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วิชาโทสารนิเทศศึกษา 
 
จํานวนหนวยกิตรวม 

21  หนวยกติ  
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร   คณะอักษรศาสตร 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในการจัดการสารนิเทศและการใชเทคโนโลยีสารนิเทศ อันเปนประโยชนตอการ
ประกอบอาชีพและการศกึษาตอในระดับสูงขึน้ 
 
ขอกําหนดการศกึษา 

1.  วิชาโทที่กําหนดนี้เปดสอนใหนิสิตคณะอักษรศาสตร วิชาเอกสาขาอื่น และนิสิตนอกคณะอักษรศาสตร 
 2.  นิสิตที่ประสงคจะศึกษาวิชาสารนิเทศศึกษาเปนวิชาโท ใหเลือกเรยีนไดจากรายวิชาตอไปนี้ 

2206211 สารนิเทศในปริบทสังคม             3 (3-0-6) 
                    Information in Its Social Context 

2206213 การอานและผูอาน                3 (3-0-6) 
   Reading and Readers 
2206241 ทรัพยากรสารนเิทศและบรกิารอางอิง          3 (2-2-5) 
   Information Resources and Reference Services 
2206246 ทรัพยากรสารนเิทศสําหรบัเดก็และเยาวชน          3 (3-0-6) 

 Information Resources for Children and Young Adults 
    2206315 ธุรกิจการพมิพสมัยใหม              3 (2-2-5) 
       The Modern Publishing Trade 

2206335 บริการสาระสังเขปและดรรชน ี            3 (2-2-5) 
   Abstracting and Indexing Services 
2206371 การสื่อสารในงานสารนิเทศ             3 (3-0-6) 
   Communication in Information Work 
2206382  เทคโนโลยีการจดัการสารนิเทศ            3 (2-2-5) 
   Information Management Technology 
2206383 ระบบคนคนืดวยคอมพิวเตอร            3 (2-2-5) 
   Computerized Retrieval System 
2206384 การจัดการสารนิเทศในสํานกังาน           3 (3-0-6) 
   Office Information Management 
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2206388 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซตในงานสารนเิทศ        3 (2-2-5)  
   Web Site Design and Development in Information Work 
2206441 ทรัพยากรสารนเิทศทางธุรกิจ            3 (3-0-6) 
   Information Resources in Business 
2206458 การจัดการจดหมายเหต ุ              3 (3-0-6) 
   Archival Management 
2206483 พฤตกิรรมผูใชสารนิเทศ             3 (3-0-6) 
   Behavior of Information Users 
2206485 การจัดการฐานขอมูลในงานสารนเิทศ          3 (2-2-5) 
   Database Management in Information Work 

 
คําอธิบายรายวิชา 

2206211 สารนิเทศในบริบทสังคม               3 (3-0-6) 
  สารนิเทศและความเปลี่ยนแปลงทางสังคม  บทบาทของสารนิเทศในการพัฒนา   

สารนิเทศและเทคโนโลยี  นโยบายสารนิเทศแหงชาติ  บทบาทของหนวยงานในประเทศและ 
ระหวางประเทศในดานสารนิเทศ  การศึกษาของผูประกอบวิชาชีพสารนิเทศ  กฎหมายลิขสิทธิ ์
จริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพสารนิเทศ 

  Information in Its Social Context 
      INFO SOC CON 
    Information and social change; roles of information in development; information  

and technologies; national information policy; roles of national and international  
organizations in information; education of information professionals; copyright  
law; ethics of information professionals. 
 

2206213 การอานและผูอาน                 3 (3-0-6) 
    ความสําคัญของการอาน  วิธีอาน  ความสนใจการอานของบุคคลตามกลุมวัย   การสงเสริมการอาน 
    Reading and Readers 
  READING READERS 
    Importance of reading; reading techniques; reading interest of various age  

groups; reading promotion. 
 

2206241 ทรัพยากรสารนเิทศและบรกิารอางอิง              3 (2-2-5) 
ความรูพื้นฐานเกีย่วกับทรพัยากรสารนิเทศอางอิง  การประเมินและการใชทรัพยากรสารนิเทศ 
อางอิง  กระบวนการใหบริการอางอิง 

     



 59

Information Resources and Reference Services 
    INFO RESO/REF SERV 

 Fundamentals of reference information resources; evaluation and use of reference  
information resources; process of reference services. 

 
    2206246 ทรัพยากรสารนเิทศสําหรบัเดก็และเยาวชน             3 (3-0-6) 

  การประเมินคาและการคดัเลือกทรพัยากรสารนเิทศสําหรบัเดก็และเยาวชน  สภาพปจจุบันและ 
แนวโนมของทรัพยากรสารนเิทศสําหรับเดก็และเยาวชน 

    Information Resources for Children and Young Adults 
    INFO RESO CHILD/YA 
    Evaluation and selection of information resources for children and young adults;  

current situation and trends in information resources for children and young  
adults. 

 
2206315 ธุรกิจการพมิพสมัยใหม                 3 (2-2-5) 

    พัฒนาการการพมิพ  การควบคุมคุณภาพและการประเมินราคา  เทคโนโลยทีี่ใชกับธุรกิจการ 
พิมพ  การพิมพอิเลก็ทรอนกิส  กฎหมายทีเ่กีย่วของ  การจัดจําหนายสิ่งพิมพ 

    The Modern Publishing Trade 
    MODERN PUB TRADE 
    Publishing development; quality control and cost estimation; technology used in  

publishing trade; electronic publishing; related law; printed materials distribution. 
 

2206335 บริการสาระสังเขปและดรรชน ี               3 (2-2-5) 
  ประเภท  กระบวนการจัดทํา และบริการสาระสังเขปและดรรชน ี
  Abstracting and Indexing Services 
     ABST INDEX SERV 
  Types, processes and services of abstracting and indexing. 

 
2206371 การสื่อสารในงานสารนิเทศ                3 (3-0-6) 

  หลักการสื่อสาร  จิตวิทยาการสื่อสาร  มนุษยสัมพนัธ  การประยุกตใชหลักการสื่อสารในงาน 
สารนิเทศ 

  Communication in Information Work 
    COMM INFO WORK 

Principles of communication; communication psychology; human relations; 
 application of communication principles in information work. 
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2206382 เทคโนโลยีการจดัการสารนิเทศ              3 (2-2-5) 
  ทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสาํหรับงานจัดการสารนิเทศ ไดแก โปรแกรมการประมวลผลคํา   

ตารางคํานวณ การนําเสนอ และการจัดการฐานขอมูล  ภาษาสําหรบัการสรางเว็บเพจ 
  Information Management Technology 
    INFO MGT TECH 

Skills in using software packages for information management: word processing, 
spreadsheet, presentation, and database management; language for web page 
creation. 
 

2206383 ระบบคนคนืดวยคอมพิวเตอร               3 (2-2-5) 
  สวนประกอบของระบบคนคนืสารนเิทศดวยคอมพิวเตอร  กลยุทธการคนคืนสารนิเทศ   ผลลัพธ

จาก 
การคนคนืและการประเมินผล   
Computerized Retrieval System 

    COMP RETR SYST 
Components of computerized information retrieval system; strategies for  
information retrieval; search outputs and evaluation. 

 
2206384 การจัดการสารนิเทศในสํานกังาน             3 (3-0-6) 

  หลักและวิธีการจดัการสารนิเทศในสํานกังาน  เทคโนโลยีสําหรับจัดเก็บและคนคืนสารนิเทศและ 
เอกสาร 

    Office Information Management 
     OFFICE INFO MGT 
    Principles and methods for office information management; technology for the  

storage and retrieval of information and documents. 
 

2206388 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซตในงานสารนเิทศ           3 (2-2-5) 
  ทักษะในการวางแผน ออกแบบ พัฒนา เผยแพร และบํารุงรักษาเว็บไซตในงานสารนิเทศ โดยใช 

โปรแกรมสําเร็จรปูและเทคโนโลยทีี่เกีย่วของ 
  Web Site Design and Development in Information Work 
  WEB SITE DES DEV 
    Skills in planning, designing, developing, distributing and maintaining web site in  

information work with software packages and related technology. 
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2206441 ทรัพยากรสารนเิทศทางธุรกิจ                3 (3-0-6) 

  ประเภทและลกัษณะของทรัพยากรสารนเิทศทางธรุกจิ  กฎหมายทีเ่กีย่วของ  การจัดทรพัยากร 
สารนิเทศและบรกิาร 

  Information Resources in Business 
  INFO RESO BUSINESS 
    Types and characteristics of information resources in business; related laws;  

organization of resources and services. 
 

2206458 การจัดการจดหมายเหต ุ                  3 (3-0-6) 
    การประเมินคา การจัดระบบ การอนุรักษ การเขาถงึ และการเผยแพรจดหมายเหตขุองสถาบนั 
  Archival Management 
    ARCHIVAL MGT 
    Appraisal, organization, preservation, access and distribution of institutional  

archives. 
 

2206483 พฤตกิรรมผูใชสารนิเทศ                  3 (3-0-6) 
  ความตองการสารนิเทศในบรบิทตางๆ  กระบวนการแสวงหาและการใชสารนิเทศ  พฤติกรรม 

สารนเิทศของบุคคลในสังคม ในสถาบันการศึกษา และในหนวยงาน  การใชบริการสารนิเทศและ 
ระบบสารนเิทศ 

  Behavior of Information Users 
  BEHAV INFO USERS 
    Information needs in diverse contexts; processes of information seeking and use;  

information behavior of individuals in society, educational setting and workplace;  
use of information services and information systems. 

 
2206485 การจัดการฐานขอมูลในงานสารนเิทศ         3 (2-2-5) 

  โครงสรางฐานขอมูล  โปรแกรมสาํเร็จรปูในการสรางและจัดการฐานขอมูล  การเผยแพรฐานขอมลูผาน 
ระบบเครือขายอนิทราเนต็และอินเทอรเน็ต 
Database Management in Information Work 

  DATA MGT INFO WORK 
  Database structure; software packages for database creation and management;  

database distribution via intranet and Internet. 
 
 


