หลักสู ตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2549
1. ชื่ อหลักสู ตร
ชื่อภาษาไทย : สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Information Science
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

: สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
: Bachelor of Information Science
: สท. บ.
: B.I.S.

3. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
4.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู ้ ความสามารถทางด้านสารสนเทศศาสตร์ มีทกั ษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณธรรม จริ ยธรรมและมีความศรัทธาในวิชาชีพ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ
4.2 วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
4.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการสารสนเทศและการ
จัดการความรู้
4.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการประยุกต์และบูรณาการความรู้ทาง
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานด้านสารสนเทศ อาชี พอิสระและวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.2.3 เพื่อให้บณั ฑิตมีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
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5. กาหนดการเปิ ดสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2550
6. คุณสมบัติเฉพาะสาขา
6.1 สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
6.2 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเรื่ อง การรับ
นักศึกษา
7. การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
การคัดเลือกผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
8. ระบบการศึกษา
8.1 ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษา แบ่งออกเป็ น
2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจให้
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรี ยนในภาคเรี ยนฤดูร้อนได้
8.2 การคิดหน่วยกิต
8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิปรายปั ญหา ไม่นอ้ ยกว่า 15
ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ที่ใช้เวลาฝึ กหรื อทดลองจานวนไม่นอ้ ยกว่า 30 ชัว่ โมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2.3 รายวิชาฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึ ก ไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2.4 การทาโครงงานหรื อกิจกรรมการเรี ยนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทา
โครงงานหรื อกิจกรรมนั้น ๆ ไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1
หน่วยกิตระบบทวิภาค
9. ระยะเวลาการศึกษา
หลักสู ตรปริ ญญาตรี 4 ปี มีระยะเวลาศึกษาต้องไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี การศึกษาและไม่เกิน 8 ปี
การศึกษา
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10. การลงทะเบียนเรียน
10.1 ให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิตใน
แต่ละภาคการศึกษาปกติ
10.2 การลงทะเบียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
10.3 การลงทะเบียนที่มีจานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากข้อ 10.1 และ 10.2 ให้อยูใ่ นดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง
11. การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
การวัดผลและการสาเร็ จการศึกษาให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชรว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี
12. อาจารย์ ผ้ สู อน
12.1 อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ
ที่
1 นางศรี รัตน์
กศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์ )
เจิงกลิ่นจันทร์ กศ.บ. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์ )

ตาแหน่ งทาง
วิชาการ
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
ระดับ 8

ผลงานทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
1. ตารา
การอ่านและการสร้างนิสัย
รักการอ่าน
2. เอกสารประกอบการสอน
2.1 สารนิเทศเพื่อการศึกษา
ค้นคว้า
2.2 สารสนเทศและ
การศึกษาค้นคว้า
2.3 การศึกษาค้นคว้าและ
การทารายงาน
ผลงานวิจัย
การศึกษาเปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ความคงทนในการเรี ยนรู้และ
ความพึงพอใจในการเรี ยน

4
ลาดับ
ที่

2

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

นายสุ วทิ ย์
กศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์ )
วงษ์บุญมาก ค.บ.(บรรณารักษศาสตร์ )

ตาแหน่ งทาง
วิชาการ

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
ระดับ 8

ผลงานทางวิชาการ
วิชาสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาค้นคว้า
2. โครงการวิจยั ห้องสมุดมี
ชีวติ เรื่ อง การพัฒนาห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์เป็ นห้องสมุด
มีชีวติ ของสานักวิทยบริ การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
ผลงานทางวิชาการ
1. ตารา
การจัดการฐานข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศของ
ห้องสมุด
2.เอกสารประกอบการสอน
2.1 สารสนเทศและการ
ศึกษาค้นคว้า
2.2 ความรู ้เบื้องต้นทาง
บรรณารักษศาสตร์ และ
สารนิเทศศาสตร์
ผลงานวิจัย
1.โครงการวิจยั ห้องสมุดมี
ชีวติ เรื่ องการพัฒนาห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์เป็ นห้องสมุด
มีชีวติ ของสานักวิทยบริ การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
2.ศักยภาพและองค์ความรู้
ทางการศึกษาและฝึ กอบรม
ของจังหวัดตาก

5
ลาดับ
ที

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ตาแหน่ งทาง
วิชาการ

ผลงานทางวิชาการ
3. ความต้องการการศึกษา
ของชุมชน จังหวัดตาก

3

นางประพิมพร
โกศิยะกุล

กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์ )
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์ )

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
ระดับ 8

ผลงานทางวิชาการ
1. ตารา
การจัดหมวดหมู่และการ
ทาเครื่ องมือช่วยค้นวัสดุ
สารนิเทศในห้องสมุด
โรงเรี ยน : ทฤษฎีและการ
ปฏิบตั ิงาน
2. เอกสารประกอบการสอน
2.1 สารนิเทศเพื่อ
การศึกษาค้นคว้า
2.2. สารสนเทศและการ
ศึกษาค้นคว้า
2.3 การพัฒนาทรัพยากร
สารนิเทศ
ผลงานวิจัย
1.โครงการวิจยั ห้องสมุดมี
ชีวติ เรื่ องการพัฒนาห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์เป็ นห้องสมุด
มีชีวติ ของสานักวิทยบริ การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
2.ศักยภาพและองค์ความรู้
ทางการศึกษาและฝึ กอบรม
ของจังหวัดตาก
3. ความต้องการการศึกษา
ของชุมชน จังหวัดตาก

6
ลาดับ
ที

ชื่อ-สกุล

4

นางอรุ ณลักษณ์
รัตนพันธุ์

คุณวุฒิ

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์ )
ค.บ. (บรรณารักษศาสตร์ )

ตาแหน่ งทาง
วิชาการ

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
ระดับ 7

ผลงานทางวิชาการ
4.โครงการห้องสมุดมีชีวติ
เรื่ องการจัดการความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ไม้แกะสลักโซฟามังกรบ้าน
คลองเตย อาเภอคลองลาน
จังหวัดกาแพงเพชร
ผลงานทางวิชาการ
1. ตารา
การจัดหมวดหมู่ หนังสื อ
2. เอกสารประกอบการสอน
2.1 ห้องสมุดเฉพาะ
2.2 สารสนเทศและ
การศึกษาค้นคว้า
ผลงานวิจัย
1.รู ปแบบการใช้ชีวิตของ
นักศึกษาสถาบันราชภัฏ
กาแพงเพชร
2.โครงการวิจยั ห้องสมุดมี
ชีวติ เรื่ องการพัฒนาห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์เป็ นห้องสมุด
มีชีวติ ของสานักวิทยบริ การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
3.ศักยภาพและองค์ความรู้
ทางการศึกษาและฝึ กอบรม
ของจังหวัดตาก
4. ความต้องการการศึกษา
ของชุมชน จังหวัดตาก

7
ลาดับ
ที

5

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

นายอรรถพร
ต่าจันทร์

ตาแหน่ งทาง
วิชาการ

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์ )

ผลงานทางวิชาการ
5.โครงการห้องสมุดมีชีวติ
เรื่ องการจัดการความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม้
แกะสลักโซฟามังกรบ้าน
คลองเตย อาเภอคลองลาน
จังหวัดกาแพงเพชร
6. การจัดการความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการ
ผลิตและการเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์จากกล้วยของบ้าน
ปากอ่าง อาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร
ผลงานทางวิชการ
1.เอกสารประกอบการสอน
สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า

พนักงาน
ราชการสาย
ผูส้ อน

13. จานวนนักศึกษา
จานวนนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่คาดว่าจะรับและจบในแต่ละปี การศึกษา
นักศึกษา

จานวนนักศึกษาในแต่ ละปี การศึกษา
2550

2551 2552 2553

2554

ชั้นปี ที่ 1

30

30

30

30

30

ชั้นปี ที่ 2

-

30

30

30

30

ชั้นปี ที่ 3

-

-

30

30

30

ชั้นปี ที่ 4

-

-

-

30

30

รวม

30

60

90

120

120

จานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็ จการศึกษา

-

-

-

30

30
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14. สถานทีแ่ ละอุปกรณ์ การสอน
เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนบรรลุเป้ าหมายตามหลักสู ตรที่กาหนด สาขาวิชามี
องค์ประกอบเพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอน ดังนี้
14.1 อาคาร สถานที่
14.1.1 อาคารเรี ยนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
14.1.2 ห้องปฏิบตั ิการด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 1 ห้อง เป็ นห้องปฏิบตั ิการ
ด้านการจัดหา การวิเคราะห์สารสนเทศ การเตรี ยมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการให้บริ การ
14.1.3 ห้องปฏิบตั ิการทางคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง เป็ นห้องปฏิบตั ิการด้านการจัดการ
สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.1.4 สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นแหล่งฝึ กทักษะวิชาชีพ และ
ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
14.1.5 แหล่งฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพและแหล่งการเรี ยนรู ้ ได้แก่ ศูนย์สารสนเทศ
ห้องสมุด สถาบันบริ การสารสนเทศทั้งภาครัฐและเอกชน สานักพิมพ์ สานักข่าว บริ ษทั ผูผ้ ลิตและ
จาหน่ายฐานข้อมูล ฯลฯ
14.2 อุปกรณ์ การสอน มีอุปกรณ์การเรี ยนการสอนตามรายการดังนี้
ลาดับที่

รายการ

จานวนทีม่ ีอยู่แล้ ว

จานวนทีต่ ้ องการ
เพิม่

18 เครื่ อง

25 เครื่ อง

-

2 เครื่ อง

1

เครื่ องคอมพิวเตอร์

2

คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา

3

เครื่ องตัดสติ๊กเกอร์

1 ชุด

-

4

เครื่ องฉายวีดิทศั น์

1 เครื่ อง

1 เครื่ อง

5

เครื่ องฉายมัลติมีเดีย

1 เครื่ อง

1 เครื่ อง

6

เครื่ องฉายทึบแสง

1 เครื่ อง

1 เครื่ อง

7

เครื่ องพิมพ์คอมพิวเตอร์

1 เครื่ อง

2 เครื่ อง

8

ทีวี

3 เครื่ อง

-

9
ลาดับที่

รายการ

จานวนทีม่ ีอยู่แล้ ว

จานวนทีต่ ้ องการ
เพิม่

9

คู่มือการกาหนดเลขหมู่ระบบ
ทศนิยมดิวอี้

40 เล่ม

-

10

คู่มือกาหนดเลขหมู่ระบบหอสมุด
รัฐสภาอเมริ กนั

40 เล่ม

-

11

คู่มือกาหนดหัวเรื่ องภาษาไทย

30 เล่ม

-

12

คู่มือกาหนดหัวเรื่ องภาษาอังกฤษ

30 เล่ม

-

13

คู่มือการกาหนดเลขผูแ้ ต่งภาษาไทย

20 เล่ม

-

14

คู่มือการกาหนดเลขผูแ้ ต่ง
ภาษาอังกฤษ

20 เล่ม

-

15

โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
(ทรงไทย, Alice for windows,
CDS/ISIS)

3 ระบบ

3 ระบบ
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โปรแกรมประยุกต์สาหรับการ
จัดการสารสนเทศ
(Microsoft Access, Adobe
Photoshop, Swish, Macromedia
Dreamwearver, Flash เป็ นต้น)

ไม่ต่ากว่า 5
โปรแกรม

5 โปรแกรม

15. ห้ องสมุด
15.1 สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรได้
จัดเก็บรวบรวมหนังสื อตาราภาษาไทยและภาษาอังกฤษในสาขาสารสนเทศศาสตร์ และวิชาที่เกี่ยวข้อง
โดยประมาณ ดังนี้

10
ลาดับที่

สาขาวิขา

จานวนชื่อเรื่อง/เล่ม
หนังสื อภาษาไทย
(ฐานข้ อมูลหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ )

จานวนชื่อเรื่อง/เล่ม
หนังสื อภาษาอังกฤษ
(ฐานข้ อมูลหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ )

1

สารสนเทศศาสตร์

128 ชื่อเรื่ อง/1,500 เล่ม 20 ชื่อเรื่ อง/150 เล่ม
(1 ฐานข้อมูล)
(8 ฐานข้อมูล)

2

บรรณารักษศาสตร์

280 ชื่อเรื่ อง/3,400 เล่ม 30 ชื่อเรื่ อง/ 100 เล่ม
(1 ฐานข้อมูล)
(8 ฐานข้อมูล)

3

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

350 ชื่อเรื่ อง/4,500 เล่ม 65ชื่อเรื่ อง/ 4300 เล่ม
(1 ฐานข้อมูล)
(8 ฐานข้อมูล)

15.2 วารสาร สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร มีจานวนรายชื่อวารสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสาขา สารสนเทศ
ศาสตร์ และวิชาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ลาดับที่

จานวนรายชื่อวารสาร

จานวน

1

ภาษาไทย

20 ชื่อเรื่ อง

2

ภาษาอังกฤษ

5 ชื่อเรื่ อง

รวม

25 ชื่อเรื่ อง
2 ฐานข้อมูล

15.3 ฐานข้อมูลสาเร็ จรู ปซี ดีรอมและฐานข้อมูล ออนไลน์ ดังนี้
ฐานข้อมูลสาเร็ จรู ปซีดีรอม และฐานข้อมูลออนไลน์ ที่สานักวิทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรมีให้บริ การทั้งที่บอกรับเองและสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับ ซึ่ งมีหลากหลายสาขาวิชาที่จดั ให้บริ การอยูใ่ น
ปัจจุบนั มีดงั นี้
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15.3.1 ฐานข้อมูลท้องถิ่น
15.3.2 ฐานข้อมูล Net Library
15.3.3 ฐานข้อมูล Kluwer Online ebooks
15.3.4 ฐานข้อมูล ProQuest Dissertation&Thesis
15.3.5 ฐานข้อมูล ACM Digital Library
15.3.6 ฐานข้อมูล Thailis
15.3.7 ฐานข้อมูล IEEE/IEE Electronic Library (IEL)
15.3.8 ฐานข้อมูล Lexis.com and Nexis.com
15.3.9 ฐานข้อมูล H.W. Wilson
15.3.10 ฐานข้อมูล Web of Science
15.3.11 ฐานข้อมูลหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
15.3.12 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
รวมทั้งสารสนเทศที่บนั ทึกในรู ปฐานข้อมูลสาเร็ จรู ป (ซีดีรอม) มัลติมีเดียอีกเป็ น
จานวนมาก
15.4 ข้อมูลเกี่ยวกับครุ ภณั ฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวนครุ ภณั ฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและครุ ภณั ฑ์สื่อโสตทัศน์
ลาดับที่

ประเภท

จานวน

1

คอมพิวเตอร์ให้บริ การอินเทอร์ เน็ต

105

2

คอมพิวเตอร์สืบค้นฐานข้อมูล

20

3

คอมพิวเตอร์ปฏิบตั ิงาน

20

4

ชุดอุปกรณ์การเรี ยนการสอนทางไกล

2

16. งบประมาณ
งบประมาณ : จานวนนักศึกษา x 5,500 บาท (โดยประมาณ)
ปี งบประมาณ
จานวนนักศึกษา
งบประมาณ

2550
30
165,000

2551
60
330,000

2552
90
495,000

2553
120
660,000

2554
120
660,000
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17. หลักสู ตร
17.1 จานวนหน่ วยกิต จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 128 หน่วยกิต
17.2 โครงสร้ างหลักสู ตร หลักสู ตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตร์มี
สัดส่ วนจานวนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและกลุ่มวิชา ดังนี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการ
สื่ อสาร
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและ
นันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
2.2 วิชาเอก
2.3 วิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร

มาตรฐานหลักสู ตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ไม่นอ้ ยกว่า 34 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 84 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 88 หน่วยกิต
33 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 42 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 6หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 120 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 128 หน่วยกิต
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17.3 รายวิชา
17.3.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(รายละเอียดตามภาคผนวก ก)
17.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
17.3.2.1 วิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้ าน
บังคับ

วิชาการจัดการและบริการสารสนเทศ
1631201
บริ การสารสนเทศ
1633202
การจัดการสถาบันบริ การสารสนเทศ
1634203
การจัดการความรู้
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื บค้นสารสนเทศออนไลน์
โปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับการจัดการสารสนเทศ
การจัดการฐานข้อมูลสาหรับงานสารสนเทศ
การพัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

1631301
1632302
1633303
1634304

88 หน่ วยกิต
33 หน่ วยกิต

เรียน
วิชาความรู้ พนื้ ฐานทางวิชาชี พ
สารสนเทศศาสตร์ เบื้องต้น
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
การวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ
การวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ

1631101
1631102
1632103
1632104

34 หน่ วยกิต

12 หน่ วยกิต
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
9 หน่ วยกิต
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
12 หน่ วยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

17.3.2.2 วิชาเอก
42 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเรี ยนรายวิชาจากกลุ่มวิชาเอกไม่นอ้ ยกว่า 42 หน่วยกิต ดังนี้
1 ) วิชาเอกบังคับ
บังคับ

เรียน

วิชาความรู้ พนื้ ฐานทางวิชาชี พ
1632105
1633106
1634107

27 หน่ วยกิต

การเขียนภาษาอังกฤษสาหรับนักสารสนเทศ
การอ่านภาษาอังกฤษสาหรับนักสารสนเทศ
กฎหมายและจริ ยธรรมวิชาชีพสารสนเทศ

9 หน่ วยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
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วิชาการจัดการและบริการสารสนเทศ
1632205
บรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขปและศัพท์สัมพันธ์
1633204
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

6 หน่ วยกิต
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1633305
การจัดการเว็บเพจ
1633306
การออกแบบและการพัฒนาสื่ อผสม
1634307
ระบบสานักงานอัตโนมัติ

12 หน่ วยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

2) วิชาเอกเลือก
15 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนรายวิชาจากกลุ่มวิชาทั้งสามกลุ่มตามความสนใจไม่นอ้ ยกว่า
15 หน่วยกิต
วิชาความรู้ พนื้ ฐานและส่ งเสริมทักษะวิชาชี พ
1632108
ธุ รกิจสารสนเทศ
1632109
ธุ รกิจสิ่ งพิมพ์
1633110
สารสนเทศกับสังคม
1633501
การศึกษาเอกเทศด้านสารสนเทศศาสตร์
1634502
สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

วิชาการจัดการและบริการสารสนเทศ
1631209
จิตวิทยาในงานบริ การสารสนเทศ
1631210
การสื่ อสารและประชาสัมพันธ์ในสถาบันบริ การสารสนเทศ
1632208
การจัดการสิ่ งพิมพ์ต่อเนื่อง
1632211
สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
1632212
สารสนเทศสาหรับเด็กและเยาวชน
1632213
สารสนเทศภาครัฐ
1632214
สารสนเทศทางมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
1632215
สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
1633207
สารสนเทศท้องถิ่น

3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1632308
การสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่ายสารสนเทศ
1634309
การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล

3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
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17.3.2.3 วิชาวิทยาการจัดการ
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาการจัดการไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
3561204
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจ
3561101
องค์การและการจัดการ
3562404
การพัฒนาประสิ ทธิภาพในการทางาน
3562302
การพัฒนาองค์การ
3561102
การจัดการธุ รกิจขนาดย่อม
17.3.2.4 วิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
1633401
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์
1634402
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพสารสนเทศศาสตร์
17.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6 )
7 หน่ วยกิต
2 (90)
5(450)
6 หน่ วยกิต

เลื อกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เรี ยนมาแล้วและ
ต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาหนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตในเกณฑ์การสาเร็ จหลักสู ตรของสาขาวิชานี้

16
17.4 แผนการศึกษา
หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป

เฉพาะ
วิชาพื้นฐานเฉพาะ
ด้าน

หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป

เฉพาะ
วิชาพื้นฐานเฉพาะ
ด้าน

ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
การสื่ อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
ความจริ งของชีวิต
สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน
การลีลาศเพื่อสุ ขภาพ

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)

สารสนเทศศาสตร์ เบื้องต้น
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
รวม

3(3-0-6)
3(2-2-5)
18

รหัสวิชา
2531002
2551001
2561001
1551001
4091002

ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
วิถีโลก
การปกครองท้องถิ่นไทย
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1
คณิ ตศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน

น(ท-ป-อ)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)

1631201
1631301

บริ การสารสนเทศ
การสื บค้นสารสนเทศออนไลน์

3(2-2-5)
3(2-2-5)

รหัสวิชา
1541003
1511002
1631001
4121002
1161003
1631101
1631102

รวม

16

17

รหัสวิชา
1551002
2011001
1001001
4121004
4001001

ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 2
สุ นทรี ยภาพทางทัศนศิลป์
ภาวะผูน้ าและการจัดการยุคใหม่
คอมพิวเตอร์และสื่ อประสม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา

น(ท-ป-อ)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(2-0-4)

เฉพาะ
วิชาพื้นฐานเฉพาะ
ด้าน

1632302

โปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับการจัดการสารสนเทศ

3(2-2-5)

วิชาเอกบังคับ

1632105

การเขียนภาษาอังกฤษสาหรับนักสารสนเทศ

3(2-2-5)

รวม

17

หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป

หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป
เฉพาะ
วิชาพื้นฐานเฉพาะ
ด้าน
วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา
1551005

วิชาวิทยาการ
จัดการ
เลือกเสรี

3561204

1632103
1632104
1632205

ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษปฏิบตั ิการ
การวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ
การวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ
บรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขป และ
ศัพท์สัมพันธ์
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจ

xxxxxxx
รวม

น(ท-ป-อ)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3
17

18

หมวดวิชา
เฉพาะ
วิชาพื้นฐานเฉพาะ
ด้าน
วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา
1633202
1633204
1633106

วิชาเอกเลือก

xxxxxxx

วิชาวิทยาการ
จัดการ
เลือกเสรี

3562404

ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
การจัดการสถาบันบริ การสารสนเทศ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
การอ่านภาษาอังกฤษสาหรับนักสารสนเทศ

การพัฒนาประสิ ทธิภาพในการทางาน

xxxxxxx

วิชาเอกเลือก
ฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ

รหัสวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3

รวม

หมวดวิชา
เฉพาะ
วิชาพื้นฐานเฉพาะ
ด้าน
วิชาเอกบังคับ

น(ท-ป-อ)

ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

3(3-0-6)
3
18

น(ท-ป-อ)

1633303

การจัดการฐานข้อมูลสาหรับงานสารสนเทศ

3(2-2-5)

1633305
1633306

การจัดการเว็บเพจ
การออกแบบและการพัฒนาสื่ อผสม

3(2-2-5)
3(2-2-5)

xxxxxxx
xxxxxxx
1633401

การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
สารสนเทศศาสตร์
รวม

3
3
2(90)
17

19

หมวดวิชา
เฉพาะ
วิชาพื้นฐานเฉพาะ
ด้าน
วิชาเอกบังคับ

วิชาเอกเลือก

หมวดวิชา
ฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ

รหัสวิชา
1634203
1634304
1634107
1634307

ปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
ชื่ อวิชา
การจัดการความรู้
การพัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
กฎหมายและจริ ยธรรมในวิชาชีพสารสนเทศ
ระบบสานักงานอัตโนมัติ

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

รวม

3
3
18

xxxxxxx
xxxxxxx

รหัสวิชา
1634402

ปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพสารสนเทศศาสตร์
รวม

รหัส

17.5 คาอธิบายรายวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

น(ท-ป-อ)
5(450 ชัว่ โมง)
5

หน่ วยกิต(ท-ป-อ)

1631101 สารสนเทศศาสตร์ เบือ้ งต้ น
Introduction to Information Science
3(3-0-6)
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ขอบเขต และวิวฒั นาการของสารสนเทศ ประเภท
และแหล่งบริ การสารสนเทศ ความสัมพันธ์ของสารสนเทศกับวิชาอื่น ๆ ความสาคัญและ
บทบาทของสารสนเทศที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ระบบสารสนเทศ วิชาชีพ
สารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีกบั งานสารสนเทศ ตลอดจนปั ญหาและแนวโน้มที่เกี่ยวข้อง
กับสารสนเทศ
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1631102 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
Information Resources Development
3(2-2-5)
ศึกษาความหมาย ประเภท ความสาคัญของทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งผลิตและ
เผยแพร่ ทรัพยากรสารสนเทศ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดหาและการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ ความร่ วมมือในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เทคนิคการเจรจาต่อรองกับ
ผูผ้ ลิตหรื อตัวแทนจาหน่าย การบารุ งรักษาทรัพยากรสารสนเทศ การนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ฝึ กปฏิบตั ิดา้ นการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การซ่อมและบารุ งรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
1631201 บริการสารสนเทศ
Information Services
3(2-2-5)
ศึกษาหลักและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริ การสารสนเทศ คุณสมบัติของผูใ้ ห้บริ การ
สารสนเทศ การศึกษาผูใ้ ช้ การวางแผนด้านการตลาดบริ การสารสนเทศ ประเภทของบริ การ
สารสนเทศ การบริ หาร ดาเนินงานบริ การสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงาน
บริ การ ตลอดจนแนวโน้มของบริ การสารสนเทศ
ฝึ กปฏิบตั ิการให้บริ การสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ที่สถาบันบริ การสารสนเทศได้จดั
ให้บริ การแก่ผใู ้ ช้
1631209 จิตวิทยาในงานบริการสารสนเทศ
Psychology in Information Services
3(3-0-6)
ศึกษาแนวทางวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ในด้านความต้องการ ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล มนุษยสัมพันธ์ การเรี ยนรู้ การปรับตัว แรงจูงใจ พฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การ
สารสนเทศ ตลอดจนจิตวิทยาในการให้บริ การสารสนเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1631210 การสื่ อสารและประชาสั มพันธ์ ในสถาบันบริการสารสนเทศ
Communication and Public Relation in Information Services Organization 3 (2-2-5)
ศึกษาความรู ้เกี่ยวกับการสื่ อสาร องค์ประกอบ โครงสร้างและกระบวนการสื่ อสาร
ทฤษฎีการสื่ อสาร ความสาคัญของการสื่ อสารในสถาบันบริ การสารสนเทศ การ
ประชาสัมพันธ์สารสนเทศสนเทศ เทคโนโลยีการสื่ อสาร สภาพปัญหาของการสื่ อสารและ
การประชาสัมพันธ์ในงานสารสนเทศของสถาบันบริ การสารสนเทศต่าง ๆ
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1631301 การสื บค้ นสารสนเทศออนไลน์
Online Information Retrieval
3(2-2-5)
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศออนไลน์ ลักษณะ ประเภทของสารสนเทศ
ออนไลน์ รวมทั้งเทคโนโลยีและเครื่ องมือที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การสารสนเทศออนไลน์
ฐานข้อมูลออนไลน์สาขาต่าง ๆ เทคนิค วิธีการสื บค้น และการประเมินผล
ฝึ กปฏิบตั ิการสื บค้นสารสนเทศออนไลน์จากฐานข้อมูลสาขาต่าง ๆ ที่ให้บริ การผ่าน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
1632103 การวิเคราะห์ และสั งเคราะห์ เนือ้ หาสารสนเทศ
Analysis and Synthesis of Information Subject
3(2-2-5)
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้ อหาสารสนเทศ หลักการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้ อหาเพื่อการจัดระบบและการเข้าถึงสารสนเทศ ได้แก่ การ
กาหนดสัญลักษณ์หมวดหมู่ระบบต่าง ๆ การกาหนดหัวเรื่ องและการสร้างศัพท์สัมพันธ์ท้ งั
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ฝึ กปฏิบตั ิการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้ อหาสารสนเทศจากทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทต่าง ๆ การกาหนดหัวเรื่ อง สัญลักษณ์ และศัพท์สัมพันธ์เพื่อการเข้าถึงสารสนเทศ
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
1632104 การวิเคราะห์ และสั งเคราะห์ รายการสารสนเทศ
Analysis and Synthesis of Information Descriptions
3(2-2-5)
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ หลักเกณฑ์และ
มาตรฐานสาหรับการลงรายการบรรณานุกรม การทารายการและการกาหนดรายการเข้าถึง
สารสนเทศในรู ปแบบคอมพิวเตอร์ อ่านได้ และการใช้เมทาดาตา
ฝึ กปฏิบตั ิการวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศจากทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์การลงรายการทางบรรณานุกรมตามมาตรฐานสากลแบบ
แองโกลอเมริ กนั และ MARC21 เพื่อการเข้าถึงสารสนเทศ
1632105 การเขียนภาษาอังกฤษสาหรับนักสารสนเทศ
Writing English for Information Professionals
3(2-2-5)
ศึกษาพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์ และสานวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในวิชาชีพ
นักสารสนเทศ การเขียนเพื่อการสื่ อสารในงานวิชาชีพ
ปฏิบตั ิทางด้านการเขียนและใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่ อสารทางด้านวิชาชีพและ
สาขาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้บริ การสารสนเทศในสถาบันบริ การสารสนเทศ
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1632108 ธุรกิจสารสนเทศ
Information Business
3(3-0-6)
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุ รกิจสารสนเทศ ประเภทและองค์ประกอบของธุ รกิจ
สารสนเทศ การจัดการธุ รกิจสารสนเทศ การวิเคราะห์ผบู ้ ริ โภคสารสนเทศ การวิจยั
การตลาดสารสนเทศ จริ ยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจสารสนเทศ และ
แนวโน้มเกี่ยวกับธุ รกิจสารสนเทศ
1632109 ธุรกิจสิ่ งพิมพ์
Printing Business
3(2-2-5)
ศึกษาปั จจัยในการผลิตสิ่ งพิมพ์ การพิมพ์ระบบต่าง ๆ กองบรรณาธิ การ กระบวนการ
ผลิตสิ่ งพิมพ์ และเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับการพิมพ์ เทคโนโลยีการพิมพ์ การนาคอมพิวเตอร์
มาใช้ในการออกแบบและผลิตสิ่ งพิมพ์ ธุ รกิจการพิมพ์และการเผยแพร่ ส่ิ งพิมพ์
ฝึ กปฏิบตั ิการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการผลิตสิ่ งพิมพ์
1632205 บรรณานุกรม ดรรชนี สาระสั งเขปและศัพท์ สัมพันธ์
Bibliography Indexing Abstracting and Thesaurus
3 (2-2-5)
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทาบรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขป และ
ศัพท์สัมพันธ์ ลักษณะ ประเภท และประโยชน์ของบรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขป
และศัพท์สัมพันธ์ การวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ หลักเกณฑ์การทาบรรณานุกรม ดรรชนี
สาระสังเขป และศัพท์สัมพันธ์ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การจัดทาบรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขป และศัพท์สัมพันธ์
ฝึ กปฎิบตั ิการจัดทาบรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขป และศัพท์สัมพันธ์
1632208 การจัดการสิ่ งพิมพ์ต่อเนื่อง
Serial Management
3(2-2-5)
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่ งพิมพ์ต่อเนื่อง การจัดการสิ่ งพิมพ์ต่อเนื่ องในงาน
ห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ และความร่ วมมือในการจัดการสิ่ งพิมพ์ต่อเนื่อง
ฝึ กปฏิบตั ิดา้ นการจัดหา การจัดระรบ การจัดเก็บ การให้บริ การ และการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการสิ่ งพิมพ์ต่อเนื่ อง
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1632211 สารสนเทศเพือ่ การเรียนรู้ ตลอดชี วติ
Information for Lifelong Learning
3(3-0-6)
ศึกษาความหมาย ความสาคัญและแนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้ตลอด
ชีวติ แหล่งสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชี วติ การจัดการ การอนุรักษ์และบารุ งรักษา
สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
1632212 สารสนเทศสาหรับเด็กและเยาวชน
Children and Young Adults Information
3(3-0-6)
ศึกษาการจัดกิจกรรมและบริ การส่ งเสริ มการอ่านของเด็กและเยาวชนในเรื่ องต่าง ๆ
จิตวิทยาเด็กและเยาวชน สารสนเทศสาหรับเด็กและเยาวชน แหล่งผลิต เผยแพร่ และ
ส่ งเสริ มวรรณกรรม รวมทั้งเว็บไซต์สาหรับเด็กและเยาวชน วรรณกรรมสาหรับเด็กและ
เยาวชนที่ได้รับรางวัล
1632213 สารสนเทศภาครัฐ
Government Information
3(3-0-6)
ศึกษาประวัติ ลักษณะ ประเภท ความสาคัญของสิ่ งพิมพ์รัฐบาลทั้งไทยและต่างประเทศ
สารสนเทศภาครัฐ แหล่งผลิต การเผยแพร่ และบริ การสารสนเทศ รวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
1632214 สารสนเทศทางมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
Humanities and Social Sciences Information
3(3-0-6)
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ขอบเขต ประวัติและวิวฒั นาการของวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ประเภทสารสนเทศทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศที่
สาคัญทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันบริ การสารสนเทศด้านมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ แหล่งผลิต เผยแพร่ และบริ การ สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูล
ด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และทรัพย์สินทางปั ญญาที่เกี่ยวข้อง
1632215 สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
Science and Technology Information
3(3-0-6)
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ขอบเขต ประวัติและวิวฒั นาการของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประเภทของสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สารสนเทศที่สาคัญ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันบริ การสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แหล่งผลิต เผยแพร่ และบริ การ สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์และฐานข้อมูลด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปั ญญาที่เกี่ยวข้อง
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1632302 โปรแกรมสาเร็จรู ปสาหรับการจัดการสารสนเทศ
Software Package for Information Management
3(2-2-5)
ศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่ใช้ในการจัดการสารสนเทศ ลักษณะ โครงสร้าง
ระบบงาน วิธีการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาโปรแกรม
สาเร็ จรู ปเพื่อการจัดการสารสนเทศ
ฝึ กปฏิบตั ิการใช้และพัฒนาโปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับการจัดการสารสนเทศ
1632308 การสื่ อสารข้ อมูลและเครือข่ ายสารสนเทศ
Data Communication and Network information
3(2-2- 5)
ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ความสาคัญของการสื่ อสารข้อมูล เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีโทรคมนาคมกับการสื่ อสารข้อมูล เครื อข่ายสารสนเทศใน
ระดับต่าง ๆ การเชื่อมโยงและรักษาความปลอดภัยของระบบเครื อข่ายสารสนเทศใน
สถาบันบริ การสารสนเทศ แนวโน้มและพัฒนาการทางด้านการสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่าย
สารสนเทศ
ฝึ กปฏิบตั ิดา้ นการสื่ อสารข้อมูลและระบบเครื อข่ายสารสนเทศ
1633106 การอ่านภาษาอังกฤษสาหรับนักสารสนเทศ
Reading English for Information Professionals
3(2-2-5)
ศึกษาพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ศัพท์ และสานวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในวิชาชีพ
การอ่านเพื่อการสื่ อสารในงานวิชาชีพ
ปฏิบตั ิทางด้านการอ่านและการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่ อสารทางด้านวิชาชีพและ
สาขาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้บริ การสารสนเทศในสถาบันบริ การสารสนเทศ
1633110 สารสนเทศกับสั งคม
Information and Society
3(3-0-6)
ศึกษาแนวคิด ความหมาย ความสาคัญ ความจาเป็ นของสารสนเทศกับสังคม ลักษณะและ
วิธีการสร้างองค์ความรู้ บริ บทและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงภายใต้อิทธิพลของ
โลกาภิวฒั น์ ในด้านสังคม วัฒนธรรม ปรัชญา กฎหมาย นโยบายสาธารณะ เศรษฐกิจ
การเมือง ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องระหว่างสารสนเทศกับสังคม ระบบสารสนเทศ
และการใช้สารสนเทศเพื่อการดารงชีวติ ในสังคม
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1633202 การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ
Management of Information Organizations
3(3-0-6)
ศึกษาการปฏิบตั ิงานและบทบาทของนักสารสนเทศในฐานะผูบ้ ริ หารสถาบันบริ การ
สารสนเทศ ผูใ้ ห้บริ การสารสนเทศ ได้แก่ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การกาหนดนโยบาย
การจัดโครงสร้างขององค์กร การจัดการบุคลากร การเงิน อาคาร ครุ ภณั ฑ์ การสื่ อสารเพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดการ การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบตั ิงานและการตัดสิ นใจ
การติดตามการวัดและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การประกันคุณภาพ ตลอดจนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการบริ หารจัดการองค์กร
1633204 ห้ องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Library
3(3-0-6)
ศึกษาแนวคิดและพัฒนาการของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ห้องสมุดดิจิตอล ลักษณะเฉพาะของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการนาส่ งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
1633207 สารสนเทศท้องถิ่น
Local Information
3(3-0-6)
ศึกษา สารวจ วิเคราะห์สารสนเทศ สารสนเทศท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นความต้องการ
ของผูใ้ ช้และชุมชน การจัดการบริ การ การเผยแพร่ และการอนุ รักษ์สารสนเทศท้องถิ่น
แนวโน้มในการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น
1633303 การจัดการฐานข้ อมูลสาหรับงานสารสนเทศ
Database Management for Information Work
3(2-2-5)
แนวคิดเกี่ยวกับฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูล องค์ประกอบและโครงสร้างของฐาน
ข้อมูล ทักษะการสร้างและการออกแบบฐานข้อมูล การประเมินผล และการประยุกต์ใช้
งานกับงานสารสนเทศ
ฝึ กปฏิบตั ิการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการสร้างฐานข้อมูล
1633305 การจัดการเว็บเพจ
Web Page Management
3(2-2-5)
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับอินเทอร์ เน็ตและเว็บเพจ องค์ประกอบ โครงสร้าง กราฟิ ค และ
เทคโนโลยีการเขียนและการทางานของเว็บเพจ การออกแบบและการเผยแพร่ สารสนเทศ
บนเว็บเพจ ภาษาที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ
ปฏิบตั ิดา้ นการออกแบบและจัดทาเว็บเพจ
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1633306 การออกแบบและการพัฒนาสื่ อผสม
Multimedia Design and Development
3(2-2-5)
ศึกษาความสาคัญ แนวคิด หลักการ องค์ประกอบ บทบาทของสื่ อประสม เทคนิคการ
ออกแบบและการพัฒนา การนาเสนอสื่ อประสม อุปกรณ์และวิธีการใช้ โปรแกรมประยุกต์
หรื อโปรแกรมภาษาที่ใช้พฒั นาสื่ อประสมเพื่องานสารสนเทศ และการประเมินสื่ อประสม
ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบและการพัฒนาสื่ อประสม การนาเสนอ เผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์สื่อประสมที่ได้ออกแบบและพัฒนา
1633401 การเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์
Preparation for Professional Experience in Information Sciences
2(90)
ศึกษาการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ในงานห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ เพื่อเตรี ยม
ความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึ กประสบการณ์วชิ าชี พสารสนเทศศาสตร์ ในด้านการ
รับรู้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาและฝึ กทักษะของตัวผูเ้ รี ยนให้มี
ความรู ้ มีทกั ษะ เจตคติ แรงจูงใจที่ดีต่อวิชาชีพและมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพและ
การปฏิบตั ิงานในสถานการณ์และรู ปแบบต่าง ๆ
ฝึ กทักษะทางวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ในสถาบันบริ การสารสนเทศ
1633501 การศึกษาเอกเทศด้ านสารสนเทศศาสตร์
Independent Study for Information Scienc
3 (2-2-5)
ศึกษาค้นคว้าหรื อปฏิบตั ิการและทารายงาน โดยเลือกหัวข้อเรื่ องตามความสนใจใน
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษา
1634107 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพสารสนเทศ
Law and Professional Ethics on Information Work
3(3-0-6)
ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศและการ
สื่ อสาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศและการสื่ อสาร บทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบ จรรยาบรรณและจริ ยธรรมสาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานในวิชาชีพสารสนเทศ รวมทั้ง
การส่ งเสริ ม พัฒนาจริ ยธรรมและการสร้างค่านิยมในการใช้สารสนเทศ
1634307 ระบบสานักงานอัตโนมัติ
Office Automation
3(2-2-5)
ศึกษาลักษณะของระบบสานักงานอัตโนมัติ โครงสร้างและการพัฒนาระบบสานักงาน
อัตโนมัติ การปรับเปลี่ยนและผลกระทบในการใช้ระบบสานักงานอัตโนมัติ ศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในสานักงาน
ฝึ กปฏิบตั ิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ปที่ใช้ในระบบสานักงาน
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1634203 การจัดการความรู้
Knowledge Management
3(2-2-5)
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ประเภท องค์ประกอบ ขั้นตอนและกระบวนการ
จัดการความรู้ ในสถาบันบริ การสารสนเทศ หน่วยงานหรื อองค์กรต่าง เพื่อเพิ่มผลิตภาพ
และความสามารถเชิงแข่งขัน บทบาทและจริ ยธรรมของผูจ้ ดั การความรู้ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารนิเทศในการจัดการความรู้
ฝึ กปฏิบตั ิการจัดการความรู้
1634304 การพัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์
Online Electronic Media Development
3(2-2-5)
ศึกษาความหมาย ความสาคัญของสื่ อเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ การวางแผน
การ
เลือกเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ในรู ปแบบต่าง ๆ การพัฒนาและ
เผยแพร่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ การประเมินผลสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ฝึ กปฏิบตั ิในการพัฒนาและการเผยแพร่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ และการ
ประเมินผล
1634309 การออกแบบและพัฒนาฐานข้ อมูล
Databases Design and Development
3(2-2-5)
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับฐานข้อมูลและระบบฐานข้อมูล การออกแบบและพัฒนา
ฐานข้อมูล การบริ หารและการบารุ งรักษาฐานข้อมูล
ฝึ กปฏิบตั ิดา้ นการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอนและ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
1634402 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพสารสนเทศศาสตร์
Field Experience in Library and Information Sciences
5(450)
การฝึ กงานในสถาบันบริ การสารสนเทศหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
สารสนเทศศาสตร์ ท้ งั ในด้านงานบริ หาร งานเทคนิค งานบริ การและการเผยแพร่ สารสนเทศ
1634502 สั มมนาทางสารสนเทศศาสตร์
Seminar in Information Science
3 (2-2-5)
ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นความเคลื่อนไหว แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านสารสนเทศศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
สัมมนาและวิเคราะห์ประเด็นความเคลื่อนไหวทางด้านสารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง
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18. การประกันคุณภาพของหลักสู ตร
18.1 การบริ หารหลักสู ตร
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มีการบริ หารหลักสู ตรโดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตรจานวน 5 คน ซึ่งมีคุณวุฒิและประสบการณ์สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ที่กาหนด โดยมีประธานสาขาวิชาเป็ นผูบ้ ริ หารงานสาขาให้เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
การจัดแผนการสอน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้มีการจัดทาแผนการสอนในแต่
ละรายวิชา เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามที่พึงประสงค์และสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง
กับสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ ผูจ้ ดั การฐานข้อมูล
ผูจ้ ดั การสารสนเทศ นักวิชาชีพหรื อนักสารสนเทศ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
เจ้าของร้านหนังสื อ สานักพิมพ์ เป็ นต้น ที่สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
เอกชน และอาชีพอิสระ
การจัดอาจารย์ผสู้ อน สาขาวิชาได้จดั อาจารย์ผสู้ อนที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์
สอดคล้องกับรายวิชาที่สอน มีการจัดทาแผนการสอนเพื่อชี้แจงกิจกรรมการเรี ยนการสอนทุกรายวิชา
มีการวัดผลและประเมินผลกิจกรรมการเรี ยนการสอน ประเมินตัวผูเ้ รี ยนและอาจารย์ผสู ้ อนโดย
นักศึกษาเป็ นผูป้ ระเมินทุกภาคเรี ยน และแจ้งให้อาจารย์ผสู ้ อนรับทราบเพื่อการแก้ไขและปรับปรุ ง
ต่อไป
18.2 ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรได้จดั หาทรัพยากร
ประกอบการเรี ยนการสอนเพื่อให้เพียงพอต่อการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา
ตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานของสาขาวิชา ทั้งด้านวัสดุ ครุ ภณั ฑ์ ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ แหล่ง
ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และมีสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศดาเนินการในการจัดหาหนังสื อ ตารา วารสารต่าง ๆ รวมทั้งฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่
จาเป็ นต่อการเรี ยนการสอนของนักศึกษาและอาจารย์ผสู ้ อน
18.3 การสนับสนุนและการให้คาแนะนาแก่นกั ศึกษา
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มีการสนับสนุนและให้คาแนะนาแก่นกั ศึกษาโดย
จัดอาจารย์ที่ปรึ กษาประจาแต่ละหมู่เรี ยน เพื่อให้คาแนะนาและเป็ นที่ปรึ กษาด้านวิชาการ การเรี ยน
การสอน รวมทั้งการประพฤติปฏิบตั ิตนของนักศึกษา มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาความสามารถและทักษะทางวิชาชีพ การพัฒนา
คุณธรรมจริ ยธรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
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สารสนเทศ ฝึ กทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ การฝึ กทักษะทางวิชาชีพในการจัดกิจกรรมออกค่ายเพื่อการ
พัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้ รวมทั้งการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพจากรุ่ นพี่หรื อสถานประกอบการต่าง ๆ
ที่ประสบผลสาเร็ จ
18.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมหรื อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ จะมีการสารวจความต้องการของผูเ้ รี ยน และสารวจ
ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม สารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั้ง
การวิพากษ์หลักสู ตรสารสนเทศศาสตร์ โดยมีผทู ้ รงคุณวุฒิ ผูใ้ ช้บณั ฑิตจากหน่วยงานต่าง ๆ บัณฑิตที่
จบไปแล้ว นักศึกษาปั จจุบนั และอาจารย์ผสู ้ อนร่ วมกันวิพากษ์หลักสู ตร รวมทั้งการรับฟังคาแนะนา
และข้อเสนอแนะจากแหล่งฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพที่สาขาวิชาได้จดั ส่ งนักศึกษาไปฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ และสาขาวิชาจะมีการติดตามและประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตและบัณฑิตที่จบไป
อย่างต่อเนื่ อง
19. การพัฒนาหลักสู ตร
19.1 กาหนดให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสู ตร
กาหนดแนวทางการประเมินหลักสู ตรไว้ดงั นี้
1) ประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนโดยผูเ้ รี ยน ทุกภาคการศึกษา
2) ประเมินผลการเรี ยนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา
3) ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูส้ าเร็ จการศึกษา (Performance Evaluation)
ภายหลังสาเร็ จการศึกษา ทุก 5 ปี
4) ประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั ิงานของผูส้ าเร็ จการศึ กษา (Impact Evaluation)
ภายหลังสาเร็ จการศึกษาทุก 5 ปี
5) มีการประเมินหลักสู ตรทั้งระบบทุกรอบ 5 ปี
19.2 กาหนดให้มีการพัฒนาหลักสู ตรทุก 5 ปี
ในการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตรให้มีกระบวนการ ดังนี้
1) มีคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุ งหลักสู ตรที่มาจากผูเ้ กี่ยวข้อง มีคุณวุฒิตรงตาม
สาขาวิชา และ / หรื อมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
2) มีการสารวจความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานเพื่อนามาเป็ นกรอบในการ
พัฒนาหลักสู ตร
3) มีกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และมีประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้อง จากภายนอกเป็ นที่ปรึ กษาในการพัฒนา/ปรับปรุ ง และวิพากษ์หลักสู ตร
4) มีการพัฒนา/ปรับปรุ งหลักสู ตร ทุก 5 ปี
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19.3 กาหนดดัชนี ดา้ นมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
2. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า
3. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
4. ร้อยละของการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู (Code of Ethics)ของอาจารย์
5. ประสิ ทธิผลของการเรี ยนรู้
5.1 กระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยเฉพาะการเรี ยนรู้จาก
การปฏิบตั ิและประสบการณ์จริ ง
5.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และ
สิ่ ง สนับสนุนการเรี ยนรู ้
6. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่ วมกิจกรรม / โครงการพัฒนานักศึกษา ต่อจานวน
นักศึกษา
7. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศต่อ
จานวนนักศึกษา

