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รายวิชา เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 

เก่า ปรับปรุงใหม่ 
วิชาบังคับ 
1631102 สารสนเทศ ห้องสมุด และ

สังคม 
บทบาท และความส าคัญของสารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม 
พัฒนาการของห้องสมุด ความสัมพันธ์ระหว่างสารสนเทศ ห้องสมุด 
และสังคม นโยบายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศและห้องสมุด บุคลากร
และการศึกษาวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

ปรับเปลี่ยน : ตัด “บทบาท และความส าคัญของ
สารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม” “ความสัมพันธ์
ระหว่างสารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม” 
“บุคลากรและการศึกษาวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์” 
เพ่ิม : “แนวคิดและหลักการของสารสนเทศ 
ห้องสมุด และสังคม” “บทบาทและสถานภาพของ
บรรณารักษ์และนักสารสนเทศ” 
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ :  

แนวคิดและหลักการของสารสนเทศ 
ห้องสมุดและสังคม พัฒนาการของห้องสมุด 
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศและห้องสมุด 
บทบาทและสถานภาพของบรรณารักษ์และนัก
สารสนเทศ 

1631206 การพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

แนวคิดและหลักการของการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทและ
ลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศ  แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ 

ปรับเปลี่ยน :  
เพ่ิม :  



รายวิชา เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
เก่า ปรับปรุงใหม่ 

กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ความร่วมมือและเครือข่าย
ด้านการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ 

ค าอธิบายรายวิชาใหม่ : 

1631305 การบริการห้องสมุดและ
การเผยแพร่สารสนเทศ 

แนวคิดและหลักการของการบริการห้องสมุดและการเผยแพร่
สารสนเทศ การวางแผนและการจัดการด้านการบริการห้องสมุดและ
การเผยแพร่สารสนเทศ การปรับแต่งสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีใน
การบริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ คุณภาพการบริการ
ห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ การประเมินผลการบริการ
ห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ กฎหมายและจริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการบริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ 

ปรับเปลี่ยน : ไม่มี 
เพ่ิม : ไม่มี 
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ : - 

1631405 การจัดระบบสารสนเทศ
และความรู้ 

แนวคิดและหลักการของการจัดระบบสารสนเทศและความรู้ รูปแบบ
และประเภทของระบบการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ แนวคิดและ
หลักการของบรรณานุกรม เมทาดาทา ดรรชนี สาระสังเขป 
ศัพท์สัมพันธ์ การจัดหมู่ การท ารายการ ออนโทโลยี 

ปรับเปลี่ยน : ตัดค าว่า “ออนโทโลยี” ออก, 
เปลี่ยนค าว่า “ระบบ” เป็น “เทคโนโลยี
สารสนเทศ” 
เพ่ิม : ค าว่า “กระบวนการและเครื่องมือจัดการ
สารสนเทศและความรู้” 
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ : 

แนวคิดและหลักการของการจัดระบบ
สารสนเทศและความรู้ กระบวนการและเครื่องมือ
การจัดการสารสนเทศและความรู้ รูปแบบและ
ประเภทของระบบการเข้าถึงสารสนเทศและ



รายวิชา เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
เก่า ปรับปรุงใหม่ 

ความรู้ แนวคิดและหลักการของบรรณานุกรม เม
ทาดาทา ดรรชนี สาระสังเขป ศัพท์สัมพันธ์ การ
จัดหมู่ การท ารายการ 

1631406 การจัดการห้องสมุดและ
องค์กรสารสนเทศ 

แนวคิดและหลักการของการจัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ 
การวางแผน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการงบประมาณ การ
จดัการการสื่อสาร การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง การจัดการความ
เสี่ยง การจัดการเทคโนโลยี ภาวะผู้น าและการจูงใจ มาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ 

ปรับเปลี่ยน : ตัดค าว่า “การวางแผน การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการงบประมาณ การ
จัดการการสื่อสาร การจัดการความเปลี่ยนแปลง 
การจัดการความเสี่ยง การจัดการเทคโนโลยี ภาวะ
ผู้น าและการจูงใจ” ออก เปลี่ยนเป็นค าว่า “ปัจจัย
ในการจัดการองค์กรสารสนเทศ” 
เพ่ิม : “ระบบสารสนเทศในองค์กร 
สังคมสารสนเทศยุคใหม่   องค์กรดิจิทัล  เทคนิค
การวางแผนและสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้” และ 
“และความปลอดภัยและจริยธรรมในการใช้ระบบ
สารสนเทศ” 
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ : 

แนวคิดเก่ียวกับการจัดการห้องสมุดและ
องค์กรสารสนเทศ ปัจจัยในการจัดการองค์กร
สารสนเทศ  ระบบสารสนเทศในองค์กร 
สังคมสารสนเทศยุคใหม่ องค์กรดิจิทัล เทคนิคการ
วางแผนและสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ มาตรฐานและ



รายวิชา เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
เก่า ปรับปรุงใหม่ 

การประกันคุณภาพห้องสมุดและองค์กร
สารสนเทศ และความปลอดภัยและจริยธรรมใน
การใช้ระบบสารสนเทศ 

1631601 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร
ในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

หลักการสื่อสาร จิตวิทยาการสื่อสาร กลยุทธ์การสื่อสาร ทักษะการใช้
ภาษา ได้แก่ การพูด ฟัง อ่าน เขียนและสรุปใจความส าคัญ ทักษะการ
คิด ได้แก่ การใช้เหตุผล  
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การตีความและการสื่อสาร การเขียน
รายงานทางวิชาการ หลักการอ้างอิง 

ปรับเปลี่ยน :  
ควรปรับให้เรียนในชั้นปีที่ 2 เนื่องจากผู้เรียนควรมี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานห้องสมุดและ
สารสนเทศก่อน จะท าให้เข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญของการสื่อสารในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 
เพ่ิม :  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ :  
ประเภทของการสื่อสารในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ ทักษะการใช้ภาษา ได้แก่ การพูด ฟัง 
อ่าน และเขียน ทักษะในการคิด ได้แก่ การตีความ 
สรุปใจความส าคัญ การใช้เหตุผล การวิเคราะห์ 
และการคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสาร 

1631601 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร
ในงานห้องสมุดและ

หลักการสื่อสาร จิตวิทยาการสื่อสาร กลยุทธ์การสื่อสาร ทักษะการใช้
ภาษา ได้แก่ การพูด ฟัง อ่าน เขียนและสรุปใจความส าคัญ ทักษะการ

ปรับเปลี่ยน :  
เพ่ิม :  



รายวิชา เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
เก่า ปรับปรุงใหม่ 

สารสนเทศ คิด ได้แก่ การใช้เหตุผล การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การตีความและ
การสื่อสาร การเขียนรายงานทางวิชาการ หลักการอ้างอิง 

ค าอธิบายรายวิชาใหม่ : 

1631602 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในงานห้องสมุด
และสารสนเทศ 

การอ่านต ารา บทความและค าศัพท์ที่ใช้ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษในงานห้องสมุดและสารสนเทศ 

ปรับเปลี่ยน :  
ควรปรับให้เรียนในชั้นปีที่ 3 เนื่องจากผู้เรียนควรมี
ความรู้เกี่ยวกับงานห้องสมุดและสารสนเทศมา
ก่อน และได้ปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษใน
ระดับอุดมศึกษาจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมาแล้ว 
เพ่ิม :  
ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล และทักษะการ
สื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ : 
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานห้องสมุด
และสารสนเทศ ค าศัพท์ที่ใช้ในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ทักษะ
การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1632206 การท ารายการทรัพยากร
สารสนเทศ 

แนวคิดและหลักการของการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
หลักเกณฑ์การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศตามกฎแองโกลอเมริกัน 
เครื่องมือที่ใช้ในการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ การท ารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (MARC) 

ปรับเปลี่ยน : ค าว่า ตามกฎ เป็น รูปแบบ 
เพ่ิม : หลังแองโกลอเมริกัน เพิ่ม “และอาร์ดีเอ” 
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ : 

แนวคิดและหลักการของการท ารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ หลักเกณฑ์การท ารายการ



รายวิชา เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
เก่า ปรับปรุงใหม่ 

ทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบแองโกลอเมริกัน และ
อาร์ดีเอ เครื่องมือที่ใช้ในการท ารายการทรัพยากร
สารสนเทศ การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (MARC)  

1632207 การจัดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ 

แนวคิด หลักการ และหลักเกณฑ์ของการจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 
การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบทศนิยมดิวอี้ การก าหนดเลข
หนังสือ และการวิเคราะห์หัวเรื่อง 

ปรับเปลี่ยน :  
เพ่ิม :  
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ : 

1632309 การค้นคืนสารสนเทศ ประเภทและโครงสร้างของฐานข้อมูล แนวคิดและหลักการของการค้น
คืนสารสนเทศ ระบบการค้นคืนสารสนเทศ การประเมินระบบการค้น
คืนสารสนเทศ เครื่องมือในการค้นคืนสารสนเทศ เทคนิคและกลยุทธ์
การค้นคืนสารสนเทศ 

ปรับเปลี่ยน :  
การค้นคืนสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสารสนเทศที่
ไม่มีรูปแบบหรือโครงสร้างชัดเจน 
เพ่ิม :  
ประเภทของข้อมูลและสารสนเทศที่เกิดข้ึนใหม่ 
การจัดเก็บ การค้นคืนและการคัดกรองข้อมูล 
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ : 
ประเภทของข้อมูลและสารสนเทศ ลักษณะของ
ฐานข้อมูล หลักการค้นคืนสารสนเทศ ระบบการ
ค้นคืนสารสนเทศ การประเมินและคัดเลือก
สารสนเทศจากผลการค้นคืน การประยุกต์การค้น
คืนสารสนเทศกับงานห้องสมุดและสารสนเทศ 



รายวิชา เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
เก่า ปรับปรุงใหม่ 

1632310 การศึกษาผู้ใช้ แนวคิดและหลักการของการใช้ห้องสมุดและสารสนเทศ ความส าคัญ
ของผู้ใช้ จิตวิทยาผู้ใช้ พฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ 
การศึกษาผู้ใช้ การให้การศึกษาผู้ใช้ การสื่อสารกับผู้ใช้ การประเมิน
การใช้ กรณีศึกษาการศึกษาผู้ใช้ห้องสมุดและสารสนเทศ 

ปรับเปลี่ยน : ไม่มี 
เพ่ิม : ค าว่า “และ/เกี่ยวกับ” ตามตัวอักษรสีแดง
ในค าอธิบายรายวิชาใหม่ 

ค าอธิบายรายวิชาใหม่ : แนวคิดและหลักการ
ของการใช้ห้องสมุดและสารสนเทศ ความส าคัญ
ของผู้ใช้ จิตวิทยาผู้ใช้ พฤติกรรมการแสวงหาและ
การใช้สารสนเทศ การศึกษาผู้ใช้ การให้การศึกษา
ผู้ใช้ การสื่อสารกับผู้ใช้ การประเมินการใช้ และ
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใช้ห้องสมุดและ
สารสนเทศ: 

1632311 การบริการอ้างอิงและ
สารสนเทศ 

แนวคิดและหลักการของการบริการอ้างอิงและสารสนเทศ แหล่ง
สารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศท้ังสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์การจัดบริการ การใช้เทคโนโลยีในการบริการ
อ้างอิงและสารสนเทศ ผู้ใช้และผู้ให้บริการ จรรยาบรรณการให้บริการ 
การประเมินและส่งเสริมบริการอ้างอิงและสารสนเทศ ปัญหาและ
แนวโน้มการบริการอ้างอิงและสารสนเทศ การละเมิดลิขสิทธิ์และ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

ปรับเปลี่ยน : น าค าว่า “ผู้ใช้และผู้ให้บริการ” มา
ไว้หน้าค าว่า “กลยุทธ์การจัดการ” 
เพ่ิม : ไม่มี 
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ :  

แนวคิดและหลักการของการบริการอ้างอิง
และสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและทรัพยากร
สารสนเทศทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้ใช้และผู้ให้บริการ กลยุทธ์การจัดบริการ การใช้
เทคโนโลยีในการบริการอ้างอิงและสารสนเทศ 
จรรยาบรรณการให้บริการ การประเมินและ



รายวิชา เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
เก่า ปรับปรุงใหม่ 

ส่งเสริมบริการอ้างอิงและสารสนเทศ ปัญหาและ
แนวโน้มการบริการอ้างอิงและสารสนเทศ การ
ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา 

1632312 การส่งเสริมการอ่านและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

แนวคิดและหลักการของการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต พฤติกรรม
การอ่าน เทคนิคการอ่าน ปัญหาการอ่านของบุคคลกลุ่มต่างๆ  การ
จัดบริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ความสัมพันธ์ของการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ปรับเปลี่ยน : ตัด “ความสัมพันธ์ของการอ่านและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต” 
เพ่ิม : ทักษะการอ่านเพ่ือให้เข้าใจและเข้าถึงองค์
ความรู้  
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ :  

แนวคิดและหลักการของการอ่านและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต พฤติกรรมการอ่าน เทคนิคการ
อ่าน ทักษะการอ่านเพื่อให้เข้าใจและเข้าถึงองค์
ความรู้ ปัญหาการอ่านของบุคคลกลุ่มต่างๆ  การ
จัดบริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

1633121 การจัดการฐานข้อมูล
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

โครงสร้างข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล ตัวแบบฐานข้อมูล การ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลห้องสมุดและสารสนเทศ เทคนิคการท าให้เป็น
บรรทัดฐาน ความสัมพันธ์ของข้อมูล ภาษาสอบถาม พจนานุกรมข้อมูล 
ความปลอดภัยของฐานข้อมูล การใช้โปรแกรมประยุกต์ในการจัดการ
ฐานข้อมูลห้องสมุดและสารสนเทศ 

ปรับเปลี่ยน : ไม่มี 
เพ่ิม : ไม่มี 
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ : - 

1633206 การสร้างและการจัดการ แนวคิดและหลักการของการสร้างและจัดการเนื้อหาสารสนเทศ การ ปรับเปลี่ยน :  



รายวิชา เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
เก่า ปรับปรุงใหม่ 

เนื้อหาสารสนเทศ วิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  การสร้าง
และการปรับแต่งเนื้อหาสารสนเทศให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย การ
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสร้างและการจัดการเนื้อหาสารสนเทศ 

เพ่ิม :  
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ : 

1633207 การวิจัยเบื้องต้นทาง
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

แนวคิดและขอบเขตของการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ประเภทและรูปแบบของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย 
การออกแบบการวิจัย การเขียน เค้าโครงการวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเพ่ือการวิจัย การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนและเผยแพร่รายงานการวิจัย 
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

ปรับเปลี่ยน : การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เพ่ิม : ไม่มี 
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ :  

แนวคิดและขอบเขตของการวิจัยทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ประเภทและรูปแบบของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย 
การออกแบบการวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ
เพ่ือการวิจัย การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ
เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนและเผยแพร่
รายงานการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

1633414 ห้องสมุดดิจิทัล แนวคิดและหลักการของห้องสมุดดิจิทัล พัฒนาการของห้องสมุด 
เทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล การจัดการสื่อดิจิทัล การวางแผนและการ
ออกแบบห้องสมุดดิจิทัล การด าเนินงานห้องสมุดดิจิทัล การจัดการสื่อ
สังคมส าหรับห้องสมุดดิจิทัล การประเมินห้องสมุดดิจิทัล ผลกระทบ

ปรับเปลี่ยน :  
เพ่ิม :  
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ : 



รายวิชา เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
เก่า ปรับปรุงใหม่ 

ของห้องสมุดดิจิทัลต่อวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ 

1633415 การจัดการโครงการ
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโครงการ กระบวนการจัดการ
โครงการห้องสมุดและสารสนเทศ การประเมินความต้องการ 
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดการโครงการในด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ การเงินและงบประมาณ เครื่องมือ เทคโนโลยีและ
การประเมินโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ 

ปรับเปลี่ยน : ไม่มี 
เพ่ิม : ข้อความ “ตัวอักษรสีแดงในค าอธิบาย
รายวิชาใหม่” 
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ :  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโครงการ 
กระบวนการจัดการโครงการห้องสมุดและ
สารสนเทศ การประเมินความต้องการจ าเป็นของ
โครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
การจัดการโครงการในด้านทรัพยากรมนุษย์ 
การเงินและงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการ
โครงการ เครื่องมือ เทคโนโลยีการจัดการโครงการ 
และการประเมินโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ 

1633416 การประชาสัมพันธ์และ
การตลาดสารสนเทศ 

แนวคิดและหลักการของการประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ 
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ การบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ ความสัมพันธ์ของการประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ 
คุณธรรมและจริยธรรมของการประชาสัมพันธ์และการตลาด
สารสนเทศ กรณีศึกษาการประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ
ส าหรับห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ 

ปรับเปลี่ยน : ตัดข้อความ “ความสัมพันธ์ของการ
ประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ” 
เพ่ิม : ไม่มี 
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ : 

แนวคิดและหลักการของการประชาสัมพันธ์
และการตลาดสารสนเทศ กลยุทธ์การ



รายวิชา เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
เก่า ปรับปรุงใหม่ 

ประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ การ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ คุณธรรมและจริยธรรมของ
การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ 
กรณีศึกษาการประชาสัมพันธ์และการตลาด
สารสนเทศส าหรับห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ 

1633902 สัมมนาทาง
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

รูปแบบและวิธีการจัดสัมมนา ประเด็นส าคัญที่เก่ียวกับวิชาชีพ การ
น าเสนอและอภิปรายกรณีศึกษาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ 

ปรับเปลี่ยน : ไม่มี 
เพ่ิม : ค าว่า “บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์” หลังประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวกับวิชาชีพ 
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ :  

รูปแบบและวิธีการจัดสัมมนา ประเด็นส าคัญ
ที่เก่ียวกับวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ การน าเสนอและอภิปราย
กรณีศึกษาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ 

วิชาเลือก 
1632208 การจัดหมวดหมู่ระบบ

หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
แนวคิดและหลักการของระบบการจัดหมู่ของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
การก าหนดเลขหมู่หัวเรื่องและเลขหนังสือตามระบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน การใช้เทคโนโลยีในการจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 

ปรับเปลี่ยน : การใช้เทคโนโลยีในการจัดหมู่
ทรัพยากรสารสนเทศ เป็น ฐานข้อมูลเพ่ือการ
วิเคราะห์เลขหมู่ 
เพ่ิม : ไม่มี 
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ :  



รายวิชา เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
เก่า ปรับปรุงใหม่ 

แนวคิดและหลักการของระบบการจัดหมู่ของ
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน การก าหนดเลขหมู่หัวเรื่อง
และเลขหนังสือตามระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
ฐานข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์เลขหมู่ 

1633118 การเขียนโปรแกรมข้ัน
พ้ืนฐานส าหรับงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

แนวคิดและหลักการของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนของการพัฒนา
โปรแกรม การเขียนผังงาน การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริธึม การ
ฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรมส าหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ 

ปรับเปลี่ยน :  
เพ่ิม :  
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ : 

1633119 การวิเคราะห์และการ
ออกแบบระบบงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

แนวคิดและหลักการของการวิเคราะห์และการออกแบบระบบ ตัวแบบ
ระบบและเทคนิคการวิเคราะห์และการออกแบบระบบ การประเมิน 
คัดเลือกและจัดการระบบ กรณีศึกษาการวิเคราะห์และการออกแบบ
ระบบงานห้องสมุดและสารสนเทศ 

ปรับเปลี่ยน :  
ควรเปิดสอนในชั้นปีที่ 3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีพ้ืน
ฐานความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ เช่น ความรู้เกี่ยวกับงานห้องสมุด
และสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูล การเขียน
โปรแกรม การจัดการโครงการ เป็นต้น 
เพ่ิม :  
ประเภทของระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ : 
หลักการของการวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
สารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศ การ
ประเมินความต้องการและความเป็นไปได้ การ
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คัดเลือกระบบ กระบวนการวิเคราะห์และการ
ออกแบบระบบสารสนเทศ กรณีศึกษาของการ
วิเคราะห์และการออกแบบระบบงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

1633120 โปรแกรมประยุกต์ส าหรับ
งานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

แนวคิดและหลักการของโปรแกรมประยุกต์ การใช้โปรแกรมประยุกต์ 
ในการบริหารจัดการ การพัฒนา การจัดระบบ การบริการ การเผยแพร่ 
การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ และการตลาดสารสนเทศ 

ปรับเปลี่ยน : ตัดค าว่า “การพัฒนา” 
เพ่ิม : ไม่มี 
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ :  

แนวคิดและหลักการของโปรแกรมประยุกต์ 
การใช้โปรแกรมประยุกต์ ในการบริหารจัดการ 
การจัดระบบ การบริการ การเผยแพร่ การสื่อสาร 
การประชาสัมพันธ์ และการตลาดสารสนเทศ 

1633122 การพัฒนาเว็บห้องสมุด
และสารสนเทศ 

แนวคิดและหลักการของการพัฒนาเว็บ โครงสร้างเว็บ การออกแบบ
เว็บ การจัดการเนื้อหาบนเว็บ การประชาสัมพันธ์และการตลาดบนเว็บ 
การประเมินผลเว็บ จริยธรรมที่เกี่ยวข้องการพัฒนาเว็บ การใช้
โปรแกรมออกแบบและจัดการเนื้อหาบนเว็บ 

ปรับเปลี่ยน :  
เพ่ิม :  
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ : 

1633123 การพัฒนาฐานข้อมูลบน
เว็บห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

แนวคิดและหลักการของการพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ การวิเคราะห์
และออกแบบฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ เครื่องมือที่ใช้
ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับระบบเครือข่าย เครื่องมือจัดการ
ฐานข้อมูลบนเว็บ เครื่องมือที่ใช้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ การฝึกปฏิบัติพัฒนา
ฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ 

ปรับเปลี่ยน : ตัดเครื่องมือที่ใช้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ 
เพ่ิม : ไม่มี 
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ :  

แนวคิดและหลักการของการพัฒนา
ฐานข้อมูลบนเว็บ การวิเคราะห์และออกแบบ
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ฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับระบบ
เครือข่าย เครื่องมือจัดการฐานข้อมูลบนเว็บ การ
ฝึกปฏิบัติพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

1634103 แหล่งสารสนเทศและการ
บริการสารสนเทศทาง
วิทยาศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แหล่ง
สารสนเทศและการบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ การจัดกิจกรรมและการประเมินการบริการ
สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ปรับเปลี่ยน :  
เพ่ิม :  
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ : 

1634104 เครือข่ายทางสังคม
ห้องสมุดและสารสนเทศ 

แนวคิดและหลักการของเครือข่ายทางสังคม เทคโนโลยีเครือข่ายทาง
สังคม  
การวิเคราะห์ การออกแบบ และการพัฒนาเครือข่ายสังคม กรณีศึกษา
การใช้เครือข่ายทางสังคมเพ่ือการจัดการ การบริการและการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ 

ปรับเปลี่ยน : ตัด เทคโนโลยีเครือข่ายทางสังคม 
การวิเคราะห์ การออกแบบ และการพัฒนา
เครือข่ายสังคม กรณีศึกษาการใช้เครือข่ายทาง
สังคมเพ่ือการจัดการ การบริการและการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ 
เพ่ิม : การศึกษากลุ่มช่วงอายุของคนในแต่ละยุค
กับเครือข่ายทางสังคม การใช้แอปพลิเคชั่น
เครือข่ายทางสังคม การวิเคราะห์แนวโน้มและ
ความต้องการของผู้ใช้เครือข่ายทางสังคมในงาน
ห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ 
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ค าอธิบายรายวิชาใหม่ :  
แนวคิดและหลักการของเครือข่ายทางสังคม 

การศึกษากลุ่มช่วงอายุของคนในแต่ละยุคกับ
เครือข่ายทางสังคม การใช้แอปพลิเคชั่นเครือข่าย
ทางสังคม การวิเคราะห์แนวโน้มและความต้องการ
ของผู้ใช้เครือข่ายทางสังคมในงานห้องสมุดและ
องค์กรสารสนเทศ 

1634414 การจัดการสารสนเทศ
ส าหรับเด็ก 

แนวคิดและหลักการของการจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก ความส าคัญ
ของเด็ก จิตวิทยาเด็ก พฤติกรรมและความต้องการสารสนเทศของเด็ก 
ประเภท รูปแบบและขอบข่ายเนื้อหาสารสนเทศส าหรับเด็ก แหล่งผลิต
และบริการสารสนเทศส าหรับเด็ก การจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก 
กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารสนเทศ บทบาทและสมรรถนะของผู้
ให้บริการและจริยธรรมที่เก่ียวข้อง 

ปรับเปลี่ยน : ตัดค าว่า “ประเภท รูปแบบและ
ขอบข่ายเนื้อหาสารสนเทศส าหรับเด็ก แหล่งผลิต
และบริการสารสนเทศส าหรับเด็ก การจัดการ
สารสนเทศส าหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการใช้
สารสนเทศ” , “บทบาทและสมรรถนะของผู้
ให้บริการและจริยธรรมที่เก่ียวข้อง” 
เพ่ิม : ค าว่า “ความส าคัญของเด็ก”, “วิธีการ
เข้าถึง การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ
ส าหรับเด็ก การปรับแต่งสารสนเทศ  ตลอดจน
เชื่อมโยงองค์ความรู้เพ่ือสร้างสารสนเทศ และ
น าเสนอสารสนเทศส าหรับเด็ก” 
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ : 

แนวคิดและหลักการของการจัดการ
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สารสนเทศส าหรับของเด็ก ความส าคัญของเด็ก 
จิตวิทยาเด็ก พฤติกรรมและความต้องการ
สารสนเทศของเด็ก วิธีการเข้าถึง การวิเคราะห์
และสังเคราะห์สารสนเทศส าหรับเด็ก การ
ปรับแต่งสารสนเทศ  ตลอดจนเชื่อมโยงองค์
ความรู้เพื่อสร้างสารสนเทศ และน าเสนอ
สารสนเทศส าหรับเด็ก 

1634415 การจัดการสารสนเทศ
ส าหรับเยาวชน 

แนวคิดและหลักการของการจัดการสารสนเทศส าหรับเยาวชน 
ความส าคัญของเยาวชน จิตวทิยาเยาวชน พฤติกรรมและความต้องการ
สารสนเทศของเยาวชน ประเภท รูปแบบและขอบข่ายเนื้อหา
สารสนเทศส าหรับเยาวชน แหล่งผลิตและบริการสารสนเทศส าหรับ
เยาวชน การจัดการสารสนเทศส าหรับเยาวชน กิจกรรมส่งเสริมการใช้
สารสนเทศ บทบาทและสมรรถนะของผู้ให้บริการและจริยธรรมที่
เกี่ยวข้อง 

ปรับเปลี่ยน :  
เพ่ิม :  
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ : 

1634416 การจัดการสารสนเทศ
ส าหรับผู้สูงอายุ 

แนวคิดและหลักการของการจัดการสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ 
ความส าคัญของผู้สูงอายุ จิตวิทยาผู้สูงอายุ พฤติกรรมและความ
ต้องการสารสนเทศของผู้สูงอายุ ประเภท รูปแบบและขอบข่ายเนื้อหา
สารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ แหล่งผลิตและบริการสารสนเทศส าหรับ
ผู้สูงอายุ การจัดการสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมการใช้
สารสนเทศ บทบาทและสมรรถนะของผู้ให้บริการและจริยธรรมที่

ปรับเปลี่ยน :  
เพ่ิม :  
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ : 
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เกี่ยวข้อง 
1634417 การจัดการสารสนเทศ

ส าหรับผู้ด้อยโอกาส 
แนวคิดและหลักการของการจัดการสารสนเทศส าหรับผู้ด้อยโอกาส 
ความส าคัญของผู้ด้อยโอกาส จิตวิทยาผู้ด้อยโอกาส พฤติกรรมและ
ความต้องการสารสนเทศของผู้ด้อยโอกาส ประเภท รูปแบบและ
ขอบข่ายเนื้อหาสารสนเทศส าหรับผู้ด้อยโอกาส  แหล่งผลิตและบริการ
สารสนเทศส าหรับผู้ด้อยโอกาส  
การจัดการสารสนเทศส าหรับผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมส่งเสริมการใช้
สารสนเทศ บทบาทและสมรรถนะของผู้ให้บริการและจริยธรรมที่
เกี่ยวข้อง 

ปรับเปลี่ยน :  
เพ่ิม :  
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ : 

1634418 การจัดการความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

แนวคิดและหลักการของความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดการ
ความรู้ การจัดการ การจัดระบบ การค้นคืน การบริการและการ
เผยแพร่ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การปกป้องคุ้มครองภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ความเชื่อมโยงระหว่างการจัดการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยกระบวนการจัดการความรู้ การใช้
เทคโนโลยีในการจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ปรับเปลี่ยน :  ตัด “การจัดการ การจัดระบบ การ
ค้นคืน”  “ความเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น”  
เพ่ิม : การถ่ายทอดความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ :   

แนวคิดและหลักการของความรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการจัดการความรู้ การถ่ายทอดความรู้
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น การบริการและการเผยแพร่
ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การปกป้องคุ้มครอง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ การใช้เทคโนโลยี
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ในการจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1634510 สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ แนวคิดและหลักการของสิ่งพิมพ์ รูปแบบของสิ่งพิมพ์ หลักการ

ออกแบบสิ่งพิมพ์ กระบวนการและเทคโนโลยีการออกแบบและผลิต
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ การประเมิน 
ความต้องการของผู้ใช้ ธุรกิจการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ การฝึกปฏิบัติการ
ผลิตสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 

ปรับเปลี่ยน : ไม่มี 
เพ่ิม : ข้อความ “ตัวอักษรสีแดงในค าอธิบาย
รายวิชาใหม่” 
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ :  

แนวคิดและหลักการของสิ่งพิมพ์ รูปแบบและ
ประเภทของสิ่งพิมพ์ หลักการออกแบบสิ่งพิมพ์ 
กระบวนการและเทคโนโลยีการออกแบบและผลิต
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ การประเมินความต้องการ
ของผู้ใช้สิ่งพิมพ์ แนวโน้มธุรกิจการพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ การฝึกปฏิบัติการผลิตสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ 

วิชาประสบการณ์วิชาชีพ 
1634805 การฝึกประสบการณ์

วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ 

การฝึกปฏิบัติในห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ ประเด็นปัญหาและ
การแก้ไขปัญหาในสภาวะแวดล้อมจริงของห้องสมุดและองค์กร
สารสนเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ปรับเปลี่ยน :  
เพ่ิม :  
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ : 

 


