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1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรนี้ มุงผลิตบัณฑิตใหเปน ผูมีความรู และทักษะดานสารสนเทศ สามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและนําความรูไปประยุกตใชในการจัดการสารสนเทศดิจิทัลได
1.2 ความสําคัญ
สภาพปจจุบันและแนวโนมในอนาคต หนวยงานและสถาบันตาง ๆ เชน หนวยงานของรัฐบาล
สถาบันการศึกษา สถาบันสารสนเทศ ตลอดจนหนวยงานเอกชนและองคกรธุรกิจตาง ๆ ไดสนับสนุนใหมีการจัดตั้ง
หองสมุด ศูนยขอมูล ศูนยสารสนเทศ หรือหนวยงานสารสนเทศมากขึ้น เพื่อสงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานไดมี
การศึกษาคนควาและวิจัยอยางกวางขวาง แตการจัดและดําเนินงานสวนใหญยังขาดบุคลากรที่ชํานาญทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การดําเนินงานจึงยังขาดประสิทธิภาพ ซึ่งปจจุบันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหการจัดการ
และบริการทําไดอยางรวดเร็วและกวางขวาง นอกจากสื่อสิ่งพิมพแลวยังมีสื่ออื่น ๆ เชน สื่ออิเล็กทรอนิกส และ
ขอมูลจากระบบเครือขายคอมพิวเตอรซึ่งไดมีบทบาทเปนสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ การใหขอมูลแก
ผูใชบริการมากขึ้น และในยุคปจจุบันนี้สังคมสารสนเทศมีความเปลี่ยนแปลงอยางมาก จากการเพิ่มจํานวนและ
ประเภทสารสนเทศ ตลอดจนความหลากหลายในพฤติกรรมการใชและความตองการสารสนเทศของสังคม ดังนั้น
จําเปนตองผลิตนักสารสนเทศที่มีความรอบรูดานการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมถึงใหมี
ทักษะดานสารสนเทศ สามารถวิเคราะห สังเคราะห ประมวลผล การจัดการฐานขอมูล การจัดเก็บและเผยแพรดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งตองไดรับการศึกษาจากหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนที่เนนทางดาน
นั้น ๆ โดยเฉพาะ เพื่อจัดการสารสนเทศใหเปนระบบ ใหบริการตามความตองการของสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ
และสามารถปฏิบัติงานในสถาบันบริการสารสนเทศประเภทตาง ๆ ไดกวางขวางหลากหลายขึ้น ตอบสนองความ

ตองการตลาดงานดานสารสนเทศ ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและการดําเนินชีวิตอยางมี
ความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ใหมีคุณลักษณะและ
คุณสมบัติดังตอไปนี้
1.3.1 มีความรู ความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะหและประเมิน คัดสรรสารสนเทศ
1.3.2 สามารถนําความรูและประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อจัดการและ
นําเสนอสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล ตามความตองการของผูใช
1.3.3 สามารถนําความรูทางสารสนเทศไปใชในการประกอบอาชีพและพัฒนาประเทศอยาง
ยั่งยืน
1.3.4 มีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพและสามารถสรางสรรคงานที่เกิดประโยชนตอ
ตนเองและสังคม
2. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
2.1 หลักสูตร
2.1.1 จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 134 หนวยกิต
2.1.2 โครงสรางหลักสูตร
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 134 หนวยกิต แนวทางในการศึกษาตามโครงสร าง
หลักสูตร นิสิตตองเรียนในหมวดศึกษาทั่วไป และกลุมวิชาเอกบังคับเหมือนกันทุกคน แตในกลุมวิชาเอกเลือก
และหมวดวิชาเลือกเสรีใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัด
หมวดวิชา

1.หมวดศึกษาทั่วไป
2.หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1 วิชาเอกบังคับ
2.3 วิชาเอกเลือก
3.หมวดวิชาเลือกเสรี
หนวยกิตรวม

เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต

หลักสูตรที่เสนอ
แผนการศึกษา
แบบปกติ
30 หนวยกิต

ไมนอยกวา

ไมนอยกวา
72 หนวยกิต
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ไมนอยกวา
120 หนวยกิต

ไมนอยกวา

98 หนวยกิต
84 หนวยกิต
14 หนวยกิต
6 หนวยกิต
134 หนวยกิต

แผนการศึกษา
แบบสหกิจศึกษา
30 หนวยกิต

ไมนอยกวา

101 หนวยกิต
87 หนวยกิต
14 หนวยกิต
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
137 หนวยกิต

2.1.3 รายวิชา
2.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
(รายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในหลักสูตรดังรายละเอียดใน เอกสารแนบ ข)
2.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา 98 หนวยกิต
1202 101
1202 102
1202 103
1202 104
1202 105
1202 106
1202 107
1202 108
1202 109
1202 100
1202 201
1202 202
1202 203
1202 204
1202 205

วิชาเอกบังคับ
ไมนอยกวา
สารสนเทศศาสตรและเทคโลยีสารสนเทศ
Information Science and Information Technology
สารสนเทศเพื่อการผลิตสื่อวีดิทัศน
Information for Video Production
ภาพดิจิทัลและการถายภาพ
Digital Images and Photography
ภาษาไทยสําหรับงานสารสนเทศ
Thai Language for Information Work
กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพสารสนเทศ
Legal and Ethical Issues in Information Profession
การพัฒนาสารสนเทศดิจิทัล
Digital Collection Development
การพัฒนาและการบริหารเว็บไซต
Web Development and Administration
ทรัพยากรสารสนเทศและบริการ
Information Resources and Services
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
Information Resources Development
จิตวิทยาในวิชาชีพสารสนเทศ
Psychology in Information Profession
การโปรแกรมสําหรับงานสารสนเทศ
Programming for Information Work
การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 1
Information Resources Organization 1
เมทาดาทาและออนโทโลยี
Metadata and Ontology
การพิมพอิเล็กทรอนิกส
Electronic Publishing
การศึกษาผูใช
User Studies

84 หนวยกิต
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)

1202 206
1202 207
1202 208
1202 209
1202 200
1202 301
1202 302
1202 303
1202 304
1202 305
1202 306
1202 307
1202 308
1202 309
1202 300
1202 398
1202 399

ภาษาอังกฤษสําหรับงานสารสนเทศ
English Language for Information Work
การจัดการฐานขอมูลสําหรับงานสารสนเทศ
Database Management for Information Work
การวิเคราะหระบบในงานสารสนเทศ
System Analysis in Information Work
สถิติเพื่อการวิจัย
Statistics for Research
ดัชนีและสาระสังเขป
Indexing and Abstracting
การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร
Research in Information Science
การโปรแกรมบนเว็บไซตสําหรับงานสารสนเทศ
Web Programming for Information Work
การจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศ
Information Storage and Retrieval
การสื่อสารขอมูลและเครือขายสารสนเทศ
Data Communication and Information Network
การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ
Management of Information Service Institute
การจัดการความรู
Knowledge Management
อุตสาหกรรมสารสนเทศ
Information Industries
การตลาดสารสนเทศ
Marketing of Information
การวิเคราะหสารสนเทศ
Information Analytics
ระบบหองสมุดและระบบอัตโนมัติ
Library Automation and Systems
สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร
Seminar in Information Science
โครงงานนิสิตทางสารสนเทศศาสตร
Senior Project in Information Science

2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
1(0-2-6)
2(0-6-12)

1202 400
0199 499

การฝกงานวิชาชีพ *
Professional Practicum
สหกิจศึกษา *
Cooperative Education

6(0-40-0)
9(0-40-0)

หมายเหตุ * นับหนวยกิต ผลการเรียนเปน S/U โดยใหนิสิตเลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง
1202 331
1202 332
1202 333
1202 334
1202 335
1202 336
1202 337
1202 338
1202 339
1202 441
1202 442
1202 443
1202 444
1202 445

วิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา 14 หนวยกิต
การพัฒนาสื่อประสม
2(1-2-3)
Multimedia Development
การสงเสริมการอานและการเรียนรู
2(1-2-3)
Reading and Learning Promotion
บริการสารสนเทศบนเครือขายสังคม
2(1-2-3)
Information Services on Social Networking
การจัดการสื่อบนเครือขาย
2(1-2-3)
Media Management on Network
การใหคําปรึกษาสารสนเทศ
2(1-2-3)
Information Consultancy
การอนุรักษและการบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
2(1-2-3)
Preservation and Maintenance of Information Resources
จดหมายเหตุและสิ่งพิมพภาครัฐ
2(1-2-3)
Archives and Government Publications
การพัฒนาระบบฐานขอมูล
2(1-2-3)
Database System Development
การบริหารจัดการเครือขาย
2(1-2-3)
Network Management
การจัดการและบริการสารสนเทศเฉพาะดาน
2(1-2-3)
Information Management and Services for Special Purposes
การพัฒนาฐานขอมูลบนเว็บ
2(1-2-3)
Web Database Development
ระบบอัตโนมัติในสํานักงาน
2(1-2-3)
Office Automation
การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 2
2(1-2-3)
Information Resources Organization 2
การจัดการสารสนเทศและภูมิปญญาทองถิ่น
2(1-2-3)
Management of Information and Local Wisdom

1202 446

หองสมุดดิจิทัล
Digital Library

2(1-2-3)

2.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต เลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ ที่เปดสอนใน
มหาวิทยาลัย โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
2.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคตน
รหัสวิชา
1202 101
1202 102
1202 103
1202 104
1202 105
0031 001
xxxx xxx
xxxx xxx
xxxx xxx

ชื่อวิชา
สารสนเทศศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Science and Information Technology
สารสนเทศเพื่อการผลิตสื่อวิดีทัศน
Information for Video Production
ภาพดิจิทัลและการถายภาพ
Digital Images and Photography
ภาษาไทยสําหรับงานสารสนเทศ
Thai Language for Information Work
กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพสารสนเทศ
Legal and Ethical Issues in Information Profession
การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
Daily English Conversation
วิชาศึกษาทั่วไป เลือกกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วิชาศึกษาทั่วไป เลือกกลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
วิชาศึกษาทั่วไป เลือกกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพและนันทนาการ
รวม 19 หนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2 หนวยกิต
2 หนวยกิต
2 หนวยกิต

ปที่ 1 ภาคปลาย
รหัสวิชา
1202 106
1202 107
1202 108
1202 109
1202 100
0031 002
xxxx xxx
xxxx xxx
xxxx xxx

ชื่อวิชา
การพัฒนาสารสนเทศดิจิทัล
Digital Collection Development
การพัฒนาและการบริหารเว็บไซต
Web Development and Administration
ทรัพยากรสารสนเทศและบริการ
Information Resources and Services
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
Information Resources Development
จิตวิทยาในวิชาชีพสารสนเทศ
Psychology in Information Profession
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative English
วิชาศึกษาทั่วไป เลือกกลุมภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ
วิชาศึกษาทั่วไป เลือกกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วิชาศึกษาทั่วไป เลือกกลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รวม 20 หนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2 หนวยกิต
2 หนวยกิต
2 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคตน
รหัสวิชา
1202 201
1202 202
1202 203
1202 204
1202 205
0031 003
xxxx xxx
xxxx xxx
xxxx xxx

ชื่อวิชา
การโปรแกรมสําหรับงานสารสนเทศ
Programming for Information Work
การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 1
Information Resources Organization 1
เมทาดาทาและออนโทโลยี
Metadata and Ontology
การพิมพอิเล็กทรอนิกส
Electronic Publishing
การศึกษาผูใช
User Studies
ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะดาน
English for Specific Purposes
วิชาศึกษาทั่วไป เลือกกลุมภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ
วิชาศึกษาทั่วไป เลือกกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วิชาศึกษาทั่วไป เลือกกลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รวม 20 หนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2 หนวยกิต
2 หนวยกิต
2 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคปลาย
รหัสวิชา
1202 206
1202 207
1202 208
1202 209
1202 200
0035 001
xxxx xxx
xxxx xxx

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับงานสารสนเทศ
English Language for Information Work
การจัดการฐานขอมูลสําหรับงานสารสนเทศ
Database Management for Information Work
การวิเคราะหระบบในงานสารสนเทศ
System Analysis in Information Work
สถิติเพื่อการวิจัย
Statistics for Research
ดัชนีและสาระสังเขป
Indexing and Abstracting
หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
One Program One Community
วิชาศึกษาทั่วไป เลือกกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพและนันทนาการ
วิชาศึกษาทั่วไป เลือกกลุมวิชาเลือกเพิ่มเติม
รวม 20 หนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-3-2)
2 หนวยกิต
2 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคตน
รหัสวิชา
1202 301
1202 302
1202 303
1202 304
1202 305
1202 306
1202 xxx

ชื่อวิชา
การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร
Research in Information Science
การโปรแกรมบนเว็บไซตสําหรับงานสารสนเทศ
Web Programming for Information Work
การจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศ
Information Storage and Retrieval
การสื่อสารขอมูลและเครือขายสารสนเทศ
Data Communication and Information Network
การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ
Management of Information Service Institute
การจัดการความรู
Knowledge Management
วิชาเอกเลือก
รวม 21 หนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
4 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคปลาย
รหัสวิชา
1202 307
1202 308
1202 309
1202 300
1202 398
1202 xxx
xxxx xxx

ชื่อวิชา

อุตสาหกรรมสารสนเทศ
Information Industries
การตลาดสารสนเทศ
Marketing of Information
การวิเคราะหสารสนเทศ
Information Analytics
ระบบหองสมุดและระบบอัตโนมัติ
Library Automation and Systems
สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร
Seminar in Information Science
วิชาเอกเลือก
เลือกเสรี
รวม 18 หนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
1(0-2-6)
4 หนวยกิต
4 หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคตน
รหัสวิชา
1202 399
1202 xxx
xxxx xxx

ชื่อวิชา
โครงงานนิสิตทางสารสนเทศศาสตร
Senior Project in Information Science
วิชาเอกเลือก
เลือกเสรี
รวม 10 หนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
2(0-6-12)
6 หนวยกิต
2 หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคปลาย
รหัสวิชา
1202 400
0199 499

การฝกงานวิชาชีพ *
Professional Practicum
สหกิจศึกษา *
Cooperative Education

ชื่อวิชา

จํานวนหนวยกิต

6(0-40-0)
9(0-40-0)

รวม 6 หนวยกิต

หมายเหตุ * ผลการเรียนเปน S/U ใหนิสิตเลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง
2.1.5
1202 101

คําอธิบายรายวิชา
วิชาเอกบังคับ

สารสนเทศศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Science and Information Technology
แนวคิดหลักทางสารสนเทศศาสตร ความสําคัญและบทบาทของสารสนเทศ ผลกระทบของ
สารสนเทศตอสังคม การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการสารสนเทศ (จัดเก็บ เขาถึง เผยแพร)
สังคมสารสนเทศ การรูส ารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ นโยบายสารสนเทศ กฎหมาย โครงสรางพื้น ฐาน
สารสนเทศ เปนตน เทคโนโลยีการถายทอดสารสนเทศ สถาบันสารสนเทศ วิชาชีพสารสนเทศ ตลอดจนแนวโนม
ของสารสนเทศศาสตรในอนาคต
Key concepts of information science, the importance and role of information,
impact of Information on society, change of information technology in information management
(storing, accessing, and dissemination), information society, information literacy, information
management, information policy, laws, information infrastructure, etc. information technology
transfer, information institute, information professional, as well as future trends in information
science

1202 102

สารสนเทศเพื่อการผลิตสื่อวีดิทัศน
2(1-2-3)
Information for Video Production
หลักการของการผลิตวีดิทัศน แนวคิดพื้นฐานของการผลิตวีดิทัศนและเสียง หลักการและเทคนิค
การทํางานของกลองวีดิทัศน หลักการพื้นฐานของวิธีการจับภาพวีดิทัศนที่ดี การตัดตอวีดิทัศนและเสียง การเลา
เรื่องโดยใชสื่อวีดิทัศน
Principles of video production in an entry-level, the basic concepts of video and
audio production, the basic understanding of operating a video camera, the basic principles of
how to capture great video and audio, editing of video and audio, telling a story by combining
video and audio
1202 103

ภาพดิจิทัลและการถายภาพ
2(1-2-3)
Digital Images and Photography
การสรางภาพถายดิจิทัลโดยเนนการเชื่อมโยงระหวางกระบวนการสรางภาพดิจิทัลและเทคนิค
การถ า ยภาพ ประเด็ น ร ว มสมั ย เกี่ ย วกั บ ศิ ล ปะและการถ า ยภาพดิ จิ ทั ล องค ป ระกอบด า นแสงและสี และ
องคประกอบอื่นๆที่เกี่ยวของกับการถายภาพ กระบวนการหลังการผลิตภาพดิจิทัล
Instruction in digital photography, emphasizing the relationship between new
digital imaging processes and photographic techniques. Contemporary issues in arts and digital
photography, the functions of light and color, crucial elements in the context of image capture
and post-production of digital images process
1202 104

ภาษาไทยสําหรับงานสารสนเทศ
2(2-0-4)
Thai Language for Information Work
การพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยเชิงวิชาการที่เกี่ยวของกับ งานสารสนเทศ ทั้งการฟง การ
พูด การอาน และการเขียนเพื่อใหสามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
Development of Thai language skills for academic purposes relating to information
work including speaking, listening, reading, and writing for effective communication in the
profession
1202 105

กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพสารสนเทศ
2(2-0-4)
Legal and Ethical Issues in Information Profession
กฎหมายลิขสิทธิ์ จริยธรรมในวิชาชีพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จรรยาบรรณ
วิชาชีพ การศึกษาเฉพาะกรณีในสาขาวิชาชีพ
Copyright law, legal and ethical issues in informatics profession; case studies
relating to the profession

1202 106

การพัฒนาสารสนเทศดิจิทัล
2(1-2-3)
Digital Collection Development
การสรางและการพัฒนาดิจิทัลคอลเลกชัน และขอกําหนดทางเทคนิคสําหรับการจัดเก็บและการ
กระจายของวัสดุดิจิทัล รวมถึงการสราง การพัฒนา การจัดระบบ การบํารุงรักษา และการใชงานดิจิทัลคอลเลกชัน
, สํารวจความหลากหลายของเทคนิคและเทคโนโลยีในการแปลงวัสดุดิจิทัล ประเมินจุดแข็งและขอจํากัดปจจุบันใน
การสร า ง การรวบรวม และการจั ด ระบบวัส ดุดิ จิ ทัล สํ า รวจโอกาสและความ ท า ทายของห อ งสมุ ดดิจิทัล
คลังขอมูลและจดหมายเหตุ
Intro to the creation and development of digital collections and to the technical
requirements for storage and dissemination of digital materials. Topics will include creation,
development, organization, maintenance, and use of digital collections, explore a variety of
techniques and technologies for digitizing materials, evaluate the strengths and limitations of
current efforts in creating, collecting and organizing digital materials, and explore the different
opportunities and challenges of digital libraries, repositories, and archives
1202 107

การพัฒนาและการบริหารเว็บไซต
2(1-2-3)
Web Development and Administration
หลักการออกแบบ การเผยแพรเอกสารบนเว็บดวยการใชภาษาเอชทีเอ็มแอล, ซีเอสเอส, จาวา
สคริป และรูปแบบภาษาอื่น ตลอดจนการประยุกตใชเครื่องมือในการสรางเว็บ ประโยชนและการประยุกตใชงาน
เว็บ การจัดการ และการเผยแพรสารสนเทศบนเว็บ การสรางเครื่องมือชวยสืบ คนบนเว็บ การคัดเลือก และ
ประเมินคุณคาเว็บไซต
Principles of web design, document dissemination on the World Wide Web using
HTML, CSS, JavaScript and various styling languages and tools, implications of web design and
usability
1202 108

ทรัพยากรสารสนเทศและบริการ
3(3-0-6)
Information Resources and Services
ความรูพื้นฐาน เกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศและบริการอางอิงในหองสมุดและศูนยสารสนเทศ
การประเมินการใชแหลงสารสนเทศและบริการ วิธีการคนหา การสัมภาษณ เพื่อใหบริการ
Principles of information resources and services in libraries and information centers,
evaluation of information resources and services, and how to search sources and interview in
order to provide services

1202 109

การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Resources Development
การประเมิน ทรัพยากรสารสนเทศเพื่ อเลือ กทรั พยากรสารสนเทศสําหรับ บริการแกผูใ ช ข อง
สถาบั น บริ ก ารสารสนเทศ การจั ด หาทรั พ ยากรสารสนเทศ การซื้ อ หรื อ เช า การได เ ปล า การแลกเปลี่ ย น
การจัดทําเอง ระเบียบปฏิบัติขององคกรในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การประเมินความคุมคาของทรัพยากร
สารสนเทศที่นํามาใหบริการวิชาการ การคัดลอกและการทดแทนทรัพยากรสารสนเทศ
The appraisal of information materials for academic selecting in information service
organization, information materials acquisition ; purchase or rental, compliments or free, exchange
or barter, create and self-made, organization regulation for information material, acquisition, value
appraisal for information materials on services academic, weeding and replace for information
materials
1202 100

จิตวิทยาในวิชาชีพสารสนเทศ
2(2-0-4)
Psychology in Information Profession
พฤติกรรมมนุษยในดานความตองการ ความแตกตางระหวางบุคคล มนุษยสัมพันธ
การ
เรียนรู การปรับตัว แรงจูงใจ พฤติกรรมของผูใชสารสนเทศ ตลอดจนจิตวิทยาในการใหบริการสารสนเทศ
Human behavior, in the areas of needs and differences, human relations, learning,
adaptation and motivation, user’s behavior; Theory of psychology in Information profession
services
1202 201

การโปรแกรมสําหรับงานสารสนเทศ
3(2-2-5)
Programming for Information Work
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม สวนประกอบของการพัฒนาโปรแกรม หลักการ
พัฒนาโปรแกรม การเขียนผังงาน และการออกแบบโปรแกรม ฝกปฏิบัติเขียนโปรแกรมสําหรับงานสารสนเทศดวย
ภาษาโปรแกรมอยางนอย 1 ภาษา
Introduction to programming development, programming development
component, principles of programming development, flowchart and program design, and
programming experiment for information work with less than 1 programming language

1202 202

การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 1
3(2-2-5)
Information Resources Organization 1
ความหมายและความสําคัญของการจัดระบบสารสนเทศ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดหมวดหมูและทํา
รายการวัสดุสารสนเทศ โดยเนนวัสดุตีพิมพ การจัดหมูระบบทศนิยมของดิวอี้ การวิเคราะหเนื้อหาสารสนเทศ การ

กําหนดหัวเรื่อง ศัพทสัมพันธ และคําสําคัญ การใชเครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานวิเคราะห และ
การจัดระบบสารสนเทศ
Definition and importance of information organization, printed materials
cataloging, Dewey Decimal Classification System, subject heading, thesaurus, content analysis,
tool and information technology employed in classification and cataloging. Information materials
record system
1202 203

เมทาดาทาและออนโทโลยี
2(1-2-3)
Metadata and Ontology
ความหมาย ประเภท และรู ป แบบของเมทาดาทา ศั พ ท แ ละไวยากรณ ข องเมทาดา
การประยุกตใชเมทาดาทากับการจัดการสารสนเทศดิจิทัล และขอกําหนดเมทาดาทาสําหรับการพรรณนาการ
สารสนเทศดิจิทัล แนวคิดและความสําคัญเกี่ยวกับออนโทโลยี รูปลักษณะโครงสรางของออนโทโลยี ลักษณะและ
การใชงานออนโทโลยี เทคโนโลยีออนโทโลยีในโปรแกรมประยุกต โครงสรางและโปรแกรมการสรางออนโทโลยี
ระดับพื้นฐาน รวมถึงขอจํากัดของการใชงาน แนวการประเมินออนโทโลยี และการประยุกตใชออนโทโลยีในงาน
สารสนเทศ
Definition, function and type of metadata; metadata syntax and schema; metadata
schemes for digital information description; application of metadata for digital information
management. Principles and core of basic concepts and fundamental theories of ontology,
complemented with a wide range of problems that illustrate the theoretical aspects
1202 204
การพิมพอิเล็กทรอนิกส
2(1-2-3)
Electronic Publishing
คํ า จํ า กั ด ความและแนวคิ ด ของการพิ ม พ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ประเภทของทรั พ ยากรสิ่ ง พิ ม พ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส รู ป แบบของการพิ ม พ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส กระบวนการและเทคโนโลยี ใ นการผลิ ต สิ่ ง พิ ม พ
อิเล็กทรอนิกส ประเด็นทางสังคมและเศรษฐกิจของการพิมพอิเล็กทรอนิกส
Definition and concepts of electronic publishing; types of electronic printed
resources format of electronic publishing; process and technology for electronic printed
production; social and economic issues of electronic publishing
1202 205

การศึกษาผูใช
2(2-0-4)
User Studies
แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการศึกษาผูใชสารสนเทศ วัตถุประสงคในการใชสารสนเทศของผูประกอบ
อาชีพตางๆ กระบวนการศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ การใชและความตองการของผูใชสารสนเทศ
กรณีศึกษาการศึกษาผูใช
Concepts concerning methods in information user studies, purposes and behaviors
of information use by various professions, study of information seeking behaviors, information
need assessment, case studies of information user studies

1202 206

ภาษาอังกฤษสําหรับงานสารสนเทศ
2(2-0-4)
English Language for Information Work
การฝกทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน และเขียนที่เกี่ยวของกับงานสารสนเทศเพื่อให
สามารถสื่อสารในวิชาชีพสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ
Listening, speaking, reading and writing English language skills relating to
information work and for effective communication in the profession
1202 207

การจัดการฐานขอมูลสําหรับงานสารสนเทศ
3(2-2-5)
Database Management for Information Work
หลั ก การของระบบฐานข อ มู ล ตั ว แบบฐานข อ มู ล ระบบการจั ด การฐานข อ มู ล กฎ
ความคงสภาพของขอมูล การรวบรวมขอมูล และการออกแบบฐานขอมูลในงานสารสนเทศ ฝกปฏิบัติการใชระบบ
จัดการฐานขอมูล
Principles of database system, database model, database management system and
data integrity rules, gathering of data, database design in information work, and using experiment
for database management system
1202 208

การวิเคราะหระบบในงานสารสนเทศ
3(2-2-5)
System Analysis in Information Work
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ กระบวนวิธีวิเคราะหและออกแบบระบบ
การศึกษาระบบงานของศูนยสารสนเทศและแหลงการเรียนรูในการพัฒนาไปสูระบบคอมพิวเตอร
Principles and theory of information system, system analysis and design methods,
study of system in information center and learning resource for development to computer-base
system
1202 209

สถิติเพื่อการวิจัย
3(2-2-5)
Statistics for Research
สถิติพื้นฐานเบื้องตน ที่เกี่ยวกับงานวิจัย การวิเคราะหขอมูล ดว ยโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อนํา มา
ประยุกตใชกับงานทางดานสารสนเทศ
Fundamental of statistics in research, data analyzed using statistical packages
applied for information work
1202 200

ดัชนีและสาระสังเขป
3(2-2-5)
Indexing and Abstracting
ความหมาย ความสําคัญ ประเภท การทําและการใชดัชนีและสาระสังเขป การจัดหา
การจัดเก็บและการใหบริการดัชนีและสาระสังเขป การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานดัชนีและ
สาระสังเขป

Definition, importance and type of indexing and abstracting, process and usage
of indexing and abstracting, acquisition, storage and service of index and abstract, using
information technology for indexing and abstracting
1202 301

การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร
3(2-2-5)
Research in Information Science
หลั ก และความสํ า คั ญ ของการวิ จั ย ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ทางสารสนเทศศาสตร การวิ จั ย
เชิงสํารวจ การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงประวัติ การวิจัยเชิงคุณลักษณะ การวิจัยและพัฒนา การฝกปฏิบัติ การ
วิเคราะหและการเลือกหัวขอวิจัยทางสารสนเทศศาสตร เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ภูมิหลัง ความมุงหมาย
ความสําคัญ สมมุติฐานการวิจัย ขอบเขต นิยามศัพท วิธีดําเนินการวิจัย แหลงขอมูลการวิจัย เครื่องมือที่ใชใ นการ
เก็บรวบรวมขอมูล วิธีเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอผล การรายงานผลการวิจัย
Foundation and importance of research, research methodology in information
science, survey research, experimental research, historical research, qualitative research, research
and development for information work, research practice : an analysis and creation of research
subject in information science ; conducting research literatures reviews ; background, objectives,
value, research hypotheses, scopes, definitions, research processes, research targets, data
collecting instruments, data gathering, data analysis, and the presentations of research results,
research professional conducts, formatting for MSU research report
1202 302

การโปรแกรมบนเว็บสําหรับงานสารสนเทศ
3(2-2-5)
Web Programming for Information Work
โครงสร า งการทํ า งานและการเขี ย นโปรแกรมของเว็ บ เซิ ร ฟ เวอร และเว็ บ ไคลแอนท
การบันทึกขอมูลผานฟอรม การเชื่อมตอกับโปรแกรมบนเว็บเซิรฟเวอร การพัฒนาโปรแกรมเชื่อมตอฐานขอมูลเพื่อ
เผยแพรสารสนเทศ
Web development with various language and program such as ASP and PHP,
structure of process and programming for web server and web client, data entry with form,
connection with program of web server, program development connecting with database for
information dissemination
1202 303

การจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Storage and Retrieval
แนวคิ ด ในการจั ด เก็ บ และค น คื น สารสนเทศ ตั ว แบบการค น คื น ตั ว แทนเอกสาร
การจําแนกสารสนเทศโดยอัตโนมัติ การสรางดรรชนีและการคนคืน ภาษาสอบถาม การคนคืนสารสนเทศบน
อินเทอรเน็ตและการสืบคนเชิงความหมาย การประเมินผลระบบการคนคืนสารสนเทศ ระบบการคนคืนสารสนเทศ
รูปแบบตางๆ เชน หองสมุดดิจิทัล การคนคืนรูปภาพ การคนคืนเพลง

Concept of information storage and retrieval, information retrieval models, text
representation, automatic Information classification, indexing and searching, query language,
information retrieval on internet and semantic searching, evaluation of information retrieval
systems and other type of information retrieval systems such as digital library, image retrieval
system and music retrieval system
1202 304

การสื่อสารขอมูลและเครือขายสารสนเทศ
3(2-2-5)
Data Communication and Information Network
ความหมายของการสื่อสารขอมูล สถาปตยกรรมการสื่อสารและโปรโตคอล ระบบการสงขอมูล
แนวคิดเกี่ยวกับระบบเครือขาย ระบบเครือขายสารสนเทศ ลักษณะของเครือขายประเภทของระบบเครือขาย การ
เชื่อมโยงเครือขายภายในและภายนอก แหลงสารสนเทศ ขอดีและขอเสียของขายงานสารสนเทศที่ใชในปจจุบัน
Definition of data communication, communication architecture and protocols,
data transmission, concept of Network, information network, network topology, type of
network. Network connection inside and outside of information source, current strength and
weakness of network
1202 305

การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ
3(3-0-6)
Management of Information Service Institute
ประเภทและบทบาทของศูน ยส ารสนเทศและแหลงการเรีย นรู โดยเนน หนักในดานการวาง
นโยบาย การบริหารและการดําเนินงานของศูนยสารสนเทศและแหลงการเรียนรูใหรองรับสังคมการเรียนรูและ
การเรียนรูตลอดชีวิต
Type and role of information center and learning center with a focus on policy
making, and organizing in relation to the learning society and life-long learning
1202 306

การจัดการความรู
2(2-0-4)
Knowledge Management
การพั ฒ นาทั ก ษะการจั ด การสารสนเทศ การจั ด การความรู การบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร องคความรูทางดานสังคม ในการจัดการ จัดระบบ และการสรางสารสนเทศในบริบท
สังคม วัฒนธรรม และสถาบัน
Development of information management skills, knowledge management,
management and administration of information and communications technology, socioknowledge to manage information systems and information creation in social, cultural and
organizational context

1202 307

อุตสาหกรรมสารสนเทศ
2(2-0-4)
Information Industries
ความหมาย ความสําคัญ และขอบขายของอุตสาหกรรมสารสนเทศ ประเภทและรูปแบบของ
อุ ต สาหกรรมสารสนเทศ วงจรของอุ ต สาหกรรมสารสนเทศ การประกอบการ การวิ จั ย ตลาด แนวโนม
อุตสาหกรรมสารสนเทศ
Definition, importance, and scope of information industry, type and format of
information industry, cycle of information industry, information industry entrepreneur, marketing
research, trend of information industry
1202 308

การตลาดสารสนเทศ
2(2-0-4)
Marketing of Information
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการตลาดสมัยใหม ความสําคัญของการตลาดในองคกรสารสนเทศ
กระบวนการทางการตลาด การวิจัยและการวางแผนการตลาด การจัดการลูกคาสัมพันธ และการประยุกตใชกล
ยุทธการตลาดในองคกรสารสนเทศ
Principles and concepts of modern marketing, importance of marketing in information
organizations, marketing processes, marketing research and marketing plan, customer relationship
management, and applying marketing strategies for information organizations
1202 309

การวิเคราะหสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Analytics
หลักการวิเคราะหขอมูลเพื่อชวยในการดําเนินธุรกิจ รูปแบบการวิเคราะหขอมูล เครื่องมือที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลดวยการทําเหมืองขอมูล ไดแก การทํานาย และการหาความสัมพันธของ
ขอมูล การนําเสนอขอมูลในรูปแบบตางๆ
Principles of data analytics for business, data analytic pattern, tools used for data
analytics, data analytics by data mining includes prediction and correlation of data, and
presentation of data in various formats
1202 300

ระบบหองสมุดและระบบอัตโนมัติ
2(1-2-3)
Library Automation and Systems
แนวคิดพื้น ฐาน ประวัติ เทคโนโลยี สถานะปจ จุบัน และวิวัฒ นาการของระบบคอมพิว เตอร
อัตโนมัติในหองสมุดและศูนยสารสนเทศ หลักการในการจัดการโครงการระบบหองสมุด รวมถึงการวางแผน การ
ยายโอนขอมูล การออกแบบและพัฒนา และการดําเนินการ แนวโนมเทคโนโลยีในปจจุบัน และปญหาในระบบ
คอมพิวเตอรอัตโนมัติ การแกปญหาในอนาคตที่เกี่ยวของกับหองสมุดและผูใชหองสมุด
Fundamental concepts, history, technologies, current state and evaluation of
computer systems automation in libraries and information centers. Principles of managing a library
system project including planning, migration, design and development, and implementation.

Current technology trends and issues in computer systems automation, future solutions involving
libraries and their end users
1202 398

สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร
1(0-2-6)
Seminar in Information Science
หลักการและกระบวนการในการจัดการสัมมนา และการนําเสนอผลการศึกษากรณีคัดสรรทาง
สารสนเทศศาสตร
Principle and process of seminar and presenting the study of selected issues in
information science
1202 399

โครงงานนิสิตทางสารสนเทศศาสตร
2(0-6-12)
Senior Project in Information Science
ศึกษาประเด็น คัดสรรทางสารสนเทศศาสตร โดยความเห็น ชอบของอาจารยที่ป รึก ษาและ
กรรมการจัดทําวัตถุประสงคแผนงาน ขั้นตอนการดําเนินงานโครงงาน ดําเนินโครงงานใหเสร็จสมบูรณ เขียน
รายงานที่สมบูรณและสอบปากเปลาเกี่ยวกับโครงงานที่ทํา
To study and select a topic of student’s interest in information science under the
supervision of an advisor and committee, define the project objective, plan and process of project
proposal. Students undertake the project, writing full report and oral, presentation of complete
project
1202 400

0199 499

การฝกงานวิชาชีพ *
6(0-40-0)
Professional Practicum
การฝกงานในหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสารสนเทศและเสนอรายงานการฝกงาน
Practice in various information center and the working paper

สหกิจศึกษา *
9(0-40-0)
Cooperative Education
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบ โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับ
สถาบั น ประกอบการเพื่ อ พั ฒ นานิ สิ ต ให มี ค วามรู ท างวิ ช าการและทั ก ษะที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การทํ า งานในสถาน
ประกอบการ มี ค วามสามารถในการพั ฒ นาตนเองในด า นการคิ ด อย า งมี ร ะบบ การสั ง เกตการณ ตั ด สิ น ใจ
ตลอดจนทักษะในการวิเคราะหและการประเมินผล ทําใหนิสิตมีคุณภาพตรงตามความตองการสถานประกอบการ
และตลาดแรงงาน
A systematic provision of work-based learning in the work place for students with
the cooperation between the university and the work places to allow the students to develop
both academic and work-related skills in the work place. This procedure will help the students
in self-development in terms of systematic thinking, observation, decision making, analytical and

evaluation skills. Also it will result in high quality graduates who are most suitable for the
workplaces and the labor market
วิชาเอกเลือก
1202 331
การพัฒนาสื่อประสม
2(1-2-3)
Multimedia Development
แนวคิด หลักการ ความสําคัญ และบทบาทของสารสนเทศดิจิทัลในรูปแบบของสื่อประสม
องคประกอบและขั้นตอนการสรางและพัฒนาสื่อประสม การนําเสนอ การออกแบบและการพัฒนาสื่อประสมใน
รูปแบบตาง ๆ เชน ฐานขอมูล และซีดีรอม ฯลฯ อุปกรณและวิธีใชอุปกรณสื่อประสม โปรแกรมประยุกตหรือ
โปรแกรมภาษาที่ใชสรางและพัฒนาสื่อประสม
Concept, theory, importance and role of multimedia information, component and
process of multimedia production, presentation, design and development of various multimedia,
database and CD-ROM, hardware and accessories usage, application and programming of
multimedia design and development
1202 332

การสงเสริมการอานและการเรียนรู
2(1-2-3)
Reading and Learning Promotion
ความหมายและความสําคัญของการอานและการเรียนรู กลวิธีอาน พฤติกรรม ความสนใจและ
ปญหาในการอานของบุคคลกลุมตางๆ การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรู
Definition and importance of reading and learning, reading techniques, behavior,
reading interests and reading problems of various groups, activities of reading and learning
promotion
1202 333

บริการสารสนเทศบนเครือขายสังคม
2(1-2-3)
Information Services on Social Networking
การบริ ก ารสารสนเทศภายใต ก รอบการติ ด ต อ สื่ อ สารแบบเครื อ ข า ยออนไลน เครื่ อ งมื อ
สื่ อ สั ง คม การระบุ เ ครื อ ข า ยสั ง คมที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ การบริ ก ารสารสนเทศ การใช เ ครื อ ข า ยสั ง คมเพื่ อ
การบริการสารสนเทศ และการประเมินประสิทธิภาพในการใหบริการ
Information services provided under the communications network, social media
tools, identifying appropriate social networks for information services, use of social networks for
information services, and evaluation of services

1202 334

การจัดการสื่อบนเครือขาย
2(1-2-3)
Media Management on Network
หลักการเกี่ย วกั บ มั ล ติ มีเ ดีย โพรโตคอล เชน ซิกแนลลิง โพรโตคอล และ สตีมมิ่งโพรโตคอล
มัลติมีเดียบนไอพี (ไอพีมัลติแคส) มัลติมีเดียเน็ตเวิรคกิ้งแอพพลิเคชั่น เชน ดิจิทัลทีวี วอยซโอเวอรไอพี ออดิโอ/
วิดีโอคอนเฟอเรนซิ่ง
Principle of multimedia protocols such as signaling protocols (SIP, H.323) and
Streaming (Real-time) protocols (RTP, RTCP), Multimedia over IP (IP multicast), Multimedia
Networking Applications such as digital TV, Voice over IP, IPTV, Audio/video conferencing
1202 335

การใหคําปรึกษาสารสนเทศ
2(1-2-3)
Information Consultancy
หลักการและทฤษฎีการใหคําปรึกษา รูป แบบการใหคําปรึกษาสารสนเทศ เครื่องมือการให
คําปรึกษา การใหบริการใหคําปรึกษาดานสารสนเทศแกผูใชบริการในและนอกสถานที่โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบเครือขาย กรณีศึกษา
Principles and theories of information consultancy, models of information
consultancy, tools for information consultancy, consultancy inside and outside on organization
using ICT and case studies
1202 336

การอนุรักษและการบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
2(1-2-3)
Preservation and Maintenance of Information Resources
ความสํ า คั ญ ของการอนุ รั ก ษ แ ละบํ า รุ ง รั ก ษาทรั พ ยากรสารสนเทศ กฎหมาย กฎระเบี ย บที่
เกี่ยวของ การปองกันความเสียหายตอทรัพยากรสารสนเทศ หลักการและวิธีอนุรักษและบํารุงรักษาทรัพยากร
สารสนเทศ
Importance of preservation and maintenance of information resources, laws and
rules related, protection of information resources, principles and process of preservation and
maintenance of information resource
1202 337

จดหมายเหตุและสิ่งพิมพภาครัฐ
2(1-2-3)
Archives and Government Publications
หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับจดหมายเหตุ ซึ่งไดแก การรวบรวม การจัดหา การพิจารณาคุณคา การ
จัดเตรียม การอธิบายคําอธิบาย การบริการ ประเด็นที่เกี่ยวของกับกฎหมายและจริยธรรม การอนุรักษเอกสาร
จดหมายเหตุ วิชาชีพเกี่ยวกับจดหมายเหตุ และการจัดการจดหมายเหตุโดยการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช และ
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศภาครัฐ ระบบการบริหารงานและโครงสรางของสวนราชการ การจัดหา
จัดเก็บ และเผยแพรสิ่งพิมพของรัฐ
Archival theories and applications including appraisal, acquisition and accessioning,
arrangement and description, public reference services, legal and policy issues, and preservation.

Current issues and challenges effecting the archives profession and its managers. The importance
of records in the information age and the role of records management as a tool and function of
an archives program. New information technologies and the impact electronic records
management and digital preservation are having on the profession. Definition and importance of
government publication, management systems and structures of government publication,
acquisition, storage, service and dissemination of government publication
1202 338

การพัฒนาระบบฐานขอมูล
Database System Development

2(1-2-3)

หลักการของระบบฐานขอมูล สถาปตยกรรมของแอพลิเคชั่น การออกแบบและพัฒนาระบบ
ฐานขอมูล ฝกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมในการพัฒนาระบบฐานขอมูลแบบแสตนดอโลน
Principles of database application, application architecture, design and
development of database systems, and programming experiment for stand-alone database
system development
1202 339

การบริหารจัดการเครือขาย
2(1-2-3)
Network Management
คว ามปล อดภั ย ของเครื อ ข า ย การติ ด ตั้ ง แล ะการบริ ห าร SNMP (Simple Network
Management Protocol) ไฟลเซิรฟเวอร พรินตเซิรฟเวอร แอพพลิเคชั่นเซิรฟเวอร เชน เมลเซิรฟเวอร พร็อกซี่
เซิรฟเวอร เว็บเซิรฟเวอร
Network security, Installation and management of SNMP (Simple Network
Management Protocol), File server, Print server, Application server such as mail server, proxy server
and web server
1202 441

การจัดการและบริการสารสนเทศเฉพาะดาน
2(1-2-3)
Information Management and Services for Special Purposes
แนวคิดและหลักการในการจัดการและบริการสารสนเทศ แหลงสารสนเทศทางมนุษยศาสตร
สังคมศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ การประยุกตใชเทคโนโลยีใ นการจั ด การ
สารสนเทศเฉพาะดาน เชน ดานการศึกษา ดานธุรกิจ และดานสุขภาพ เปนตน รวมถึงการเลือกสรรสารสนเทศที่
เหมาะสมสําหรับผูใชเฉพาะกลุม เชน ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส เปนตน
Concepts and principle of information management and services in humanities,
social sciences, technology, and health science, applied information technology in information
management for special purposes; education purpose, business purpose, and health purpose, as
well as the selection of the appropriate information for special groups such as the elderly, the
disadvantaged

1202 442

การพัฒนาฐานขอมูลบนเว็บ
2(1-2-3)
Web Database Development
พื้นฐานของแนวความคิดสําหรับตัวแบบและวิธีการออกแบบเชิงวัตถุ การออกแบบเชิงวัตถุ โดย
ใช UML (Unified Modeling Language) หลักการและโครงสรางในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนเว็บ ภาษาเชิง
วัตถุสําหรับงานสารสนเทศ เชน จาวา วิชวลเบสิกดอทเน็ต เอ็กซเอ็มแอล ซีพลัสพลัส เปนตน
Basic concepts and methods for modeling object-oriented design. Object Oriented
Design using UML (Unified Modeling Language) and structural principles of object-oriented
programming on the Web. Java object-oriented language for information work such as Visual Basic
Dot Net, XML, C++, etc.
1202 443

ระบบอัตโนมัติในสํานักงาน
2(1-2-3)
Office Automation
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสํานักงาน บทบาทและการใชคอมพิวเตอรในสํานักงานอัตโนมัติ การ
จัดการขอมูล การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร การประมวลผลภาพกราฟก การจัดการเอกสาร การ
สื่อสารระหวางบุคคลในสํานักงาน การจัดการสารสนเทศสวนบุคคล การจัดการกระแสงาน การประชุมทางไกล
การจัดการโครงการ การวางแผนและพัฒนาระบบสํานักงานอัตโนมัติ การเลือกสรรระบบหรืออุปกรณสํานักงาน
อัตโนมัติ การประยุกตระบบสํานักงานอัตโนมัติ ผลกระทบและแนวโนมของระบบสํานักงานอัตโนมัติ
Introduction to Office, the role of the computer in the office automation,
information Management Data communications and computer networks, the graphics processing,
document Management, interpersonal communication in the office, personal information
management, workflow Management, teleconference, project management, planning and
development office automation system, the chosen system or office automation equipment,
office automation applications, impact and trends of office automation system
1202 444

การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 2
Information Resources Organization 2

2(1-2-3)

การจัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (LC) ระบบการจัดหมูแบบ
หอสมุ ด แพทย แ ห ง ชาติ อ เมริ กั น (NLM) และการจั ด ระบบสนเทศบนเครื อ ข า ย การทํ า รายการวั ส ดุ
ไมตีพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส รวมทั้งการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานวิเคราะหและจัดระบบสารสนเทศ
Library of Congress Classification System (LC), National Library of Medicine
Classification System (NLM), and classification and cataloging information on web and non-printed
materials, including using of information technology for classification and cataloging work

1202 445

การจัดการสารสนเทศและภูมิปญญาทองถิ่น
2(1-2-3)
Management of Information and Local Wisdom
การจัดหา การจัดเก็บและการคนคืน การอนุรักษและการบํารุงสารสนเทศภูมิปญญาทองถิ่น
การบริการสารสนเทศทองถิ่น และการดําเนิน งานสารสนเทศทองถิ่น ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคม แหลง
สารสนเทศทองถิ่น การสรางความรวมมือกับแหลงสารสนเทศตางๆ รวมถึงการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยใน
การดําเนินงาน
Acquisition, storage and retrieval, preservation and maintenance of local
information, local information services, management of local information and local wisdom
effectively for the society, local information sources, cooperation of information sources,
application of technology for management
1202 446

หองสมุดดิจิทัล
2(1-2-3)
Digital Library
ความหมาย ประวัติ พัฒนาการ แนวคิด องคประกอบ รูปแบบ และโปรโตคอล ของหองสมุด
ดิจิทัล มาตรฐานและองคกรที่เกี่ยวของ การจัดหา การพัฒนา การเลือกใชระบบหองสมุดดิจิทัลที่มีในปจจุบัน
แนวโนมและทิศทางของหองสมุดดิจิทัลในอนาคต
Definition, history, development, theory, component, format and protocols of
digital library, standard and information center, acquisition, implement and selection of digital
library system, trend of digital library

2.2 ชื่อ–นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย และภาระงานสอน
2.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
1.

2.

3.

ชื่อ – นามสกุล

เลข
ประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

นางสาวแกมกาญจน 3-4599ผูชวย
ปร.ด. (เทคโนโลยี
สมประเสริฐศรี
00167-66- ศาสตราจารย สารสนเทศ)
1
วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

นางสาวฉันทนา
เวชโอสถศักดา

นายชุน
เทียมทินกฤต*

3-4099ผูชวย
00185-39- ศาสตราจารย
2

วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร)
Ph.D. (Public Policy)

ศศ.ม.
(บรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร)
ศศ.บ.
(บรรณารักษศาสตร)
3-4099ผูชวย
ศศ.ม.
00354-38- ศาสตราจารย (บรรณารักษศาสตรและ
0
สารนิเทศศาสตร)

สถาบันการศึกษา

ภาระงานสอน
ปที่สําเร็จ
(ชม./สัปดาห)
การศึกษา 2559 2560 2561 2562

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยขอนแกน

2554

Auckland University of
Technology,
New Zealand
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ ประสานมิตร

2009

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2526

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2538

2541

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

2535

2538

ลําดับ

4.

5.

6.

ชื่อ – นามสกุล

นางวิลาวัณย
พรพัชรพงศ

นายภาธร
นิลอาธิ*

นางสาวรุงทิพย
เจริญศักดิ์

เลข
ประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

ศศ.บ.
(บรรณารักษศาสตร)
3-4899ผูชวย
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร
00221-80- ศาสตราจารย และสารนิเทศศาสตร)
1
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
3-1606อาจารย Ph.D. (Library and
00716-28Information Science)
1
ศศ.ม. (บรรณารักษ
ศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร)
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร
3-4805อาจารย ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา)
00002-542
ศศ.ม. (บรรณารักษ
ศาสตรและสารนิเทศ
ศาสตร)

สถาบันการศึกษา

ภาระงานสอน
ปที่สําเร็จ
(ชม./สัปดาห)
การศึกษา 2559 2560 2561 2562

มหาวิทยาลัยขอนแกน

2526

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2543

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2540

Osmania University,
India

2015

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2549

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2542

มหาวิทยาลัยขอนแกน

2557

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2540

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

ลําดับ

7.

8.

9.

ชื่อ – นามสกุล

นางลักษณา
ลูคัส

นายสถิติพงษ
เอื้ออารีมิตร

นายจักรกฤษณ
แสงแกว*

เลข
ประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

สถาบันการศึกษา

ภาระงานสอน
ปที่สําเร็จ
(ชม./สัปดาห)
การศึกษา 2559 2560 2561 2562

กศ.บ. (วิชาเอก
บรรณารักษศาสตร
วิชาโท ธุรกิจศึกษา)
3-4105ผูชวย
Ph.D. (Library and
00038-38- ศาสตราจารย Information Science)
5
ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ มหาสารคาม

2534

Univesity of Pune, India

2010

3-433990014-202

อาจารย

อาจารย

ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา)
ศศ.ม. (เทคโนโลยี
การศึกษา)
ศษ.บ. (การมัธยมศึกษา)
ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา)

มหาวิทยาลัยขอนแกน

2545

มหาวิทยาลัยขอนแกน

2539

มหาวิทยาลัยขอนแกน

2553

มหาวิทยาลัยขอนแกน

2546

มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน

2541
2559

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

เลข
ประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

3-459900247-681
10.

11.

12.

นายจิณณวัตร
ทะลาสี

นางสาวภัทธิรา
สุวรรณโค*

นางสาวฤทัย
นิ่มนอย*

3-440400091-896

อาจารย

3-4406อาจารย
00229-760
3-4801อาจารย
00304-657

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

สถาบันการศึกษา

ภาระงานสอน
ปที่สําเร็จ
(ชม./สัปดาห)
การศึกษา 2559 2560 2561 2562

ค.อ.ม. (คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี

2547

วท.บ. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
วศ.ม. (คอมพิวเตอร)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแกน

2541

วศ.บ. (คอมพิวเตอร)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

2547
2543

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และสารสนเทศศาสตร)

2553

ศศ.บ.
(สารสนเทศศาสตร)
Ph.D. (Library and
Information Science)
ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2547

Osmania University,
India
มหาวิทยาลัยขอนแกน

2016
2544

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

เลข
ประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

* หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

สถาบันการศึกษา

ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
และสารนิเทศศาสตร)
(เกียรตินิยม อันดับ 2)

ภาระงานสอน
ปที่สําเร็จ
(ชม./สัปดาห)
การศึกษา 2559 2560 2561 2562
2541

