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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสังเคราะห์หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพสารสนเทศในประเทศไทยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์เอกสาร (Content Analysis) จากหลักสูตร เว็บไซต์ และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ซึ่ง
ผลการวิจัยมี 3 ข้อดังนี้ 1) หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีในประเทศไทย มีทั้งหมด 34 
หลักสูตร ใช้ชื่อที่แตกต่างกัน 9 สาขาวิชา แบ่งเป็นกลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ จ านวน 9 หลักสูตร  กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ จ านวน 19 หลักสูตร และกลุ่มสาขาวิชา
การจัดการสารสนเทศ  จ านวน 6 หลักสูตร ส่วนมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนจ าแนกเป็น  มหาวิทยาลัย
ของรัฐที่เปิดสอนมี 8 แห่ง  มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่เปิดสอนมี 7 แห่ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏที่
เปิดสอนมี 16 แห่ง และมหาวิทยาลัยเอกชนที่เปิดสอนมี 3 แห่ง  2) โครงสร้างหลักสูตรของหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศ ส่วนใหญ่ก าหนดจ านวนหน่วยกิตวิชาบังคับตั้งแต่ 31-46 หน่วยกิต 
(ร้อยละ 52.94)  และก าหนดจ านวนหน่วยกิตวิชาเลือกตั้งแต่ 22-32 หน่วยกิต (ร้อยละ 29.41)        
3) รายวิชาในหลักสูตรที่เกิดจากการสังเคราะห์ทั้ง 3 กลุ่มสาขาวิชา พบว่ามีรายวิชาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนเหมือนกันอยู่ 9 รายวิชา ได้แก่ (1) วิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  (2) วิชาการท า
รายการทรัพยากรสารสนเทศ (3) วิชาการบริการสารสนเทศ (4) วิชาการจัดระบบทรัพยากร
สารสนเทศ (5) วิชาการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ (6) วิชาการจัดการฐานข้อมูล) (7) วิชาการ
วิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ (8) วิชาการจัดการองค์กรสารสนเทศ และ (9) วิชาภาษาอังกฤษส าหรับ
วิชาชีพสารสนเทศ   

 
ABSTRACT 

This research was aimed at reviewing bachelor’s degree curriculum in 
information sciences in Thailand. This qualitative research was based on content 
analysis. Data were obtained from curriculum, websites, and related research papers. 
The research findings are three folds: 1) There are 34 curriculums offering bachelor’s 
degree in the area of information sciences in Thailand. These degrees are under 
different titles based on 3 subject areas namely: 9 degrees of Bachelor of Arts Program 
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in Library and Information Sciences, 19 degrees of Bachelor of Arts in Information 
Sciences, and six degrees of Information Management. With regard to types of the 
universities, it was observed that there are eight government universities, 7 autonomy 
universities, 16 Rajabhat universities, and three private universities offering the courses. 
2) In most universities, their curriculum structures regulate that the students have to 
earn about 31-46 credits for compulsory subjects (52.94%), and it is 22-32 credits for 
the selective subjects (29.41%). 3) Across the three subjects areas, there are nine 
subjects that all the universities have in common, namely; (1) Information Resource 
Development, (2) Cataloging Information Resources, (3) Information Services,                 
(4) Organization of Information Resources, (5) Information Storage and Retrieval,            
(6) Data Base Management, (7) Researches in Information Sciences, (8) Management of 
Information Organizations, and (9) English for Information Profession.  
 
ค าส าคัญ 

บรรณารักษศาสตร์  สารสนเทศศาสตร์  การจัดการสารสนเทศ  การจัดการเรียนการสอน 
 
ความส าคัญของปัญหา 

การจัดการศึกษาวิชาสารสนเทศศาสตร์หรือวิชาชีพสารสนเทศ มีพัฒนาการตามพัฒนาการ
ของศาสตร์ คือ จากบรรณารักษศาสตร์สู่บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์ 
และสารสนเทศศาสตร์  จึงท าให้ชื่อหลักสูตรในปัจจุบันได้ใช้ค าว่า สารสนเทศศาสตร์  หรือ 
Information science โดยตรงหรืออาจใช้ร่วมกับค าอ่ืนๆ ท าให้เกิดชื่อหลักสูตรที่หลากหลาย
แตกต่างกันไปตามจุดเน้นของแต่ละหลักสูตร เช่น Library and Information science, Information 
and Library science, Computer and Information science, Communications and 
Information science, Information science and Telecommunications หรือใช้ชื่อหลักสูตร
ตามที่นักสารสนเทศศาสตร์ได้ตั้ งขึ้นเช่น Information Studies, Information Management, 
Information Resource Management, Information systems, Knowledge Management  รวม
ไปถึ งชื่อหลักสูตรที่ ระบุความเฉพาะด้าน เช่น Health Informatics, Health Librarianship, 
Medical Librarianship, Business Information Management, Digital Librarianship, Law 
Librarianship, Information Assurance เป็นต้น (ชุติมา  สัจจานันท์, 2553) 

การศึกษาทางด้านสารสนเทศศาสตร์ในไทย เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2494 ที่คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งในตอนนั้นได้เปิดสอนวิชาจัดห้องสมุดขึ้น เป็นการศึกษาในภาคพิเศษ   
โดยมีมูลนิธิฟุลไบรท์สนับสนุนจัดหาอาจารย์ผู้สอนชาวอเมริกามาสอนปีละ 1 คน เป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2494-2497 (สุทธิลักษณ์ อ าพันวงศ์, 2520) ต่อมาในปี พ.ศ. 2498 ศาสตราจารย์ รอง           
ศยามานนท์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ในสมัยนั้น ได้ก่อตั้งแผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์ในคณะอักษร
ศาสตร์ขึ้น เพ่ือเปิดสอนวิชาจัดห้องสมุดในภาคปกติและได้ขอประทานชื่อวิชาใหม่คือ“วิชา
บรรณารักษศาสตร์” จาก พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ (พิมพ์ร าไพ   
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เปรมสมิทธ์, 2552) หลังจากนั้นต่อมาการศึกษาบรรณารักษศาสตร์ จึงได้มีการแพร่หลายและเปิด
สอนในมหาวิทยาลัยต่างๆมากขึ้น  จนมีพัฒนาการมาเป็นวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่ง
แรกที่เปิดสอนคือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยใช้ชื่อหลักสูตรในครั้งแรกว่า สารนิเทศศาสตร์ 
ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับสารสนเทศศาสตร์ อันมาจากศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Information Science  
ในช่วงนั้นสถาบันการศึกษาหลายแห่งที่เปิดสอนส่วนใหญ่ใช้ชื่อหลักสูตรว่า บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์, บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์, บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศึกษา แต่เมื่อภายหลังเมื่อมีการปรับปรุงหลักสูตร จึงเปลี่ยนมาใช้เป็น สารสนเทศศาสตร์ หรือ 
สารสนเทศศึกษา หรือ การจัดการสารสนเทศ มากขึ้น (ชุติมา สัจจานันท์, 2553)    

ในปัจจุบันมีภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม
ทางสารสนเทศ(Information Ecology) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (Technology 
and Communication) ด้านรูปแบบของสารสนเทศ (Packages of Information) ด้านการบริหาร
จัดการศูนย์สารสนเทศ  (Management) ด้านการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ (Information 
Organization) ด้านการบริการสารสนเทศ ( Information Service) และด้านพฤติกรรมผู้ ใช้
สารสนเทศ (Information Behavior of Users) จึงส่งผลกระทบต่อบทบาทหน้าที่ของนักวิชาชีพ
สารสนเทศ ประกอบกับประเทศไทยได้มีนโยบายการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษา  เพ่ือพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนให้ทัดเทียม
มาตรฐานสากล จึงได้ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ           
ปริญญาตรีสาขาวิชาต่าง ๆ ขึ้น โดยยึดหลักแนวทางตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  เพ่ือสร้าง
เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ทุกๆสาขาวิชา และสร้างความเชื่อมั่นใน
คุณภาพบัณฑิต (ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2552) ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นต้องศึกษาสภาพการ
จัดการเรียนการสอนวิชาสารสนเทศศาสตร์ในปัจจุบัน เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิของประเทศไทย ส าหรับวิชาชีพสารสนเทศในระดับปริญญาตรี บทความฉบับนี้จึงมี
จุดประสงค์ที่จะน าเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาสารสนเทศศาสตร์ ระดับ
ปริญญาตรี  ในประเด็นหัวข้อต่อไปนี้คือ ชื่อหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน  โครงสร้างหลักสูตร   
และรายวิชาในหลักสูตร 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือสังเคราะห์หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศในประเทศไทยและ
วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสาร (Content Analysis) 
จากหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศในประเทศไทย จ านวน 34 หลักสูตร  และวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องประกอบด้วยสมรรถนะของนักวิชาชีพสารสนเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
สารสนเทศ และมาตรฐานหลักสูตรหรือโมเดลที่เก่ียวข้อง  
ผลการวิจัย 
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 จากการวิจัย สามารถสรุปผลการสังเคราะห์หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
สารสนเทศในประเทศไทย ได้ดังนี้ 

1. ชื่อหลักสูตรและมหาวิทยาลัยท่ีเปิดสอน 

 จากการรวบรวมข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศท่ีเปิด
สอนในช่วงปีพ.ศ. 2549-2556 จากมหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศไทย  พบว่ามีหลักสูตรที่เปิดสอน
ทั้งหมด 34 แห่ง เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐจ านวน 8 แห่ง  มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จ านวน 7 แห่ง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจ านวน 16 แห่ง  และมหาวิทยาลัยเอกชนจ านวน 3 แห่ง โดยใช้ชื่อสาขาวิชา
แตกต่างกัน 9 สาขาวิชา ซึ่งผู้วิจัยได้จัดแบ่งกลุ่มหลักสูตรสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศ 
ออกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 โดยพิจารณาจากชื่อและเนื้อหาภายใน
หลักสูตรและได้แสดงรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 1 แสดงรายชื่อสาขาวิชาที่ถูกจัดกลุ่มในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชา 
1. กลุ่มสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์  

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์,              
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์  

2. กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์    

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์, สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ส าหรับ
การสื่อสาร,สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา, สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา  

3. กลุ่มสาขาวิชาการจัดการ
สารสนเทศ 

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ, สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
ดิจิทัล, สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยี  

 
จากตารางที่1 สรุปได้ว่าหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีในประเทศไทย ที่จัดเป็นกลุ่ม

สาขาวิชาได้ 3 กลุ่มสาขาวิชา พบว่า กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มีชื่อสาขาวิชามากที่สุดถึง 4 
สาขาวิชา รองลงมาคือกลุ่มสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ  มีชื่อสาขาวิชา 3 สาขาวิชา และรองลงมา
คือ กลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ ทีมี่ชื่อสาขาวิชาเพียง 2 สาขาวิชา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 แสดงรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศ 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558 

  
 

176 

สาขาวิชา มหาวิทยาลยัที่เปิดสอน 
1. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ (Library and 
Information Science)   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา,มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ , มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี,มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารกัษ์ (Information and Library 
Science)   

มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

3. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์(Information 
Science) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร,ี มหาวิทยาลยัขอนแกน่,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช,มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ฯ , มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวทิยาลยัราช
ภัฏอุดรธาน,ีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

4. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ส าหรับการ
สื่อสาร(Information Science for 
Communication) 
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

5. สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (Information 
Studies) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวทิยาลัยบูรพา, มหาวทิยาลัยทักษิณ, 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

6. สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (Information 
Studies) 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
 

7. สาขาวิชาการจดัการสารสนเทศ 
(Information Management) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตาน,ี มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, มหาวิทยาลัยรังสิต 

8. สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดจิิทัล 
(Digital Information Management) 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
 

9. สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและ
เทคโนโลยี (Information Management 
and Technology) 

มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์เอเชีย 

 
จากตารางที่ 2  สรุปได้ว่าหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศแต่ละชื่อสาขาวิชามี

จ านวนมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนเรียงตามล าดับดังนี้  (1) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ จ านวน 11 แห่ง 
(2) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จ านวน 7 แห่ง (3) สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 
จ านวน 7 แห่ง  (4) สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ จ านวน 4 แห่ง  (5) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
และบรรณารักษ์ จ านวน 2 แห่ง (6) สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา จ านวน 1 แห่ง (7) สาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์ส าหรับการสื่อสาร  จ านวน 1 แห่ง (8) สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล จ านวน 1 แห่ง 
และ (9) สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยี จ านวน 1 แห่ง ตามล าดับ 

โครงสร้างหลักสูตร 
 จากการวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรทั้ง 34 หลักสูตร ผลการวิจัยพบว่าหลักสูตรที่เกี่ยวกับ
วิชาชีพสารสนเทศที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยของรัฐ มี 8 หลักสูตร  เปิดสอนในมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ มี 7 หลักสูตร  เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฎ มี 16 หลักสูตร และเปิดสอนในมหาวิทยาลัย
เอกชน มี 3 หลักสูตร มหาวิทยาลัยของรัฐส่วนใหญ่มีหน่วยกิตตลอดหลักสูตรอยู่ในช่วง 121-130 
หน่วยกิต จ านวน 3 หลักสูตร (ร้อยละ 37.50) มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐส่วนใหญ่มีหน่วยกิตตลอด
หลักสูตร 131-140 หน่วยกิต จ านวน 3 หลักสูตร (ร้อยละ 42.86) มหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนใหญ่มี
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 131-140 หน่วยกิต จ านวน 9 หลักสูตร (ร้อยละ 56.25) และมหาวิทยาลัย
เอกชนมีหน่วยกิตตลอดหลักสูตร เท่ากัน 3 ช่วงคือ ช่วง 121-130 หน่วยกิต ช่วง 131-140 หน่วยกิต 
และช่วงมากกว่า  140 หน่วยกิต จ านวน 1 หลักสูตร (ร้อยละ 33.33) และเมื่อน าผลที่ได้มาวิเคราะห์
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ข้อมูลจ าแนกเป็นกลุ่มสาขาวิชาจะพบว่าแต่ละกลุ่มสาขาวิชามีช่วงหน่วยกิต  ตลอดหลักสูตรแตกต่าง
กัน ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 ตารางสรุปโครงสร้างหลักสูตรของหลักสูตร จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

ประเภทมหาวทิยาลัย 

หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 

รวม ต่ ากว่า 121 121-130 131-140 มากกว่า 140 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. กลุ่มสาขาวิชาบรรณรกัษศาสตร ์ 1 11.11 3 33.33 5 55.56 0 0.00 9 

2. กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์ 1 5.26 7 36.84 8 42.11 3 15.79 19 
3. กลุ่มสาขาวิชาการจัดการ
สารสนเทศ 0 0.00 3 50.00 2 33.33 1 16.67 6 

รวม 2 5.88 13 38.24 15 44.12 4 11.76 34 

 จากตารางที่ 3 สรุปได้ว่า กลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์มีโครงสร้างหน่วยกิต    
ตลอดหลักสูตรส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 131-140 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 55.56 กลุ่มสาขาวิชาที่สองคือ            
กลุ่ มสาขาวิ ชาสารสนเทศศาสตร์  มี โครงสร้ า งหน่ วยกิตต ลอดหลักสู ตรส่ วนใหญ่อยู่ ใน                         
ช่วง 131-140 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 42.11 และกลุ่มสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ มีโครงสร้าง   
หน่วยกิตตลอดหลักสูตรส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 121-130 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 50.00 
 โครงสร้างภายในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่างๆ มีการจัดแบ่งหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ออกเป็นส่วน ๆ ตามประเภทของหมวดวิชา  ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่ละประเภทอาจก าหนดชื่อหมวดวิชา
คล้ายคลึงกันบ้างและแตกต่างกันบ้าง  แต่อย่างไรก็ตามโครงสร้างของหลักสูตรทุกมหาวิทยาลัยในไทย
จะต้องประกอบไปด้วย  

1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป        
2. หมวดวิชาเฉพาะ ที่แบ่งออกเป็นหมวดย่อยๆ ดังนี้  

2.1  วิชาแกนหรือพ้ืนฐานเฉพาะด้าน   
2.2  วิชาเฉพาะด้านหรือวิชาบังคับ   
2.3  วิชาเลือก  

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                              
                                                    

  จากการสังเคราะห์วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรของไทยตามโครงสร้างดังกล่าว ผู้วิจัยได้เลือก
สังเคราะห์วิเคราะห์เฉพาะหมวดวิชาเฉพาะ และในบทความนี้จะขอน าเสนอเฉพาะวิชาบังคับ 
เนื่องจากวิชาแกนและวิชาเลือกเป็นวิชาที่แต่ละมหาวิทยาลัยมักก าหนดแตกต่างกันขึ้นกับ
วัตถุประสงค์ของแต่ละหลักสูตร ส่วนหมวดวิชาอ่ืน ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้มี
การก าหนดเกณฑ์หน่วยกิตขั้นต่ าไว้แล้ว ดังนั้นโครงสร้างหลักสูตรของวิชาบังคับ ในแต่ละกลุ่ม
สาขาวิชาจึงมีรายละเอียดดังตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4 ตารางสรุปจ านวนหน่วยกิตวิชาบังคับ ของหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศ  
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หลักสูตร 
วิชาบงัคับ (หน่วยกติ) 

รวม 15-30 31-46 47-62 63-78 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.กลุ่มสาขาวิชาบรรณารกัษศาสตร ์ 0 0.00 6 66.67 3 33.33 0 0.00 9 

2.กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์ 3 15.79 8 42.11 7 36.84 1 5.26 19 
3.กลุ่มสาขาวิชาการจดัการ
สารสนเทศ 1 16.67 4 66.67 0 0.00 1 16.67 6 

รวม 4 11.76 18 52.94 10 29.41 2 5.88 34 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า โครงสร้างวิชาบังคับของหลักสูตรในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา มีช่วง            

หน่วยกิตตั้งแต่ 31-46 หน่วยกิตมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.94 รองลงมาคือ ช่วงหน่วยกิต 47-62        
หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 29.41 และรองลงมาคือ ช่วงหน่วยกิต 15-30 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 
11.76 ตามล าดับ 

3. รายวิชาในหลักสูตร 
จากสภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนการสอนวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้ท าการศึกษา

รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศ  โดยการน ารายวิชาใน               
หมวดวิชาเฉพาะ คือวิชาบังคับและวิชาเลือกของทุกหลักสูตรใน 3 กลุ่มสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพสารสนเทศมาสังเคราะห์วิเคราะห์ จนท าให้ได้รายวิชาบังคับของหลักสูตรในแต่ละกลุ่ม
สาขาวิชาจ านวน 15 วิชา เรียงตามข้อมูลร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนจากมากไปน้อย         
ดังรายละเอียดในตารางที่ 5 

 
ตารางท่ี 5 ตารางแสดงรายวิชาบังคับในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศทั้ง 3 กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาการจดัการสารสนเทศ 

1. การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
(Information Resource 
Development) (รอ้ยละ 100) 

1. การวเิคราะห์ทรพัยากรสารสนเทศ 
(Classification of Information 
Resources) (ร้อยละ 100) 

1.  การวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ 
(Information Content Analysis)  
(ร้อยละ 100) 

2. การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
(Cataloging Information Resources) 
(ร้อยละ 100) 

2. การบรกิารสารสนเทศ (Information  
Service) (ร้อยละ 100) 

2. การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
(Cataloging Information 
Resources)        (ร้อยละ 100)   

3. การบรกิารสารสนเทศ (Information 
Services) (ร้อยละ 100) 

3. การจดัการฐานขอ้มูล (Database 
Management) (ร้อยละ 94.74) 

3. การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
(Information Resources 
Development) (รอ้ยละ 100) 

4. การจดัระบบทรัพยากรสารสนเทศ 
(Organization of Information 
Resources) (ร้อยละ 88.89) 

4. สารสนเทศศาสตร์เบ้ืองต้น (Introduction to 
Information Science) (ร้อยละ 94.74) 

4. การบรกิารสารสนเทศ (Information  
Service) (ร้อยละ 100) 

5. การจดัเก็บและการคน้คืนสารสนเทศ 
(Information Storage and Retrieval) 
 (ร้อยละ 77.78) 

5. การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
(Development of Information 
Resources) (ร้อยละ 89.47) 

5. ระเบียบวิธีวจิัยทางการจัดการ
สารสนเทศ (Research 
Methodology in Information 
Management)  (ร้อยละ 100) 

6. การจดัการฐานขอ้มูล (Database 
Management) (ร้อยละ 77.78) 

6. การวจิัยทางสารสนเทศศาสตร ์            
(Information Science Research) (ร้อยละ 
89.47) 

6. ภาษาอังกฤษส าหรับนกัสารสนเทศ  
(English for Information 
Professionals) (ร้อยละ 83.33) 

ตารางท่ี 5 ตารางแสดงรายวิชาบังคับในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศ (ต่อ) 
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กลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ 

7. การวจิัยทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์Research in Library 
and Information Science (ร้อยละ 
77.78) 

7. การจดัการองคก์ารสารสนเทศ (Management 
of Information Organizations) (ร้อยละ 
84.21) 

7. การวเิคราะห์และการออกแบบระบบ
สารสนเทศ (Information System 
Analysis and Design) (ร้อยละ 
83.33) 

8. การจดัการสถาบันบริการสารสนเทศ 
(Management of Information 
Organizations) (ร้อยละ 66.67) 

8. การจดัเก็บและการคน้คืนสารสนเทศ  
(Information Storage and Retrieval) (ร้อย
ละ 78.95) 

8. การจดัการฐานขอ้มูล (Database 
Management) (ร้อยละ 83.33) 

9. ความรู้เบ้ืองต้นทางบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร ์( Introduction 
to Library and Information 
Science)   (ร้อยละ 66.67) 

9. การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศและ
ความรู ้ (Cataloging of Information 
Resource and Knowledge ) (ร้อยละ 
68.42) 

9. การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
(Web Design and Development) 
(ร้อยละ 83.33) 

10. เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 
(Introduction to Information 
Technology)   
(ร้อยละ 55.56) 

10. ความรู้เบ้ืองต้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Introduction to Information 
Technology)  
(ร้อยละ 68.42) 

10. การศกึษาผู้ใช้ (User Studies)    
 (ร้อยละ 83.33) 

11. ระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิ(Automated 
Library Systems) (ร้อยละ 44.44) 

11. เทคโนโลยีเพือ่การจัดการสารสนเทศ 
(Technology in Information 
Management) (ร้อยละ 68.42) 

11. ระบบอัตโนมัตเิพื่องานสารสนเทศ 
(Automation System for 
Information Works) (ร้อยละ 
66.67) 

12. สัมมนาทางบรรณารกัษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์ (Seminar in 
Library and Information Science) 
(ร้อยละ 44.44) 

12. ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพสารสนเทศ  
(English for Information Profession) (ร้อย
ละ 63.16) 

12. การจดัการความรู้เบ้ืองต้น 
(Introduction to Knowledge 
Management)  (ร้อยละ 66.67) 

13. ภาษาอังกฤษส าหรับบรรณารกัษ์และ
นักสารสนเทศ (English for Librarians 
and Information Professionals)                
(ร้อยละ 44.44) 

13. บรรณานกุรม ดรรชนีและสาระสังเขป 
(Bibliographic Indexing and Abstracting)  
(ร้อยละ 57.89) 

13. การจดัการองคก์รสารสนเทศ  
(Information Organization 
Management)  (ร้อยละ 66.67) 

14. การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน 
(Reading and Reading Promotion) 
(ร้อยละ 44.44) 

14. สารสนเทศทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร ์
และวทิยาศาสตร ์(Information Resource in 
Humanities, Social and Natural Science)               
(ร้อยละ 57.89) 

14. สัมมนาส าหรับนกัสารสนเทศ 
(Seminar in Information 
Professionals)  (ร้อยละ 66.67) 

15. การจดัการสารสนเทศ ( Information 
Management) (ร้อยละ 33.33) 

15. สารสนเทศกับสังคม (Information and 
Society) (ร้อยละ 52.63) 

15. การคน้คืนสารสนเทศ 
(Information Retrieval) (ร้อยละ 
50.00) 

  
จากตารางที่ 5  สรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
สารสนเทศ พบว่า  รายวิชาบังคับที่มีเหมือนกันของหลักสูตรทั้งสามกลุ่มสาขาวิชา มีอยู่ทั้งหมด 9 
รายวิชาได้แก่ (1) วิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  (2) วิชาการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
(3) วิชาการบริการสารสนเทศ (4) วิชาการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ (5) วิชาการจัดเก็บและการ
ค้นคืนสารสนเทศ (6) วิชาการจัดการฐานข้อมูล)   (7) วิชาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ (8) วิชาการ
จัดการองค์กรสารสนเทศ และ (9) วิชาภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพสารสนเทศ         ซึ่งจาก
ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า หลักสูตรทั้งสามกลุ่มสาขาวิชามีรายวิชาบังคับที่เป็นวิชาแกนร่วมกันมาก
ถึงร้อยละ 60  
 
แผนที่ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์ 
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 Chaim Zins ได้ศึกษาเกี่ยวกับแผนที่ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์ โดยใช้วิธี 
Critical Delphi ในช่วงปี 2003-2005 จนได้แผนที่ความรู้ ซึ่งมีจุดประสงค์การศึกษาคือ เพ่ือแสดง
ความรู้พ้ืนฐานของสารสนเทศศาสตร์ทีแ่ยกเป็นหมวดหมู่ งานวิจัยนี้ได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการ
ชั้นน าทั้งหมด 57 คน จาก 16 ประเทศ และเป็นตัวแทนเกือบทุกส่วนที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับเนื้อหา
ในแผนที่ความรู้   การจัดหมวดหมู่เนื้อหาในแผนที่ความรู้แบ่งออก 10 กลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้คือ  
 1. กลุ่มพ้ืนฐาน (Foundations) ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มย่อย ๆ คือ ทฤษฎี  การวิจัย 
การศึกษา และประวัติสารสนเทศศาสตร์ 
  1.1 กลุ่มทฤษฎี (Theory) ประกอบด้วย แนวคิดทางสารสนเทศศาสตร์  รายวิชาใน
ศาสตร์อ่ืนที่ก าหนดเป็นเป็นทฤษฎีพ้ืนฐานของสารสนเทศศาสตร์ ยกตัวอย่าง มานุษยวิทยา ศิลปะ 
การสื่อสาร  วิทยาการคอมพิวเตอร์  เศรษฐศาสตร์ การศึกษา วิศวกรรม ประวัติศาสตร์ กฎหมาย 
ภาษาศาสตร์ ปรัชญา จริยธรรม จิตวิทยา ระเบียบวิธีวิจัย สัญศาสตร์ สังคมวิทยา และทฤษฎีที่สร้าง
ขึ้นเฉพาะส าหรับสารสนเทศศาสตร์  
  1.2 กลุ่มการวิจัย (Research) รวมถึงแนวความคิดและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับ   
การวิจัยด้านสารสนเทศศาสตร์  การประเมินผลและการประเมินของนโยบาย  เทคนิคและระบบ        
การวิจัยที่เกี่ยวกับทฤษฎีทางสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งในทางปฏิบัติประกอบด้วยสองประเภท คือ         
การวิจัยเชิงทฤษฎี และการวิจัยเชิงประจักษ์ ซึ่งการวิจัยเชิงประจักษ์ได้แบ่งย่อยออกเป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ  
  1.3 กลุ่มการศึกษา (Education) หมายถึงการศึกษาทางวิชาการสารสนเทศศาสตร์
และการฝึกอบรมระดับวิชาชีพของแรงงานที่ใช้ความรู้ การคาดการณ์การศึกษาด้านสารสนเทศศาสตร์ 
ความรู้ทางทฤษฎีและความรู้ในทางปฏิบัติ  
  1.4 กลุ่มประวัติศาสตร์  (History) หมายถึงการประวัติศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับ
สารสนเทศศาสตร์ 

2. กลุ่มวิชาทรัพยากร (Resources)  เกี่ยวข้องกับแหล่งทรัพยากรที่หลากหลายและ
ชนิดของทรัพยากรความรู้   ซึ่งแหล่งทรัพยากรความรู้แบ่งออกเป็นปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ   
แหล่งทรัพยากรปฐมภูมิคือความรู้ที่มนุษย์คิดค้นขึ้น ส่วนแหล่งทรัพยากรทุติยภูมิและตติยภูมิ คือ 
ทรัพยากรที่มีทั้งมนุษย์ (เช่นครู) ที่รายงานสิ่งที่พวกเขารู้ว่ามาจากทรัพยากรปฐมภูมิหรือระบบ
สารสนเทศ และทรัพยากรอ่ืนๆ ที่แสดง หรือรวมไปถึงเอกสารเนื้อหาความรู้ 

3. กลุ่ มผู้ ปฏิบัติ งานบนพ้ืนฐานความรู้  (Knowledge Workers)  เกี่ ยวข้องกับ               
3 ประเด็น คือ คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้และการปรับแนวคิดคุณค่าของ
ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้, ความรู้ทางทฤษฎีและการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้งาน และสุดท้ายคือ
ประสบการณ์การท างาน   นอกจากนี้ในประเด็นความรู้ทางทฤษฎียังแบ่งย่อยออกเป็น ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับมนุษย์  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารสนเทศศาสตร์ และความรู้ทางวิชาชีพในสาขาที่มีความ
เชี่ยวชาญ (เช่นการศึกษาสารสนเทศ, สารสนเทศทางการแพทย์) 
 4. กลุ่มวิชาเนื้อหา (Contents)  เกี่ยวข้องกับประเภทเนื้อหาความรู้ผ่านสื่อกลาง        
ซึ่งล้วนเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเภทต่างๆของโครงสร้างความรู้ (เช่น แผนที่ความรู้, การจ าแนก
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ชื่อเรื่อง ,รูปแบบ) ระบบการจัดหมวดหมู่ (เช่น LCC, DDC, UDC, CC, BC) และสาขาวิชา (เช่น 
โบราณคดี  ชีววิทยา  วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
 5. กลุ่มวิชาการประยุกต์ (Applications)  เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ การพัฒนาระบบ
ตามความต้องการและความสนใจของมนุษย์ ซึ่งสามารถใช้ส่งเสริมการจัดหาองค์ความรู้ 
  6. กลุ่มวิชาการด าเนินการและกระบวนการ (Operations & Processes) เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินการและกระบวนการที่สื่อกลางความรู้ของมนุษย์ และเอกสารของพวกเขา โดยครอบคลุม 
การจัดระบบ การประมวลผล การเผยแพร่ การตีพิมพ์ การจัดเก็บ การควบคุม การประเมินผลวัดผล 
การค้นหาและการเรียกใช้ความรู ้
 7. กลุ่มวิชาเทคโนโลยี (Technologies) เกี่ยวข้องกับประเด็นประเภทของเทคโนโลยี
สารสนเทศและความรู้ โดยเทคโนโลยีเหล่านี้ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกเป็นสื่อกลางความรู้ ส่งผ่าน
เอกสาร แสดง จัดระบบ ประมวลผล เผยแพร่  จัดเก็บ จัดการการประเมินผลวัดผล  ค้นหาและการ
เรียกใช้ความรู้  ซึ่งในสาขาสารสนเทศศาสตร์แตกต่างจากสาขาอ่ืนที่ใช้เทคโนโลยี เช่น วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ตรงที่มุ่งเน้นสนับสนุนเทคโนโลยีเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้น เน้นการเผยแพร่ความรู้ รวมถึงการ
ออกแบบส่วนประสานงานกับมนุษย์  
 8. กลุ่มวิชาสภาพแวดล้อม (Environments) หมายถึงประเด็นทางสังคม (เช่น นโยบาย
สารสนเทศ, เข้าถึงสารสนเทศ) รวมถึงชาติพันธุ์และประเด็นทางวัฒนธรรม ประเด็นวิชาชีพที่เก่ียวข้อง
กับกฎหมาย (เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา, ความเป็นส่วนตัว) และประเด็นด้านจริยธรรม ( เช่น ความ
เป็นส่วนตัวกับประโยชน์สาธารณะ)   
 9. กลุ่มวิชาองค์กร (Organizations) เกี่ยวข้องกับลักษณะการให้สารสนเทศขององค์กร  
ซึ่งจากมุมมองขององค์กรถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทย่อยคือ ประเภทขององค์กร และการท างาน
ขององค์กร ประเภทขององค์กรแบ่งออกเป็นสามหมวดหมู่ย่อยคือ หน่วยงานภาครัฐ , หน่วยงานที่อยู่
ในความดูแลภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน  ส่วนการท างานขององค์กร  ได้แบ่งออกเป็น               
สองประเภทย่อยคือ องค์กรที่ท าหน้าที่บันทึกความทรงจ า เช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และสิ่งอ่ืนที่
คล้ายกัน และองก์กรที่บริการสารสนเทศ  
 10. กลุ่มวิชาผู้ใช้ (Users) เกี่ยวข้องกับการให้บริการผู้ใช้ปลายทางให้สามารถเชื่อมโยง
กับแหล่งสารสนเทศ โดยแบ่งผู้ใช้ออกเป็นสองประเภทหลักๆ คือ บุคคล และกลุ่มชุมชน  ซึ่งกลุ่ม
ชุมชนได้แบ่งออกเป็นสี่หมวดหมู่ย่อย ได้แก่ 1) แบ่งตามเพศ 2) แบ่งตามอายุ 3) แบ่งตามวัฒนธรรม
และเชื้อชาติ  และ 4) แบ่งตามความต้องการและความสนใจ (เช่น แบ่งตามวิชาชีพ) (Chaim Zins, 
2007)   
องค์ความรู้ ในมาตรฐานหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  MARA   
ประเทศมาเลเซีย 

 องค์ความรู้ของวิชาแกนร่วมกันที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี MARA ประเทศมาเลเซีย ประกอบด้วยองค์ความรู้ในประเด็น
ต่างๆ  13 เรื่อง ดังนี้ 

1. ทฤษฎีความรู้ของสารสนเทศศาสตร์ (Epistemology of Information Science)  
2. ทรัพยากรสารสนเทศ (Information/ Knowledge Resources) 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558 

  
 

182 

3. การจัดระบบการจัดการสารสนเทศ (Information Management Organisation) 
4. การจัดระบบสารสนเทศ (Information/ Knowledge Organisation) 
5. การค้นคืนสารสนเทศ  (Information/Knowledge Retrieval) 
6. การบริการสารสนเทศ(Information Services) 
7. การจัดระบบการจัดการสารสนเทศ (Information Management Organisation) 
8. การเก็บรักษาและดูแลสารสนเทศ(Information Preservation and Conservation) 
9. เทคโนโลยีข้อมูลและสารสนเทศ(Information/Knowledge Technologies) 
10. การรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security) 
11. กฏหมาย (Legal aspect) 
12. จริยธรรมและความเป็นมืออาชีพ(Ethics and Professionalism) 
13. ผู้ประกอบการสารสนเทศ(Information Entrepreneurship) 
 (Malaysian Qualification Agency, 2013) 

 
อภิปรายผล 
  สภาพการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศใน
ประเทศไทย พบว่าวิชาบังคับของทั้งสามกลุ่มสาขาวิชามีวิชาแกนร่วมกันถึง 9 วิชา จาก 15 วิชา         
คิดเป็นร้อยละ 60 และพบว่า 8 วิชา คือ 1) การวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ(Information Content 
Analysis)/การจั ดระบบสารสน เทศ ( Information Organization) 2) ความรู้ เ บื้ อ งต้ นทา ง
บรรณารักษศาสตร์/ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์/ความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ ( Introduction to Information Management) 3)การบริการ
สารสนเทศ ( Information Services) 4) การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ  ( Information 
Storage and Retrieval) 5) การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์ (Research in Library Science)/           
การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์  (Research in Library and Information Science)/ การวิจัย
ทางการจัดการสารสนเทศ(Research in Information  Management) 6)การจัดการเทคโนโลยี
ส า รสน เทศ ในงานห้ องสมุ ด  ( Information Technology Management for Library Work)/
เทคโนโลยี ในงานสารสนเทศ (Technology Information Work) /เทคโนโลยีในการจัดการ
สารสนเทศ ( Information Management Technology) 7) กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
สารสนเทศ (Laws and Ethics in Information Profession 8) การจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) สอดคล้องกับการวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ของ Chu Heting ทีพ่บว่า วิชาแกนของหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย  1) วิชาการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ  2) วิชา
แหล่งทรัพยากรและการบริการ 3) วิชาความรู้เบื้องต้นทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ 4) วิชาการจัดการ 5) วิชาการวิจัยทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 6) วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 7) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 8) วิชาที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ เช่น 
สารสนเทศกับสังคม วัฏจักรของสารสนเทศ  9) วิชาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมและนโยบายสารสนเทศ 
10) วิชาอ่ืน ๆ เช่น ทางเลือกของการเรียนรู้  แนวคิดเกี่ยวกับการประมวลความรู้  ระบบสารสนเทศ 
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โครงสร้างและการค้นคืน  ห้องสมุดในสังคมอเมริกัน ระบบสังคมและการเก็บรวบรวม (Chu Heting, 
2006)    
 นอกจากนี้ หากพิจารณารายวิชาตามกลุ่มสาขาวิชา จะพบว่ารายวิชาบังคับทั้งสามกลุ่ม
สาขาวิชามีความสอดคล้องกับแผนที่ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์ของ Chaim Zins ที่ก าหนด
ความรู้พื้นฐานของสารสนเทศศาสตร์ออกเป็น 10 หมวดหมู่ (Chaim Zins, 2007) มีรายละเอียดดังนี้  

1) กลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์  เมื่อน ารายวิชาบังคับที่เป็นผลการวิจัยไปจ าแนกตาม
หมวดหมู่เนื้อหาในแผนที่ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์พบว่า อยู่ในกลุ่มวิชาความรู้พ้ืนฐาน             
5 วิชาคือวิชาความรู้ เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  วิชาสัมมนาทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษส าหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ  
วิชาการอ่านและการส่งเสริมการอ่าน  และวิชาการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
กลุ่มวิชาทรัพยากร 1 วิชา คือวิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  กลุ่มวิชาเนื้อหา 2 วิชาคือ 
วิชาการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศและวิชาการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ กลุ่มวิชาการ
ประยุกต์ 1 วิชา คือวิชาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  กลุ่มวิชาการด าเนินการและกระบวนการ 2 วิชา คือ 
วิชาการจัดการสารสนเทศ และวิชาการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ กลุ่มวิชาเทคโนโลยี           
2 วิชา คือวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น และวิชาการจัดการฐานข้อมูล กลุ่มวิชาองค์กร 2 วิชา 
คือ วิชาการบริการสารสนเทศ และวิชาการจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ  ส่วนกลุ่มวิชาที่ไม่
ปรากฏรายวิชาใดๆ เลย ได้แก่ กลุ่มวิชาผู้ปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานความรู้ กลุ่มวิชาสภาพแวดล้อม และ
กลุ่มวิชาผู้ใช้  ส่วนภาพรวมของหลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์นี้ พบว่ารายวิชาส่วนใหญ่
เน้นไปทางด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

2) กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ เมื่อน ารายวิชาบังคับที่เป็นผลการวิจัยไปจ าแนกตาม
หมวดหมู่เนื้อหาในแผนที่ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์พบว่า อยู่ในกลุ่มวิชาความรู้พ้ืนฐาน          
4 วิชา คือ วิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น วิชาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษ
ส าหรับวิชาชีพสารสนเทศ  และวิชาสารสนเทศทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  
กลุ่มวิชาทรัพยากร 1 วิชา คือ วิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  กลุ่มวิชาเนื้อหา 3 วิชา คือ 
วิชาการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ วิชาการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศและความรู้  และวิชา
บรรณานุกรม ดรรชนีและสาระสังเขป กลุ่มวิชาการด าเนินการและกระบวนการ 1 วิชา คือ วิชาการ
จัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 3 วิชา คือ วิชาการจัดการฐานข้อมูล    วิชา
ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสารสนเทศ  กลุ่มวิชา
สภาพแวดล้อม 1 วิชา คือ วิชาสารสนเทศกับสังคม กลุ่มวิชาองค์กร 2 วิชา คือวิชาการจัดการองค์การ
สารสนเทศ และวิชาการบริการสารสนเทศ  ส่วนกลุ่มวิชาที่ไม่ปรากฏรายวิชาใดๆเลย ได้แก่ กลุ่ม
วิชาการประยุกต์ กลุ่มวิชาผู้ปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานความรู้  และกลุ่มวิชาผู้ใช้ ส่วนภาพรวมของ
หลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์นี้ พบว่ารายวิชาส่วนใหญ่เน้นไปทางด้านการจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศและมีวิชาทางด้านเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 

3) กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ เมื่อน ารายวิชาบังคับที่เป็นผลการวิจัยไปจ าแนก
ตามหมวดหมู่เนื้อหาในแผนที่ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์พบว่า อยู่ในกลุ่มวิชาความรู้พ้ืนฐาน          
3 วิชา คือวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักสารสนเทศ  วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการสารสนเทศ  
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และวิชาสัมมนาส าหรับนักสารสนเทศ กลุ่มวิชาทรัพยากร 1 วิชา คือ วิชาการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ กลุ่มวิชาเนื้อหา 2 วิชา คือวิชาการวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ และวิชาการท ารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ กลุ่มวิชาผู้ปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานความรู้ 1 วิชา คือ วิชาการจัดการความรู้
เบื้องต้น กลุ่มวิชาการประยุกต์ 1 วิชา คือ วิชาระบบอัตโนมัติเพ่ืองานสารสนเทศ                         กลุ่ม
วิชาการด าเนินการและกระบวนการ 1 วิชา คือ การค้นคืนสารสนเทศ กลุ่มวิชาเทคโนโลยี  3 วิชา คือ
วิชาการจัดการฐานข้อมูล วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ และวิชาการวิเคราะห์และการ
ออกแบบระบบสารสนเทศ  กลุ่มวิชาองค์กร 2 วิชา คือ วิชาการจัดการองค์กรสารสนเทศ และวิชา 
การบริการสารสนเทศ กลุ่มวิชาผู้ใช้ 1 วิชา คือ วิชาการศึกษาผู้ใช้ ส่วนกลุ่มวิชาที่ไม่ปรากฏรายวิชา
ใดๆ เลย ได้แก่ กลุ่มวิชาสภาพแวดล้อม ส่วนภาพรวมของหลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาการจัดการ
สารสนเทศนี้ พบว่ารายวิชาส่วนใหญ่เน้นไปทางด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ แต่มีความ
แตกต่างจากสองกลุ่มสาขาวิชาตรงที่มีรายวิชาการจัดการความรู้และการศึกษาผู้ใช้เพ่ิมขึ้น 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นท าให้เห็นความแตกต่างที่ไม่ค่อยชัดเจนของเนื้อหาในหลักสูตร
กลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และกลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  ที่บางหลักสูตรอาจมีเพียงชื่อ
สาขาวิชา ที่ต่างกันแต่เนื้อหาหลักสูตรใกล้เคียงกันมาก  ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงพัฒนาเนื้อหา
หลักสูตรในมีความเด่นชัดแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ส่วนในกลุ่มสาขาวิชาการจัดการ
สารสนเทศนั้นมีความแตกต่างที่ชัดเจนตรงที่มีรายวิชาทางด้านการจัดการความรู้และผู้ใช้เพ่ิมเติมจาก
สองกลุ่มสาขาวิชา แต่ก็ควรจะมีวิชาที่เก่ียวข้องกับการจัดการองค์กรเพ่ิมมากข้ึน 

และหากน ารายวิชาบังคับทั้งสามกลุ่มสาขาวิชาไปเปรียบเทียบกับองค์ความรู้ในวิชา         
แกนร่วมกันของมาตรฐานหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
MARA ประเทศมาเลเซีย (Malaysian Qualification Agency, 2013) จะพบว่า รายวิชาบังคับใน
กลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สอดคล้องกับองค์ความรู้ในมาตรฐานหลักสูตร 8 เรื่องจาก 12 เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 66.67 องค์ความรู้ที่สอดคล้องได้แก่ 1) ทฤษฎีความรู้ของสารสนเทศศาสตร์ รายวิชาที่
สอดคล้องคือวิชาความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   2) ทรัพยากร
สารสนเทศ รายวิชาที่สอดคล้องคือวิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 3) การจัดระบบการจัดการ
สารสนเทศ รายวิชาที่สอดคล้องคือวิชาการจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ  4) การจัดระบบ
สารสนเทศ รายวิชาที่สอดคล้องคือวิชาการจัดการสารสนเทศ 5) การค้นคืนข้อมูลสารสนเทศ  
รายวิชาที่สอดคล้องคือวิชาการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ 6) การบริการสารสนเทศ รายวิชาที่
สอดคล้องคือวิชาการบริการสารสนเทศ 7) เทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาที่สอดคล้องคือวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น และวิชาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 8) การรักษาความปลอดภัยของ
สารสนเทศ รายวิชาที่สอดคล้องคือวิชาการจัดการฐานข้อมูล 

รายวิชาบังคับในกลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สอดคล้องกับองค์ความรู้ ในมาตรฐาน
หลักสูตร 8 เรื่องจาก 12 เรื่องเช่นกัน คิดเป็นร้อยละ 66.67 องค์ความรู้ที่สอดคล้องได้แก่ 1) ทฤษฎี
ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศศาสตร์ รายวิชาที่สอดคล้องคือวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น                2) 
ทรัพยากรสารสนเทศ รายวิชาที่สอดคล้องคือวิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 3) การจัดระบบ
การจัดการสารสนเทศ รายวิชาที่สอดคล้องคือวิชาการจัดการองค์การสารสนเทศ 4) การจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ รายวิชาที่สอดคล้องคือวิชา  การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  และวิชา
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บรรณานุกรม ดรรชนีและสาระสังเขป  5) การค้นคืนสารสนเทศ รายวิชาที่สอดคล้องคือวิชาวิชาการ
จัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ 6) การบริการสารสนเทศ รายวิชาที่สอดคล้องคือวิชาการบริการ
สารสนเทศ 7) เทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาที่สอดคล้องคือวิชา ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และวิชาเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสารสนเทศ 8) การรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศ 
รายวิชาที่สอดคล้องคือวิชาการจัดการฐานข้อมูล   

รายวิชาบังคับในกลุ่มสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ สอดคล้องกับองค์ความรู้ในมาตรฐาน
หลักสูตร 7 เรื่องจาก 12 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 58.33 67 องค์ความรู้ที่สอดคล้องได้แก่ 1)  ทรัพยากร
สารสนเทศ รายวิชาที่สอดคล้องคือวิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 2) การจัดระบบการจัดการ
สารสนเทศ รายวิชาที่สอดคล้องคือวิชาการจัดการองค์กรสารสนเทศ 3) การจัดระบบสารสนเทศ 
รายวิชาที่สอดคล้องคือการวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ และวิชาการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ  
4) การค้นคืนสารสนเทศ  รายวิชาที่สอดคล้องคือวิชาการค้นคืนสารสนเทศ  5) การบริการสารสนเทศ 
รายวิชาที่สอดคล้องคือวิชาการบริการสารสนเทศ และวิชาการศึกษาผู้ใช้  6) เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายวิชาที่สอดคล้องคือวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ และวิชาระบบอัตโนมัติเพ่ืองาน
สารสนเทศ 7) การรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศ รายวิชาที่สอดคล้องคือวิชาการจัดการ
ฐานข้อมูล 
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