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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561 

 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ   มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชือ่หลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร     : 25471651102266 
 ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย   : หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ 
  ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Arts  

Program in Library and Information Science 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย ชื่อเต็ม  : ศิลปศาสตรบณัฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร)์ 
    ชื่อย่อ   : ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  : Bachelor of Arts (Library and Information Science) 
    ชื่อย่อ   : B.A. (Library and Information Science) 
3. วิชาเอก (ถ้ามี)   

  ไม่ม ี
4. จ านวนหนว่ยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 134 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 

 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
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 5.2 ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
  หลักสูตรปริญญาตรปีระเภทวิชาการ 
 5.3 ภาษาที่ใช ้  
  การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
 5.4 การรับเขา้ศึกษา 
  รับนักศึกษาไทย  
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 5.6 การให้ปรญิญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา  
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
6. สถานภาพของหลักสูตร และการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 

 6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ.2556 
 6.2 เริ่มเปิดสอนในภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2561  
 6.3 คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิจารณาหลักสูตรในการ
ประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 
 6.4 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ พิจารณาหลั กสูตรในการประชุม ครั้งที่  
1(1)/2561 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 
 6.5 คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 7(27)/2561 
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 
 6.6 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่  7(27)/2561 เมื่อวันที่  20 
กรกฎาคม 2561 
 6.7 องค์กรวิชาชีพรับรองหลักสูตร 
  ไม่มี 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2563 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 8.1 บรรณารักษ์  
 8.2 นักเอกสารสนเทศ 
 8.3 นักจัดการระบบสารสนเทศ  
 8.4 นักจัดการความรู ้
 8.5 ผู้ประกอบการด้านสารสนเทศ 
 8.6 เจ้าหน้าทีส่ารสนเทศเฉพาะทาง 
 8.7 อาชีพอิสระด้านบรรณารักษ ์
9. ชื่อ-นามสกลุ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

ชื่อ – นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

วุฒิการศึกษา/ 
สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทาง
วิชาการ 

1. นายบรรพต พิจิตรก าเนิด 
5 3099 90021 xx x 

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณภาพ)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

พ.ศ.2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(บรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์) 

ภาคผนวก 
ค 

 ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พ.ศ.2546 
 

 ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์) 
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 

พ.ศ.2540 
 

2. นางสาวบุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 
3 7099 00203 xx x 

ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

พ.ศ.2558 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(บรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์) 

ภาคผนวก 
ค 

 ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

พ.ศ.2541 

 ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ทางการศึกษา) 
วิทยาลัยครูนครปฐม 

พ.ศ.2535 
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ชื่อ – นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

วุฒิการศึกษา/ 
สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทาง
วิชาการ 

3. นางสาวสายสุดา  
ปั้นตระกูล 
3 1021 00237 xx x 

ปร.ด. (นวัตกรรมการเรียนรู้และ
เทคโนโลยี)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

พ.ศ.2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(บรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์) 

ภาคผนวก 
ค 

 ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

พ.ศ.2544 

 ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์) 
สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี 

พ.ศ.2540 

4. นางสาวฐิติยา เนตรวงษ์ 
3 4699 00198 xx x 

ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2553 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(บรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์) 

ภาคผนวก 
ค 

 วศ.ม. (วิศวกรรมดินและน้ า)  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ.2546 
 

 ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ.2544 

 วศ.บ. (วิศวกรรมการก่อสร้าง) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

พ.ศ.2538 

5. นายจิตชิน จิตติสุขพงษ์ 
5 1009 99074 xx x 

ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

พ.ศ.2558 อาจารย์ ภาคผนวก 
ค 

 บธ.ม. (การตลาด) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

พ.ศ.2551 
 

 ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

พ.ศ.2544 
 

 ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์) 
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 

พ.ศ.2537 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
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 11. คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา 

  1) ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ และ 
  2) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศการรับสมัครสอบวัดความรู้ เพื่อพิจารณาคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  3) มีความปกติทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา 
12. หลักสูตรและอาจารย์ผูส้อน 

12.1 หลักสูตร 
 12.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
    ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต 
 12.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 134 หน่วยกิต 
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกติ 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ 95 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาบังคับ   60 หน่วยกิต 
 2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
 2.3 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ 5 หน่วยกิต 
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 12.1.3 รายวชิา 
   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

1500201 ความเป็นสวนดุสิต 
Suan Dusit Spirit 

4(2-4-6) 

1500119 ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ 
Thai for Being Scholars 

6(6-0-12) 

1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าตน 
English for Self-direction 

4(4-0-8) 

1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด 
English for Reflective Thinking 

4(4-0-8) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

2500116 สังคมอารยชน 
Civilized People Societies 

4(2-4-6) 

250017 พลเมืองไทยและพลโลกที่ด ี
Smart Thai and Global Citizens 

4(2-4-6) 

4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Science and Mathematics in Daily Life 

4(2-4-6) 

4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล 
Digital Literacy 

3(2-2-5) 

2) หมวดวิชาเฉพาะ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต แบง่เป็น 
    2.1) วิชาบังคบั 60 หน่วยกติ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1631103 สารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม 

Information, Library and Society 
3(3-0-6) 

1631104 ทักษะการรู้สารสนเทศ 
Information Literacy Skills 

3(2-2-5)  

1631105 ทักษะจ าเป็นของนักสารสนเทศในยุคดิจิทลั 
Necessary Skills of Information Professional in Digital Age 

3(2-2-5) 

1631207 การพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด 
Collection Development 

3(2-2-5) 

1631208 การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
Information Resources Cataloging 

3(2-2-5) 

1631306 การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
Promotion of Reading and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

1631307 การบริการสารสนเทศ 
Information Services 

3(3-0-6) 

1631308 การค้นคืนสารสนเทศและบรกิารอ้างอิง 
Information Retrieval and Reference Services 

3(2-2-5) 

1631603 การอ่านภาษาอังกฤษส าหรับนักสารสนเทศ 
English Reading for Information Professional 

3(3-0-6)  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1631604 การเขียนภาษาอังกฤษส าหรับนักสารสนเทศ 

English Writing for Information Professional 
3(3-0-6) 

1631605 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผู้ใช ้
English for User Service 

3(3-0-6) 

1632209 การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 
Information Resources Classification 

3(2-2-5) 

1632313 การพัฒนาเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ 
Library and Information Web Development 

3(2-2-5) 

1632402 การจัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ 
Library and Information Organization Management 

3(2-2-5) 

1633121 การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและสารสนเทศ 
Library Database Management and Information 

3(2-2-5) 

1633124 พื้นฐานการเริ่มต้นธุรกจิสารสนเทศ 
Introduction to Starting Information Business  

3(3-0-6) 

1633417 การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ 
Public Relations and Information Marketing 

3(2-2-5) 

1633418 การจัดการความรู้ในองค์กรสารสนเทศ 
Knowledge Management in Information Organization 

3(3-0-6) 

1634419 เทคโนโลยีและสื่อใหม่ในห้องสมุด 
Technologies and New Medias in Library 

3(3-0-6) 

1634903 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์
Seminar in Library and Information Science 

3(2-2-5) 

 
   2.2) วิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1632102 พื้นฐานการจัดการข้อมูล 

Introduction to Data Management 
3(3-0-6) 

1632210 การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
Library of Congress Classification 

3(2-2-5) 
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รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1632314 การศึกษาผู้ใช ้

User Studies 
3(2-2-5) 

1632609 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
Thai for Communication in Library and Information Work 

3(3-0-6) 

1632610 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
English for Professional 

3(3-0-6) 

1633118 การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานส าหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
Basic Programming for Library and Information Work 

3(2-2-5) 

1633123 การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ 
Library and Information Web Database Development 

3(2-2-5) 

1633125 โปรแกรมประยุกต์ส าหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
Application Software for Library and Information Work 

3(2-2-5) 

1633126 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
Systems Analysis and Design for Library and Information Work 

3(2-2-5) 

1633127 การวิเคราะห์สื่อและเครือข่ายสังคม 
Social Network and Media Analysis 

3(2-2-5) 

1633128 แหล่งสารสนเทศและการบรกิารสารสนเทศทางวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
Information Sources and Services in Science, Technology, 
Humanities, and Social Sciences  

3(2-2-5) 

1633129 การใช้สารสนเทศเพ่ือความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 
Use of Information for Creativity and Imagination 

3(2-2-5) 

1633130 การจัดการข้อมูลสาธารณมติ 
Data Management on Public Opinion Poll 

3(2-2-5) 

1633206 การสร้างและการจัดการเนื้อหาสารสนเทศ 
Information Content Creation and Management 

3(2-2-5) 

1633419 การจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก 
Information Management for Children 

3(2-2-5) 

1634415 การจัดการสารสนเทศส าหรับเยาวชน 
Information Management for Youth 

3(2-2-5) 
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รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1634416 การจัดการสารสนเทศส าหรับผู้สูงอาย ุ

Information Management for Elderly People 
3(2-2-5) 

1634417 การจัดการสารสนเทศส าหรับผู้ด้อยโอกาส 
Information Management for the Disadvantaged 

3(2-2-5) 

1634420 การจัดการโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ 
Library and Information Project Management 

3(2-2-5) 

1634904 การวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์
Introduction to Research in Library and Information Science 

3(2-2-5) 

 
    2.3) วิชาประสบการณ์วิชาชีพ 5 หน่วยกติ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

1634806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์
Field Experience in Library and Information Science 

5(450) 

 
    3) หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
    ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และจะต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
รวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
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ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1500201 ความเป็นสวนดุสิต  
Suan Dusit Spirit 

4(2-4-6) 

 พัฒนาการความเป็นมาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อัตลักษณ์ 
แห่งวัฒนธรรมสวนดุสิต มารยาทอย่างไทยและการน าไปสู่ความเป็นผู้ดีที่ได้ชื่อว่าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี 
พัฒนาการในวิชาการในสาขาที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย ด้านการเรือน วิชาชีพครู สาธิตอนุบาลละอออุทิศ 
การศึกษาพิเศษ อาหาร อุตสาหกรรมการบริการ งานการพยาบาล ตลอดทั้งศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม  
อันแสดงออกถึงความเป็นไทยและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในทุกมิติ การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น บุคลิกภาพตามรูปแบบความเป็นสวนดุสิต ความรัก ความศรัทธา มุ่งมั่น ทุ่มเท 
ในการท างานด้วยความประณีต และรู้จริงในสิ่งที่ท า 
 Development of Suan Dusit University from the past to the present, SDU’ s 
cultural identity, Thai social manners and development with civility into ladies and 
gentlemen, development of SDU’s academic distinction in culinary arts, teaching profession, 
kindergarten education at La- or Utis Demonstration School, special education, food and 
services, nursing services, and elegant art and culture, as identification of being Thai and 
aligned with global changes in all dimensions, self- study, understanding of oneself and 
others particular personality according to Suan Dusit Spirit, love, belief, determination and 
devotion for work with great care and particular expertise 
 
1500119 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู ้  

Thai for Being Scholars 
6(6-0-12) 

 ใช้ภาษาเพื่อความถูกต้อง ความงดงาม ความมีสุนทรียะของภาษาทั้งทักษะการฟัง การพูด 
การออกเสียง การอ่าน และการเขียน ใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โดยจับประเด็นส าคัญจากเรื่องที่อ่าน 
และฟัง ตั้งค าถาม วิเคราะห์ ตีความ และประเมินค่า แสดงถึงบุคลิกภาพและความเป็นผู้รอบรู้ในการใช้
ภาษาในฐานะเครื่องมือของการประกอบอาชีพและการติดต่อสื่อสารในแต่ละสังคม 
 Use of language with accuracy, elegance and aesthetics, in terms of listening, 
speaking, pronunciation, reading and writing, use of Thai for communication, by getting main 
ideas from what is read and listened to, making inquiries, analyses, interpretations and 
evaluations, to indicate one’ s personality and scholars for the use of Thai as a tool for 
professional work and communication in each society 
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1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าตน 
English for Self-direction 

4(4-0-8) 

อ่านและท าความเข้าใจข้อมูลสารสนเทศหรือเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน สรุปใจความส าคัญจากเรื่อง
ที่ฟังและอ่าน อภิปราย เสนอแนวคิดในประเด็นที่เป็นข้อดีและข้อด้อยในศาสตร์สาขาวิชาชีพเฉพาะทาง  
ของตนเอง เขียนจดหมาย รวมถึงค าร้องขอที่ไม่เป็นทางการ จดบันทึกเรื่องใกล้ตัวและใจความส าคัญ 
ของเรื่องระหว่างการพูดคุย 
 Reading and understanding of data and information and matters in everyday 
situations, demonstration of main ideas from what is heard and read, discussion, 
presentation of ideas related to strengths and weaknesses in one’s particular field of study, 
writing of letters and informal requests, and note-taking of familiar matters and key concepts 
during discussions 
 
1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด 

English for Reflective Thinking 

4(4-0-8) 

ใช้ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในการให้รายละเอียดค าชี้แจงและค าแนะน าเรื่อง 
ที่ตนเองรู้แก่ผู้อื่น เข้าใจเนื้อหาบทความและประกาศประชาสัมพันธ์ต่าง  ๆ วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  
และแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของไทย 
และของเจ้าของภาษา สนทนาโต้ตอบและพูดให้ข้อมูลในหัวข้อเรื่องที่คุ้นเคยอย่างคล่องแคล่วและเป็น
ธรรมชาต ิ

Practice of English listening and speaking skills in providing others with detailed 
instructions and advice in one’ s area of expertise, understanding of articles and public 
announcements, analysis of basic information, and expression of ideas on abstract and 
concrete matters, as well as ones related to Thai and native- speaking culture, interaction 
with and provision of information for others with fluency and spontaneity 
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2500116 สังคมอารยชน 

Civilized People Societies  

4(2-4-6) 

 ความหมาย ความส าคัญ ความรู้และข้อคิดจากการศึกษาอารยธรรมโลก อารยธรรมตะวันตก 
อารยธรรมตะวันออก และอารยธรรมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ 
เชิงเปรียบเทียบกับอารยธรรมไทย พัฒนาการทางสังคมแบบอารยชนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสัมพันธ์กับระบบ
การเมือง การปกครอง กฎหมาย และรูปแบบของรัฐตลอดจนระบบเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา 
ผ่านผลงานศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 Identification, significance, knowledge, and ideology gained from studies of 
global civilization, western civilization, eastern civilization and South East Asian civilization, 
emphasizing comparative analyses with Thai civilization, social development with civility in 
21st century, which is related to political systems, laws and forms of government, economic 
systems, beliefs and religions, through various areas of arts from the past to the present 
 
2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี 

Smart Thai and Global Citizens 

4(2-4-6) 

 ประวัติความเป็นมาของสังคมไทยและโลกจากอดีตสู่ปัจจุบัน มรดกทางภูมิปัญญาในสาขา 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการปรับตัวให้เท่าทัน  
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา ความร่วมมือและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ ความรับผิดชอบต่อสังคม ทัศนคติปฏิเสธคอรัปชัน รู้จักหน้าที่ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก ตระหนักถึงความเป็นปัจเจกชนในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก รวมถึงการเคารพในสิทธิ
มนุษยชนและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 History of Thai and global societies from the past up to the present, wisdom 
heritage in various fields related to identity of being Thai and philosophy of sufficiency 
economy, to adapt oneself to changes in the global society, building up skills of analytical 
thinking and problem solution, collaboration and peaceful coexistence with others, 
responsibility for the society, anti- corruption attitude, awareness of one’ s duty and one’ s 
individual identification as Thai and global citizens, as well as respect to human rights and 
cultural diversity 
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4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Science and Mathematics in Daily Life 

 4(2-4-6)  

 การคิดและการให้เหตุผล การบริหารการเงินส่วนบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจ 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับปัจจัยการด ารงชีวิต การประยุกต์วิทยาศาสตร์ 
เพื่อสุขภาพ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์  
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างคุ้มค่า สื่อสังคมออนไลน์กับการด าเนินชีวิตในยุคดิจิทัล และการบูรณการ 
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับการแก้ปัญหาในชีวิ ตประจ าวัน 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตและการท างาน 
 Thinking and reasoning, personal finance, data analysis and decision- making, 
scientific skills and procedures, science and living factors, application of science for health, 
life quality and environment, information technology advancement, analysis and 
worthwhile use of information technology, online social media and ways of living in the 
digital age, and integration of science, mathematics and information technology, to solve 
everyday problems for benefits of living and working 
 
4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทลั 

Digital Literacy 
3(2-2-5) 

 แนวคิดเกี่ยวกับความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล สิทธิและความรับผิดชอบ การเข้าถึงสื่อดิจิทัล 
การสื่อสารยุคดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิทัล ความเข้าใจสื่อดิจิทัล แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล  
การมีสุขภาพดีในยุคดิจิทัล ดิจิทัลคอมเมิร์ซ กฎหมายดิจิทัล และเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต 
 Digital literacy concept, rights and responsibilities, digital media access, digital 
communication, digital security, digital media understanding, digital society practices, digital 
health and wellness, digital commerce, digital law and future digital technology 
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หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาบังคับ 
 
1631103 สารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม 

Information, Library and Society 

3(3-0-6)  

 แนวคิดและหลักการของสารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม พัฒนาการของห้องสมุด ความส าคัญ
ของห้องสมุดและสารสนเทศ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดและสารสนเทศ แนวคิดขององค์กรจัดเก็บ  
และจัดการความรู้ความทรงจ าของมนุษย์ พิพิธภัณฑ์ จดหมายเหตุ บทบาทและสถานภาพของบรรณารักษ์
และนักสารสนเทศ 
 Concepts and principles of information, library and social, development of 
library, the importance of libraries and information, policies relating to libraries and 
information, conceptual of the organizations store and manage about knowledge, memory 
of human, museum, archives, and the role and status of librarians and information 
professionals 
 
1631104 ทักษะการรูส้ารสนเทศ 

Information Literacy Skills 
3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการของการรู้สารสนเทศ ทรัพยากรและแหล่งสารสนเทศ การวิเคราะห์  
ความต้องการใช้สารสนเทศ การค้นหาสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ จริยธรรมการใช้สารสนเทศ  
การอ้างอิง และการท ารายงานวิชาการ 
 Concept and principles of information literacy, resources and information 
sources, information needs analysis, information search query, information evaluation, ethic 
and fair use, referencing, and writing academic report 
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1631105 ทักษะจ าเป็นของนักสารสนเทศในยุคดิจิทัล 
Necessary Skills of Information Professional in Digital Age 

3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทักษะที่จ าเป็นในการท างานยุคดิจิทัล  
ของบรรณารักษ์และนักวิชาชีพสารสนเทศ อาทิ การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ความคิดสร้างสรรค์ การบริหารบุคคล การร่วมมือกับผู้อื่น ความฉลาดทางอารมณ์ การลงความเห็น  
และการตัดสินใจ การใส่ใจความต้องการของลูกค้า การต่อรอง และความยืดหยุ่นทางปัญญา 
 Concepts and principles of 21st century skills, neccessary working skills of 
librarians and information professionals in digital age such as solving complex problems, 
critical thinking, creativity, personnel management, collaboration with others, emotional 
intelligence, judgments and decisions, customer care, negotiation, and intellectual flexibility 
 
1631207 การพัฒนาทรพัยากรห้องสมุด 

Collection Development 
3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการของการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด ประเภท ลักษณะของทรัพยากร
สารสนเทศ รวมถึงทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ กระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรห้องสมุด ความร่วมมือและเครือข่ายด้านการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด การจัดท าข้อก าหนด 
ของผู้ว่าจ้าง การเจรจาต่อรอง การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด 
จริยธรรมในการใช้สารสนเทศดิจิทัล 
 Concepts and principles of information resources development, types and 
characteristics of information resources, digital collection, information sources, processes of 
information resources development, collaboration and network for information resources 
development, term of reference, negotiation, application of information technology for 
information resources development, ethics use of digital information 
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1631208 การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
Information Resources Cataloging 

3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการของการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ หลักเกณฑ์การท ารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบแองโกลอเมริกัน เมตะดาตา และอาร์ดีเอ เครื่องมือที่ใช้ในการท ารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (MARC) 
 Concepts and principles of information resources cataloging, rules of information 
resources cataloging using Anglo-American Cataloguing Rules (AACR), metadata, and 
resource description and access (RDA), tools for information resources cataloging, 
information resources cataloging with machine-readable cataloging (MARC) 
 
1631306 การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

Promotion of Reading and Lifelong Learning 
3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการของการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต พฤติกรรมการอ่าน เทคนิค 
การอ่าน ทักษะการอ่านเพื่อให้เข้าใจและเข้าถึงองค์ความรู้ ทักษะการอ่านเพื่อสร้างปัญญา ปัญหาการอ่าน
ของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ การจัดบริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 Concepts and principles of reading and lifelong learning, reading behavior, 
reading techniques, reading skills to understand and access knowledge, reading skills to 
create wisdom, reading problems of various groups, services and activities to promote 
reading and lifelong learning 
 
1631307 การบริการสารสนเทศ 

Information Services 
3(3-0-6) 

 แนวคิดและหลักการของการบริการห้องสมุด การบริการสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล ประเภท
ของการบริการ ความต้องการสารสนเทศและบริการ วัฏจักรของห้องสมุดและการบริการ  การออกแบบ
บริการสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในงานบริการห้องสมุด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับห้องสมุดและการบริการ จิตบริการ แนวโน้มของการบริการสารสนเทศ นวัตกรรมการบริการสารสนเทศ 
 Concepts and principles of library services, printed media and digital media 
services, type of services, information and service requirements, library and service circle, 
information service design, ICT usage in library services, law related to library and services, 
service mind, trend to library services, information service innovations 
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1631308 การค้นคืนสารสนเทศและบริการอ้างอิง 
Information Retrieval and Reference Services 

3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการค้นหาข้อมูลพื้นฐาน เทคนิคการค้นคืนสารสนเทศขั้นสูง การเลือก
ฐานข้อมูล การใช้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ การประเมินผลการสืบค้น ปรัชญาของการบริการอ้างอิง  
การวิเคราะห์ค าถาม การสัมภาษณ์ การให้บริการอ้า งอิง การบริการอ้างอิงแบบเสมือน บทบาท 
ของผู้ให้บริการอ้างอิงในสังคมดิจิทัล 
 Concepts and principles of searching, strategies of advanced information 
retrieval, database selections, types of information systems, evaluations of information 
retrieval, philosophies of reference services, question analysis, interviews, reference services, 
virtual reference services, roles of librarians in digital society 
 
1631603 การอ่านภาษาอังกฤษส าหรับนักสารสนเทศ 

English Reading for Information Professional 
3(3-0-6) 

 ทบทวนโครงสร้างประโยค ฝึกหาใจความส าคัญและค าส าคัญ การตีความและสรุปความ  
การใช้พจนานุกรมและค าศัพท์สัมพันธ์ ศึกษาค าศัพท์และส านวน ฝึกอ่านบทความวิชาการและบทความ
ทั่วไปทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ฝึกอ่านงานเขียนประเภทอื่น ๆ 
 Reviewing sentence structures, identifying main idea and key words, content 
interpretation and summary, usage of dictionary and thesaurus, studying vocabularies and 
idioms, reading academic and non-academic articles related with library and information 
science, reading various types of documents 
 
1631604 การเขียนภาษาอังกฤษส าหรับนักสารสนเทศ 

English Writing for Information Professional 
3(3-0-6) 

 ทบทวนไวยากรณ์พื้นฐานภาษาอังกฤษ ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างประโยคและประโยค
ตัวอย่างประเภทต่าง ๆ ฝึกเขียนประโยคความเดียว ประโยคความรวม ประโยคความซ้อน ประโยคความ
รวมและประโยคความซ้อน ศึกษาส่วนประกอบของการเขียนย่อหน้า ฝึกเขียนย่อหน้า ศึกษาโครงสร้าง 
ของการเขียนเรียงความ ฝึกเขียนเรียงความทั่วไปและที่เกี่ยวกับบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 Reviewing english grammar, studying and analyzing sentence structures and 
various sentence examples, writing simple, compound, complex and compound-complex 
sentences, studying elements of a paragraph, writing paragraphs, studying structure of an 
essay, writing essays for general and library and information science purposes 
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1631605 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผู้ใช้ 
English for User Service 

3(3-0-6) 

 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานบริการ การสนทนาตามสถานการณ์ ค าศัพท์
เกี่ยวกับการบริการ มารยาทการบริการ การกล่าวทักทาย การเสนอความช่วยเหลือผู้ใช้ การจัดการ 
ข้อร้องเรียน การน าเสนอบริการ 
 English communication for user service, conversation on situational, 
vocabularies related service, manner, greeting, offering help to user, handling with 
complaints, service presentation  
 
1632209 การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 

Information Resources Classification 
3(2-2-5) 

 แนวคิด หลักการและหลักเกณฑ์ของการจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศด้วยระบบทศนิยมดิวอี้  การก าหนดสัญลักษณ์แทนเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ  
และการวิเคราะห์เรื่อง 
 Concepts, principles, and rules for calaloging and classification of information 
resources with Dewey Decimal System, symbols definition representing information 
resources, subject analysis 
 
1632313 การพัฒนาเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ 

Library and Information Web Development 
3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการของการพัฒนาเว็บ โครงสร้างเว็บ การออกแบบเว็บ การจัดการเนื้อหาบน
เว็บ การประชาสัมพันธ์และการตลาดบนเว็บ การประเมิน และการดูแลรักษาเนื้อหาบนเว็บ การใช้
โปรแกรมออกแบบและจัดการเน้ือหาบนเว็บ จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บ 
 Concepts and principles of web development, web structures, web design, web 
content management, public relations and information marketing on web, web evaluation, 
ma intaining web content, using web design and content management software, the ethics 
involved in web development 
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1632402 การจัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ 
Library and Information Organization Management 

3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการของการจัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ การวางแผน การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการงบประมาณ การจัดการความเปลี่ยนแปลง การจัดการความเสี่ยง ภาวะผู้ น า
และการจูงใจ เครื่องมือส าหรับการบริหารจัดการห้องสมุดสมัยใหม่ องค์กรสารสนเทศดิจิทัล เทคนิค  
การสื่อสารทางวิชาการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ  
 Concepts and principles of library and information organization management, 
planning, human resources management, budget management, change management, risk 
management, leadership and motivation, trend to library administration tools, digital 
information organization, communication techniques for scholar, standard and quality 
assurance of libraries and information organizations 
 
1633121 การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและสารสนเทศ 

Library Database Management and Information 
3(2-2-5) 

 โครงสร้างข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล แบบจ าลองข้อมูล แนวคิดและหลักการออกแบบ
ห้องสมุดและสารสนเทศที่ดี เทคนิคการท าให้เป็นบรรทัดฐาน แผนผังความสัมพันธ์ของข้อมูล ภาษา
แบบสอบถาม พจนานุกรมข้อมูล ความปลอดภัยของฐานข้อมูล การใช้โปรแกรมประยุกต์ในการจัดการ
ฐานข้อมูลห้องสมุดและสารสนเทศ 
 Data structure, database management systems, database models, database 
system development for library and information, data normalization techniques, entity 
relationship, query languages, data dictionary, database security, the use of application 
software for library database management and information 
 
1633124 พื้นฐานการเริ่มต้นธุรกิจสารสนเทศ 

Introduction to Starting Information Business 
3(3-0-6) 

 แนวคิดและหลักการเริ่มต้นธุรกิจสารสนเทศ องค์ประกอบของการเริ่มต้นธุรกิจ กระบวนการ
เริ่มต้นธุรกิจ วัฎจักรของธุรกิจสารสนเทศ กฎหมายพื้นฐานส าหรับการเริ่มต้นธุรกิจสารสนเทศ
 Concepts and principles of starting an information business, elements of starting 
a business, the process of starting a business, information business cycle, basic law for 
starting an information business 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

1633417 การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ 
Public Relations and Information Marketing 

3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการของการประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ กลยุ ท ธ์ 
การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ การสร้างตราสินค้า การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ความสัมพันธ์
ของการประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ คุณธรรมและจริยธรรมของการประชาสัมพันธ์  
และการตลาดสารสนเทศกรณีศึกษาการประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศส าหรับห้องสมุด 
และองค์กรสารสนเทศ 
 Concepts and principles of public relations and information marketing, strategies 
of public relations and information marketing, customer relationship management, 
relationship of public relations and information marketing, morality and ethics of public 
relations and information marketing, case studies on public relations and information 
marketing for libraries and information organizations  
 
1633418 การจัดการความรู้ในองค์กรสารสนเทศ 

Knowledge Management in Information Organization 
3(3-0-6) 

 แนวคิดและหลักการการจัดการความรู้ กระบวนการและรูปแบบการจัดการความรู้ ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้ โครงสร้างพื้นฐานของการจัดการความรู้ ปฏิบัติการ
จัดการความรู้ การวัดและประเมินผล คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับนักจัดการความรู้ 
 Concepts and principles of knowledge management, process and knowledge 
management model, information system for knowledge management, organization of 
learning, basic structure of knowledge management, action for knowledge management, 
measurement and evaluation, moral and ethics for knowledge managers 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

1634419 เทคโนโลยีและสื่อใหม่ในห้องสมุด 
Technologies and New Medias in Library 

3(3-0-6) 

 แนวคิดและหลักการของเทคโนโลยแีละสื่อใหม่ในห้องสมุด พฒันาการ ประเภทของเทคโนโลยี
และสื่อใหม่ในห้องสมุด การวางแผน ทักษะการใช้งาน การประเมิน การบ ารุงรักษา ผลกระทบของ
เทคโนโลยีในห้องสมุดและแนวโน้มของเทคโนโลยีและสื่อใหม่ในห้องสมุด 
 Concepts and principles of library technologies and new medias, evolution, 
types of library technologies and new medias, planning, application skills, evaluation, 
maintenance, the impact of library technologies, and the trend of library technologies and 
new medias 
   
1634903 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

Seminar in Library and Information Science 
3(2-2-5) 

 รูปแบบและวิธีการจัดสัมมนา ประเด็นส าคัญที่ เกี่ยวกับวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ 
และสารสนเทศศาสตร์ การน าเสนอและอภิปราย กรณีศึกษาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 Models and methods for seminar organization, important issues on library and 
information science, presentation and discussion of case studies on library and information 
science 
 
วิชาเลือก 
 
1632102 พื้นฐานการจัดการข้อมูล 

Introduction to Data Management 
3(3-0-6) 

 แนวคิดพื้นฐานด้านการจัดการข้อมูล ประโยชน์ของข้อมูล การเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน 
ด้วยข้อมูล ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการ วิเคราะห์ เก็บรวบรวม แสดงผลข้อมูล เทคนิค
พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูล การประยุกต์การจัดการข้อมูลในการแก้ปัญหา 
 Basic concepts of data management, usefulness of data, Increasing competition 
with information, the software and modern technology in the management, analysis, 
collection, data output, basic techniques of data analysis, the apply of data management 
in problem solving 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

1632210 การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
Library of Congress Classification 

3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการของระบบการจัดหมู่ของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน  การจัดหมู่หนังสือ
ทางการแพทย์ การก าหนดเลขหมู่ หัวเรื่อง การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการวิเคราะห์เลขหมู่ 
 Concepts and principles of Library of Congress classification system, National 
Library of Medicine classification, class number, subject headings, and the use of online 
database for classification analysis 
   
1632314 การศึกษาผู้ใช้ 

User Studies 
3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการของการใช้ห้องสมุดและสารสนเทศ ความส าคัญของผู้ใช้  จิตวิทยาผู้ใช้ 
พฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ เทคโนโลยีใหม่ส าหรับการวัดและการวิเคราะห์ผู้ใช้ การให้
การศึกษาผู้ใช้ การสื่อสารกับผู้ใช้ การประเมินการใช้ และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใช้ห้ องสมุด 
และสารสนเทศ 
 Concepts and principles of library and information usage, importance of users, 
users psychology, behaviors of information search and information usage, new technology 
for users evaluation and analysis, users education guides, communication with users, usage 
assessment and case studies concerned with library and information users studies 
 
1632609 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ 

Thai for Communication in Library and Information Work 
3(3-0-6) 

 หลักการสื่อสาร จิตวิทยาการสื่อสาร กลยุทธ์การสื่อสาร ทักษะการใช้ภาษา ได้แก่ การพูด 
การฟัง การอ่าน การเขียนและการสรุปใจความส าคัญ ทักษะการคิด ได้แก่ การใช้เหตุผล การวิเคราะห์  
การสังเคราะห์ การตีความและการสื่อสาร การเขียนงานทางวิชาการ การอ้างอิง 
 Communication principles, communication psychology, communication 
strategies, linguistic skills: speaking, listening, reading, writing and summarizing, thinking skills: 
reasoning, analyzing, synthesizing, interpreting and communicating, academic writing, 
referencing  
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

1632610 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
English for Professional 

3(3-0-6) 

 การสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในห้องสมุด การสมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัว 
การสัมภาษณ์งาน การติดต่อผู้ใช้ การน าเสนองาน การรายงานผลการด าเนินงาน การจัดการประชุม 
 Conversation related to library practices, job application, resume writing, job 
interviewing, user contacting, work presenting, results reporting, meeting arrangement 
 
1633118 การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานส าหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ 

Basic Programming for Library and Information Work 
3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรม การเขียน 
ผังงาน การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึม การฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรมส า หรับงานห้องสมุด 
และสารสนเทศ 
 Concepts and principles of computer programming, programming development 
process, flowchart writing, algorithm analysis and design, practice in programming for library 
and information work 
 
1633123 การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ 

Library and Information Web Database Development 
3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการของการพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล
บนเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับระบบเครือข่าย เครื่องมือจัดการ
ฐานข้อมูลบนเว็บ การฝึกปฏิบัติพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ 
 Concepts and principles of web database development, analysis and design of 
library and information web database, connecting tools to database and network systems, 
web database administration tools, practice in web database development 
 
1633125 โปรแกรมประยุกต์ส าหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ 

Application Software for Library and Information Work 
3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการของโปรแกรมประยุกต์ การใช้โปรแกรมประยุกต์ในงานห้องสมุด  
การบริการ การเผยแพร่ การสื่อสาร และการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 
 Concepts and principles of application software, using application software in 
library, services, dissemination, communication, and library automation usage 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

1633126 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
Systems Analysis and Design for Library and Information Work 

3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการของการวิเคราะห์และการออกแบบระบบ ตัวแบบระบบและเทคนิค 
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ การประเมิน คัดเลือกและจัดการระบบ กรณีศึกษาการวิเคราะห์ 
และการออกแบบระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิ
 Concepts and principles of system analysis and design, system models and 
techniques of system analysis and design, evaluation, selection and management of system, 
case studies on system analysis and design for library automation 
 
1633127 การวิเคราะห์สื่อและเครือข่ายสังคม 

Social Network and Media Analysis 
3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการวิเคราะห์เครือข่ายสังคมและสื่อสังคม การเก็บข้อมูลบนเครือข่ายสังคม 
การตรวจสอบและการวาดภาพนิทัศน์ของเครือข่ายสังคม พลวัตและการเติบโตของเครือข่ายสังคม  
ความเชื่อมโยงของเครือข่ายสังคม การสื่อสารและการเผยแพร่นวัตกรรมบนเครือข่ายสังคม หลักกฎหมาย
เกี่ยวข้องกับสื่อและเครือข่ายสังคม 
 Concepts and principles for analyzing social networks and social media, data 
collection on social networks, examination and visualization of the social networks, the 
dynamics and growth of social networks, the link of social networks, communication and 
dissemination of innovations on social networks, principles of law relating to media and 
social networks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

  

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  หน้า 25 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

1633128 แหล่งสารสนเทศและการบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
Information Sources and Services in Science, Technology, 
Humanities, and Social Sciences 

3(2-2-5) 

 สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและการบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เครือข่าย/ข่ายงานสารสนเทศ เทคนิคการค้นคืนสารสนเทศในสาขาต่าง ๆ 
การจัดกิจกรรมและการประเมินการบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
 Information related to sciences, technology, humanities, and social sciences, 
information sources and services, network/information group, information retrieval 
techniques in various fields, activities and evaluation of information services for sciences, 
technology, humanities, and social sciences 
 
1633129 การใช้สารสนเทศเพื่อความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 

Use of Information for Creativity and Imagination 
3(2-2-5) 

 ความหมายและความแตกต่างของความคิด ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ประเภท  
ของความคิด ความคิดแบบตรรกะ ความคิดแบบมีเหตุผล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อความคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการ การน าสารสนเทศมาใช้อย่างมีเหตุผล การน าสารสนเทศมาใช้ในการคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ 3 ระดับ การใช้ความคิดโดยตรงกับข้อมูลสารสนเทศ 
การใช้ความคิดสร้างสรรค์เชิงซ้อน การใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการกับองค์ความรู้ใหม่ การคิด
สร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม 
 Meaning and difference of ideas, creativity, and imagination, types of ideas, 
logical thinking, and rational thinking, information analysis and synthesis for creativity and 
imagination, reasonable use of information, application of bringing information in creative 
thinking and imagination, 3 levels of creativity use, direct creativity use, complex creativity 
use, application of new knowledge with creativity and imagination use, new knowledge 
creation and innovation 
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1633130 การจัดการข้อมูลสาธารณมติ 
Data Management on Public Opinion Poll 

3(2-2-5) 

 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ประเภท และบทบาทของสาธารณมติ กระบวนการส ารวจ 
สาธารณมติ อาทิ การรวบรวม การจัดเก็บ การเผยแพร่ และการใช้เทคโนโลยีน าเสนอข้อมูลสาธารณมติ 
ต่อสังคม กรณีศึกษาและการส ารวจสาธารณมติภาคสนาม 
 Concepts, theories, definitions, types and roles of public opinion poll, processes 
of conducting the poll such as gathering, storage, disseminating, and using technology for 
presenting public information to society, case studies and surveys of public opinion poll 
 
1633206 การสร้างและการจัดการเนื้อหาสารสนเทศ 

Information Content Creation and Management 
3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการของการสร้างและจัดการเนื้อหาสารสนเทศ การวิเคราะห์พฤติกรรม  
และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย การสร้างและการปรับแต่งเนื้อหาสารสนเทศให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสร้างและการจัดการเนื้อหาสารสนเทศ 
 Concepts and principles of information content creation and management, 
analysis of behaviors and needs of the target groups, creation and repackaging of information 
content to match the needs of the target groups, the use of technology for information 
content creation and management 
   
1633419 การจัดการสารสนเทศส าหรบัเด็ก 

Information Management for Children 
3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับสารสนเทศส าหรับเด็ก พัฒนาการของเด็ก จิตวิทยาส าหรับเด็ก 
พฤติกรรมและความต้องการสารสนเทศของเด็ก ประเภท รูปแบบและขอบข่ายเนื้อหาสารสนเทศส าหรับ
เด็ก แหล่งผลิตและบริการสารสนเทศส าหรับเด็ก การจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการใช้
สารสนเทศ บทบาทและสมรรถนะของผู้ให้บริการและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องในสังคมดิจิทัล 
 Concepts and principles of information for children, development of children, 
psychology for children, information and behavioral needs of children, types, format and 
scopes of content for children, information sources and services for children, information 
management for children, promotion of information usage, roles and capability of service 
providers, and related ethics in digital society 
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1634415 การจัดการสารสนเทศส าหรับเยาวชน 
Information Management for Youth 

3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการของการจัดการสารสนเทศส าหรับเยาวชน ความส าคัญของเยาวชน 
จิตวิทยาเยาวชน พฤติกรรมและความต้องการสารสนเทศของเยาวชน ประเภท รูปแบบและขอบข่ายเนื้อหา
สารสนเทศส าหรับเยาวชน แหล่งผลิตและบริการสารสนเทศส าหรับเยาวชน การจัดการสารสนเทศส าหรับ
เยาวชน กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารสนเทศ บทบาทและสมรรถนะของผู้ให้บริการและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
ในสังคมดิจิทัล 
 Concepts and principles of information management for youth, importance of 
youth, youth psychology, behaviors and information needs of youth, types, format and 
scopes of information content for youth, information sources and services for the youth, 
information management for youth, promotion of information usage, roles and capability of 
service providers, and related ethics in digital society 
   
1634416 การจัดการสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ 

Information Management for Elderly People 
3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการของการจัดการสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ ความส าคัญของผู้สูงอายุ 
จิตวิทยาผู้สูงอายุ พฤติกรรมและความต้องการสารสนเทศของผู้สูงอายุ ประเภท รูปแบบและขอบข่าย
เนื้อหาสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ แหล่งผลิตและบริการสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ การจัดการสารสนเทศ
ส าหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารสนเทศ บทบาทและสมรรถนะของผู้ให้บริการและจริยธรรม  
ที่เกี่ยวข้องในสังคมดิจิทัล 
 Concepts and principles of information management for elderly people, 
importance of elderly people, aging psychology, behaviors and information needs of elderly 
people, types and scopes of information content for elderly people, information sources 
and services for elderly people, information management for elderly people, promotion of 
information usage, roles and capability of service providers and related ethics in digital 
society 
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1634417 การจัดการสารสนเทศส าหรับผู้ด้อยโอกาส 
Information Management for the Disadvantaged 

3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการของการจัดการสารสนเทศส าหรับผู้ด้อยโอกาส ความส าคัญ 
ของผู้ด้อยโอกาส จิตวิทยาผู้ด้อยโอกาส พฤติกรรมและความต้องการสารสนเทศของผู้ด้อยโอกาส ประเภท 
รูปแบบและขอบข่ายเนื้อหาสารสนเทศส าหรับผู้ด้อยโอกาส แหล่งผลิตและบริการสารสนเทศส าหรับ
ผู้ด้อยโอกาส การจัดการสารสนเทศส าหรับผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารสนเทศ บทบาท  
และสมรรถนะของผู้ให้บริการและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องในสังคมดิจิทัล 
 Concepts and principles of information management for the disadvantaged, 
importance of the disadvantaged, psychology of the disadvantaged, behaviors and 
information needs of the disadvantaged, types and scopes of information content for the 
disadvantaged, information sources and services for the disadvantaged, information 
management for the disadvantaged, promotion of information usage for the disadvantaged, 
roles and capability of service providers and related ethics in digital society 
 
1634420 การจัดการโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ 

Library and Information Project Management 
3(2-2-5) 

 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโครงการ กระบวนการจัดการโครงการห้องสมุด 
และสารสนเทศ การประเมินความต้องการจ าเป็นของโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  
การจัดการโครงการในด้านทรัพยากรมนุษย์ การเงินและงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการโครงการ 
เครื่องมือและเทคโนโลยีการจัดการโครงการ การประเมินโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ  
 Introduction to project management, process of library and information project 
management, assessment of necessary need of project, project feasibility, project 
management of human resources, finance and budget for project management, tools and 
technology for project administration, evaluation of library and information projects 
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1634904 การวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
Introduction to Research in Library and Information Science 

3(2-2-5) 

 แนวคิดและขอบเขตของการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประเภท  
และรูปแบบของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบการวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย เครื่องมือที่ใช้  
ในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเพื่อการวิจัย การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 
การเขียนและเผยแพร่รายงานการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 Concepts and scope of library and information science researches, types and 
formats of researches, research methodology, research design, research proposal writing, 
research instrument, data analysis, research statistics, statistical package for data analysis, 
writing and dissemination of library and information science researches 
 
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
1634806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

Field Experience in Library and Information Science 

5(450) 

 การฝึกปฏิบัติในห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ ประเด็นปัญหาและการแก้ไขปัญหา 
ในสภาวะแวดล้อมจริงของห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 Field training in libraries and information organizations, issue management in 
real-life scenario of public and private libraries and information organizations 

 


