารนิเทศ  3 (2-2-5) 
   2206437  การจัดการความรูในองคกร  3 (3-0-6) 
   2206441  ทรัพยากรสารนิเทศทางธุรกิจ  3 (3-0-6) 
   2206458  การจัดการจดหมายเหตุ  3 (3-0-6) 
   2206469 การศึกษาอิสระ  3 (1-0-8) 
   2206484  การประมวลสารนิเทศสําเร็จรปู  3 (3-0-6) 
   2206485  การจัดการฐานขอมูลในงานสารนิเทศ  3 (2-2-5) 
   2206488  หองสมุดอิเล็กทรอนิกส  3 (3-0-6) 
   2206490  ฝกงาน  3 (0-9-0) 
 
     2.1.2 วิชาโท                          ไมนอยกวา  20 หนวยกิต 

              นิสิตท่ีเรียนวิชาเอกสาขาวิชาสารนิเทศศึกษาตองเลือกเรียนวิชาโทสาขาอื่นที่เปดสอน 
              ในคณะหรือนอกคณะอีกไมนอยกวา 20 หนวยกิต 
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2.2 วิชาโท 
       สําหรับนิสิตท่ีเรียนวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะเลือกเรียนเปนวิชาโท ใหเลือก  
                        เรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 
   2206211  สารนิเทศในปริบทสังคม  3 (3-0-6) 
   2206241  ทรัพยากรสารนิเทศและบริการอางอิง  3 (2-2-5) 
 2206315  ธุรกิจการพิมพสมัยใหม  3 (2-2-5) 
   2206335  บริการสาระสังเขปและดรรชนี  3 (2-2-5) 
   2206382  เทคโนโลยีการจัดการสารนิเทศ  3 (2-2-5) 
 2206383  ระบบคนคืนดวยคอมพิวเตอร  3 (2-2-5) 
 2206384  การจัดการสารนิเทศในสํานักงาน  3 (3-0-6) 
 2206388 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซตในงานสารนิเทศ  3 (2-2-5) 
 2206437 การจัดการความรูในองคกร 3 (3-0-6) 
 2206441  ทรัพยากรสารนิเทศทางธุรกิจ  3 (3-0-6) 
 2206458  การจัดการจดหมายเหตุ  3 (3-0-6) 
 2206485  การจัดการฐานขอมูลในงานสารนิเทศ  3 (2-2-5) 
 
3. แผนการศึกษา 
 ปที่ 2 ภาคการศึกษาแรก 
 2206211 สารนิเทศในปริบทสังคม   3 หนวยกิต 
 2206241  ทรัพยากรสารนิเทศและบริการอางอิง   3 หนวยกิต 
  วิชาเลือก   3 หนวยกิต 
   รวม  9 หนวยกิต 
  

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่สอง 
 2206222  การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารนิเทศ  3 หนวยกิต 
 2206225  การจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ   3 หนวยกิต 
  วิชาเลือก   3 หนวยกิต 
   รวม  9 หนวยกิต 
 
 ปที่ 3 ภาคการศึกษาแรก 
 2206335  บริการสาระสังเขปและดรรชนี   3 หนวยกิต 
 2206382  เทคโนโลยีการจัดการสารนิเทศ   3 หนวยกิต 
  วิชาเลือก   3 หนวยกิต 
    รวม  9 หนวยกิต 



 
 ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่สอง 
 2206334  การวิเคราะหสารนิเทศ   3 หนวยกิต 
  วิชาเลือก   6 หนวยกิต 
   รวม  9 หนวยกิต 
 

ปที่ 4 ภาคการศึกษาแรก 
 2206351  การจัดการหองสมุดและศูนยสารนิเทศ   3 หนวยกิต 
  วิชาเลือก   6 หนวยกิต 
   รวม  9 หนวยกิต 
 
 ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่สอง 
  วิชาเลือก   6 หนวยกิต 
   รวม  6 หนวยกิต 
 
4.  คําอธิบายรายวชิา 
 2206211  สารนิเทศในบริบทสังคม  3 (3-0-6) 

สารนิเทศและความเปลี่ยนแปลงทางสังคม บทบาทของสารนิเทศในการพัฒนา
สารนิเทศและเทคโนโลย ีนโยบายสารนิเทศแหงชาติ บทบาทของหนวยงานในประเทศ
และระหวางประเทศในดานสารนิเทศ การศึกษาของผูประกอบวิชาชีพสารนิเทศ 
กฎหมายลิขสิทธิ์ จริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพสารนิเทศ 
 

 2206222 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารนิเทศ  3 (3-0-6) 
การพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศของหองสมุดใหสอดคลองกับความตองการของผูใช 
การศึกษาผูใช นโยบายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ การเลือก การจัดหา การคัดออก และ
การประเมินทรัพยากรสารนิเทศ ข้ันตอนและเทคนิคการจัดการทรัพยากรสารนิเทศ 
ภาพรวมของการสราง การผลติ และการเผยแพรวัสดุสารนิเทศ 

 
 2206224  สิ่งพิมพตอเนื่อง  3 (3-0-6) 

โครงสรางการจัดการสิ่งพิมพตอเนื่อง ประเภทของสิ่งพิมพตอเนื่อง การเลือกและ     
การจัดหา การจดัเตรียมเครื่องมือชวยคน การจัดเก็บและการบริการสิ่งพิมพตอเนื่อง 

 
 
 



 2206225 การจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ  3 (2-2-5) 
การทํารายการทรัพยากรสารนิเทศทั้งภาษาไทยและตางประเทศตามหลักเกณฑ        
แองโกลอเมริกนั การจัดหมูตามระบบทศนิยมดิวอี้และระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน      
การกําหนดหัวเรื่อง และการลงรายการดวยระบบคอมพิวเตอร 

 
 2206235  บริการสารนิเทศ  3 (3-0-6) 

ประเภทของบริการสารนิเทศ วธิีการจัดบริการ การตลาดและการประเมินผลบริการ
สารนิเทศ 

 
 2206241  ทรัพยากรสารนิเทศและบริการอางอิง  3 (2-2-5) 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยากรสารนิเทศอางอิง การประเมินและการใช
ทรัพยากรสารนิเทศอางอิง กระบวนการใหบริการอางอิง 

 
 2206315 ธุรกิจการพิมพสมัยใหม  3 (2-2-5) 

พัฒนาการการพิมพ การควบคุมคุณภาพและการประเมินราคา เทคโนโลยท่ีีใชกับธุรกิจ
การพิมพ การพิมพอิเล็กทรอนกิส กฎหมายที่เกี่ยวของ การจัดจําหนายสิ่งพมิพ 

 
 2206322 การจัดหมูระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน  3 (2-2-5) 

(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2206225 การจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ) 
การกําหนดเลขหมูทรัพยากรสารนิเทศ การกําหนดหัวเรื่องและเลขหนังสือตามระบบ
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
 

 2206334  การวิเคราะหสารนิเทศ  3 (2-2-5) 
ข้ันตอนในการวิเคราะหสารนิเทศ นโยบายในการทําดรรชนี ระบบดรรชนี การใชภาษา 
ดรรชนี ท้ังภาษาธรรมชาติและภาษาควบคุมในการวิเคราะหสารนิเทศ 

 
 2206335  บริการสาระสังเขปและดรรชนี  3 (2-2-5) 

ประเภท กระบวนการจัดทํา และบริการสาระสังเขปและดรรชนี 
 
 2206343  แหลงสารนิเทศ  3 (3-0-6) 

(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2206241 ทรัพยากรสารนิเทศและบริการ
อางอิง) 
ทรัพยากรสารนิเทศอางอิงในสาขาวิชามนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลย ีแหลงผลิต แหลงเผยแพร และบริการ 



 2206351  การจัดการหองสมุดและศูนยสารนิเทศ  3 (3-0-6) 
หลักการจัดการหองสมุดและศูนยสารนิเทศ การจัดองคกร การกําหนดนโยบายและ   
การวางแผน การจัดการการเงิน บุคลากรและอาคาร บริการ มาตรฐานหองสมุดและ  
การประกันคุณภาพ ความรวมมือระหวางหองสมุด 

 
 2206364 วิธีวิจยัในสารนิเทศศึกษา  3 (2-2-5) 

ระเบียบวิธีวิจัย เนนการวิจัยจากเอกสารและการวิจัยเชิงสํารวจ การใชสถิติเบื้องตนใน
การวิจัย 

 
 2206373 การจัดการสื่อการศึกษาในหองสมุดและศูนยสารนิเทศ  3 (3-0-6) 

การคัดเลือก จัดหา จัดระบบ จัดเก็บ และบริการสื่อการศึกษาในหองสมุดและศูนย-
สารนิเทศ 

 
 2206382 เทคโนโลยีการจัดการสารนิเทศ  3 (2-2-5) 

ทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานจัดการสารนิเทศ ไดแก โปรแกรม          
การประมวลผลคํา ตารางคํานวณ การนําเสนอ และการจัดการฐานขอมูล ภาษาสําหรับ
การสรางเว็บเพจ 

 
 2206383  ระบบคนคืนดวยคอมพิวเตอร  3 (2-2-5) 

สวนประกอบของระบบคนคืนสารนิเทศดวยคอมพิวเตอร กลยุทธการคนคืนสารนิเทศ 
ผลลัพธจากการคนคืนและการประเมินผล 

 
 2206384  การจัดการสารนิเทศในสํานักงาน  3 (3-0-6) 

หลักและวิธีการจัดการสารนิเทศในสํานักงาน เทคโนโลยีสําหรับจัดเก็บและคนคืน
สารนิเทศและเอกสาร 

 
 2206388 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซตในงานสารนิเทศ  3 (2-2-5) 

ทักษะในการวางแผน ออกแบบ พัฒนา เผยแพร และบํารุงรักษาเว็บไซตในงาน
สารนิเทศ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของ 

 
 2206437 การจัดการความรูในองคกร  3 (3-0-6) 

องคประกอบและคุณลักษณะของการจัดการความรูในองคกรเพื่อเพิ่มผลิตภาพและ
ความสามารถเชิงแขงขัน บทบาทและจริยธรรมของผูจัดการความรู การประยุกตใช
เทคโนโลยีสารนิเทศในการจัดการความรู 



 2206441  ทรัพยากรสารนิเทศทางธุรกิจ  3 (3-0-6) 
ประเภทและลักษณะของทรัพยากรสารนิเทศทางธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวของ การจัด
ทรัพยากรสารนิเทศและบริการ 

 
 2206458 การจัดการจดหมายเหตุ  3 (3-0-6) 

การประเมินคา การจัดระบบ การอนุรักษ การเขาถึง และการเผยแพรจดหมายเหตุของ
สถาบัน 
 

 2206469 การศึกษาอิสระ  3 (1-0-8) 
(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2206364 วิธีการวิจยัในสารนิเทศศึกษา) 
การวิจัยเรื่องคัดเฉพาะทางสารนิเทศศึกษาตามความสนใจของผูศึกษา การนาํเสนอ
ผลงานวิจยั 

 
 2206484  การประมวลสารนิเทศสําเร็จรปู  3 (3-0-6) 

การศึกษาผูใช การคัดเลือก การประเมิน การวเิคราะหและสังเคราะห การเขียนใหม   
การจัดรูปแบบใหม การเผยแพร และการตลาดสารนิเทศเพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูใชซึ่งเปนกลุมเปาหมาย 

 
 2206485 การจัดการฐานขอมูลในงานสารนิเทศ  3 (2-2-5) 

โครงสรางฐานขอมูล โปรแกรมสําเร็จรูปในการสรางและจัดการฐานขอมูล การเผยแพร
ฐานขอมูลผานระบบเครือขายอินทราเน็ตและอินเทอรเน็ต 

 
 2206488 หองสมุดอิเล็กทรอนิกส  3 (3-0-6) 

แนวคิดและพัฒนาการของหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ระบบหองสมุดอัตโนมัติท่ีเปน
รากฐานของหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ลักษณะเฉพาะของหองสมุดอิเล็กทรอนิกส วิธีการ
เขาถึงทรัพยากรสารนิเทศอิเลก็ทรอนิกส ระบบการนําสงเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

 
 2206490  ฝกงาน  3 (0-9-0) 

การฝกปฏิบัติงานสารนิเทศในหองสมุด ศูนยสารนิเทศ และหนวยงานสารนิเทศอื่นๆ 
 




