หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าบรรณารั กษศาสตร์ แ ละสารสนเทศ
ศาสตร์
: Bachelor of Arts Program in Library and Information Science

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Library and Information Science)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Library and Information Science)
3. วิชาเอก
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
ระดับปริญญาตรี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555
สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 12/2554 วันที่ 21 ตุลาคม 2554
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2555 วันที่ 7 มกราคม 2555
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในปี
การศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
ห ลั ก สู ต ร นี้ ไ ด้ อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ใ ห้ บั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ ทํ า ง า น เ กี่ ย ว กั บ
การจัดการความรู้และสารสนเทศในห้องสมุดทุกประเภท สถาบันหรือหน่วยงานบริการสารสนเทศ ต่าง ๆ
อาทิ บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ นักเอกสารสนเทศ นักจดหมายเหตุ ครู อาจารย์ หรือ การนําเอาความรู้
ไปประยุกต์ใช้กับตําแหน่งงานอื่น ๆ เช่น ผู้จัดระบบสารสนเทศ ผู้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ นักวิจัย เลขานุการหรืองานด้านประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง
การประกอบอาชีพอิสระ เช่น
การทําธุรกิจด้านบริการสารสนเทศ การให้บริการสารสนเทศ
เชิงพาณิชย์ การให้คําปรึกษาด้าน
การจัดระบบสารสนเทศ การทําฐานข้อมูล การรวบรวมและวิเคราะห์สารสนเทศเฉพาะเรื่องตามความต้องการ
ของลูกค้า ตัวแทนจําหน่ายสารสนเทศของสํานักพิมพ์ต่าง ๆ ตลอดจนเจ้าของร้านเช่าหนังสือหรือร้านจําหน่าย
หนังสือ เป็นต้น
9. หลักสูตร
9.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
9.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชา
เลือกเสรี โดยสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548 ดังนี้
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไม่น้อยกว่า
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับ
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ บังคับ
3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ บังคับ
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับ
ข้อกําหนดเฉพาะ เลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดอีกไม่น้อยกว่า
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จํานวนไม่น้อยกว่า
1. กลุ่มวิชาแกน
2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ

130
30
9
3
6
6
6
94
33
30

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

2.1 วิชาบรรณารักษศาสตร์
2.2 วิชาสารสนเทศศาสตร์
3. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า
3.1 วิชาบรรณารักษศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
3.2 วิชาสารสนเทศศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
4. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
9.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไม่น้อยกว่า
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จํานวนไม่น้อยกว่า
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1500125
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
1500126
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
English for Everyday Communication
1500127
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับนานาชาติ
English for International Communication

15
15
24
12
12
7
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

30 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
1500128
1500129
1500130
1500131
1500132

รหัสวิชา
2000106

ชื่อวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
สนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
Chinese Conversation for Work
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
สนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทํางาน
Japanese Conversation for Work
ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
Language of Neighboring Country
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า
รายวิชาบังคับ
ชื่อวิชา
วิถีไทย
Thai Living

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
2000107
2000108
2000109
2000110
2000111

รหัสวิชา
2500109
2500110

ชื่อวิชา
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Human and Environment
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy Ways of Life
การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า
รายวิชาบังคับ
ชื่อวิชา
จริยธรรมและทักษะชีวิต
Ethics and Life Skills
สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
2500111
2500112
2500113

รหัสวิชา
4000116
4000117

ชื่อวิชา
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development
ทักษะการรู้สารสนเทศ
Information Literacy Skills
ทวารวดีศึกษา
Dvaravati Studies

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ
6 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information and Communication Technology

รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
4000118
4000119
4000120
4000121
4000122
4000123

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
World, Science and Technology
เกษตรในชีวิตประจําวัน
Agriculture in Daily Life
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
Sport Science for Health
การสร้างเสริมสุขภาวะ
Health Promotion
นันทนาการเพื่อชีวิต
Recreation for Life

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ข้อกําหนด ให้เลือกเรียนรายวิชาเลือกในกลุ่มหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มใดก็ได้ จํ านวนไม่ น้อยกว่ า
6 หน่วยกิต

รหัสวิชา
1631103
1631301
1632304
1632305
1632508
1633110
1633116
1633410
1633701

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จํานวนไม่น้อยกว่า
94 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาแกน จํานวน
33 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์กับสังคม
3(3-0-6)
Library and Information Science and Society
บริการห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
3(2-2-5)
Library Services and Information Center
การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
3(2-2-5)
Reading and Learning Promotion
จริยธรรมและกฎหมายในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6)
Ethics and Law in Library and Information Science
สารสนเทศทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
Information in Humanities and Social Sciences
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้
3(2-2-5)
Information Technology and Application
การจัดการความรู้
3(2-2-5)
Knowledge Management
ห้องสมุดในโลกสมัยใหม่
3(3-0-6)
Library in the Modern World
ภาษาอังกฤษเพื่อบรรณารักษ์และนักวิชาชีพสารสนเทศ 1
3(3-0-6)

1633702
1634901

รหัสวิชา
1631202
1632201
1632202
1632301
1633504

English for Librarians and Information Professionals 1
ภาษาอังกฤษเพื่อบรรณารักษ์และนักวิชาชีพสารสนเทศ 2
3(3-0-6)
English for Librarians and Information Professionals 2
การวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Introduction to Research in Library and Information Science
2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ จํานวน
2.1 วิชาบรรณารักษศาสตร์ จํานวน
ชื่อวิชา
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
Information Resources Development
การวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ 1
Analysis and Synthesis of Information Content 1
การวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ 1
Analysis and Synthesis of Information Description 1
การบริการทางบรรณานุกรม
Bibliography Services
หนังสือและการพิมพ์
Books and Printing
2.2 วิชาสารสนเทศศาสตร์ จํานวน

รหัสวิชา
1633101
1633107
1633115
1633408
1634103

รหัสวิชา
1632509

ชื่อวิชา
การค้นคืนสารสนเทศ
Information Retrieval
การจัดการฐานข้อมูลสําหรับงานสารสนเทศ
Database Management for Information Work
โปรแกรมประยุกต์ในงานสารสนเทศ
Application Software in Information Work
การจัดการองค์กรสารสนเทศ
Information Organization Management
การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานสารสนเทศ
Web Design and Development in Information Work
3. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก จํานวนไม่น้อยกว่า
3.1 วิชาบรรณารักษศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า
ชื่อวิชา
สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Information in Science and Technology

30 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
24 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

1632510
1633201
1633202
1633307
1633308
1633411
1633412
1633501
1633503
1633505
1634904

สารสนเทศทางธุรกิจและอุตสาหกรรม
Information in Business and Industry
การวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ 2
Analysis and Synthesis of Information Content 2
การวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ 2
Analysis and Synthesis of Information Description 2
บริการอ้างอิงและสารสนเทศ
Reference and Information Services
ดรรชนีและสาระสังเขป
Indexing and Abstracting
มาตรฐานและการประกันคุณภาพห้องสมุด
Standards and Quality Assurance of Library
เครือข่ายห้องสมุดกับการเรียนรู้
Library Network and Learning
วรรณกรรมสําหรับเด็กและวัยรุ่น
Literature for Children and Adolescents
วารสารและหนังสือพิมพ์
Periodicals and Newspapers
เทคนิคการอ่าน
Reading Techniques
การเขียนรายงานเชิงวิชาการ
Academic Report Writing
3.2 วิชาสารสนเทศศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา
1633106
1633114
1633506
1633601
1633901
1634102
1634104

ชื่อวิชา
การเผยแพร่สารสนเทศ
Information Dissemination
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Management
สารสนเทศท้องถิ่น
Local Information
ธุรกิจสารสนเทศ
Information Business
ประเด็นปัจจุบันทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
Current Issue in Library and Information Science
การวิเคราะห์ระบบ
System Analysis
สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในงานสารสนเทศ

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1634105
1634405
1634509
1634902
1634903

รหัสวิชา
1633801
1634802

Audio-visual Media and Electronic Media in Information Work
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3(3-0-6)
Data Communication and Networking
การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Library Development
การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร
3(3-0-6)
Archive and Ancient Manuscript Management
สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Seminar in Library and Information Science
การศึกษาเอกเทศด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Independent Study in Library and Information Science
4. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ จํานวน
7 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้
4.1 แบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ชื่อวิชา
น(ชัว่ โมง)
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
2(90)
Pre-practicum in Library and Information Science
การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
5(450)
Professional Internship in Library and Information Science
4.2 แบบสหกิจศึกษา

รหัสวิชา
1633803
1634804

ชื่อวิชา
การเตรียมสหกิจศึกษา
Pre-cooperative Education
สหกิจศึกษา
Cooperative Education

น(ชั่วโมง)
1(45)
6(540)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้ เ ลื อ กเรี ย นรายวิ ช าใด ๆ ในหลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม
โดยไม่ ซ้ํ า กั บ รายวิ ช าที่ เ คยเรี ย นมาแล้ ว และต้ อ งไม่ เ ป็ น รายวิ ช าที่ กํ า หนดให้ เ รี ย นโดยไม่ นั บ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้

10. คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500125 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
การพั ฒนาทั กษะการใช้ ภ าษาไทยให้ ส ามารถสื่อสารได้ อย่า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ความสามารถ
ในการฟังเพื่อจับใจความสําคัญ การอ่านจับใจความ อ่านตีความและอ่านขยายความ การฝึกพูดในสถานการณ์
ต่าง ๆ การนําเสนอผลการสืบค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา และการเขียนประวัติส่วนตัว
ประกอบการสมัครงาน
1500126 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
English for Everyday Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจําวัน การทักทายและแนะนําตัวเอง การระบุความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว การถามตอบ
เกี่ยวกับสถานที่ การเลือกซื้อสินค้า การพูดคุยเกี่ยวกับตัวเอง การเชื้อเชิญและการนัดหมาย การขออนุญาต
การพูดโทรศัพท์ ตลอดจนการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมโดยใช้ศัพท์ สํานวนและโครงสร้างไวยากรณ์ ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ และการเขียนประวัติส่วนตัวประกอบการสมัครงาน
1500127 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับนานาชาติ
3(3-0-6)
English for International Communication
การพัฒนาทักษะบูรณาการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทสากล โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์และ
อิเล็กทรอนิกส์ การซื้อขายสินค้าและบริการ การให้คําแนะนําและแสดงความคิดเห็น การบรรยายเหตุการณ์
และประสบการณ์ รวมถึงการสร้างความตระหนักในการสื่อสารต่างวัฒนธรรม
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500128 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทาย การลา การแนะนําตนเอง
และผู้อื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม การซื้อของ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง ผู้อื่น และสถานที่ การอ่านป้ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ

1500129 สนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
Chinese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน การอธิบายชี้แจง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การสัมภาษณ์ การรับฝาก
ข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ
1500130 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทาย การลา การแนะนําตนเอง
และผู้อื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม การซื้อสินค้าและบริการ การถามตอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผู้อื่น และสถานที่ การอ่านป้ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ
1500131 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
Japanese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน การอธิบายชี้แจง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การสัมภาษณ์ การรับฝาก
ข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500132 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
3(3-0-6)
Language of Neighboring Country
การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน ภาษาใดภาษาหนึ่ง สําหรับใช้
เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันได้
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000106 วิถีไทย
3(3-0-6)
Thai Living
วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยผ่านลักษณะทางภูมิศาสตร์ การตั้งถิ่นฐาน
สถาบันทางสังคมของไทย ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและแนวพระราชดําริ
ที่ ส่ ง เสริ ม การปรั บ ตั ว และดํ า เนิ น ชี วิ ต แบบไทย สภาพปั ญ หาและแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาสั ง คมไทย
การวิเคราะห์สถานการณ์โลกในปัจจุบันเพื่อความเข้าใจการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของ
สังคมโลก รวมทั้งการปรับตัวของไทยในสังคมโลก
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
2000107 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

Human and Environment
ความหมาย ความสํ า คั ญ ของสิ่ ง แวดล้ อมและทรั พ ยากรธรรมชาติ ความสั มพั น ธ์ เ ชิ ง ระบบ
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ วิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ
เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรโดยเน้นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ กฎหมายที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละจํ า เป็ น ต้ อ งใช้ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ตาม
ปรากฏการณ์ทางสั งคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจ จุบัน หลั กกฎหมายและนิติสั มพันธ์ของกฎหมาย
มหาชนและกฎหมายเอกชน หลักสิ ทธิ และเสรี ภาพขั้น พื้น ฐานตามกฎหมายรั ฐธรรมนู ญ ความรู้ เบื้ องต้ น
เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา การประยุกต์และบูรณาการการใช้กฎหมายให้ได้เป็นผลจริงในชีวิตประจําวัน
2000109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Ways of Life
ความหมาย ลั ก ษณะ ความสํ า คั ญ แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละหลั ก การของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน การนําองค์ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันของตนเองและชุมชน
2000110 การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ความหมายและความสําคัญของการเมืองการปกครอง หลักการทั่วไปเกี่ยวกับระบอบการเมือง
การปกครองของไทย สถาบันและกระบวนการทางการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา การบริหารราชการแผ่นดินของไทยในปัจจุบัน
สภาพปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองของไทย ตลอดจนบทบาทการเมือง
การปกครองไทยในประชาคมอาเซียน
2000111 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
พัฒนาการการรวมตัวของกลุ่มประเทศแบบภูมิภาคนิยม ประวัติ ศาสตร์และพั ฒนาการของ
อาเซีย น สถานภาพและบทบาทของประเทศสมาชิกหลังสงครามโลกครั้ง ที่สอง และการเข้ าเป็นประเทศ
สมาชิกของอาเซียน ความร่วมมือและการแข่งขันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และระหว่างอาเซียนกับ
ประเทศและกลุ่มประเทศอื่น บทบาทประเทศไทยในเวทีอาเซียน คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียน

3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500109 จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในมิติปรัชญา ศาสนา และวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีทางจริยธรรม หลักจริยธรรม
เพื่อการดําเนินชีวิตที่ดีงาม การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ กระบวนการแสวงหาความรู้และพัฒนาปัญญา
เพื่อการดํารงตนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
2500110 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ความหมายและคุ ณ ค่ า ของสุ น ทรี ย ศาสตร์ ด้ า นทั ศ นศิ ล ป์ ดุ ริ ย างคศิ ล ป์ ศิ ล ปะการแสดง
การเสริมสร้างรสนิยมด้านสุนทรีย์ เพื่อประโยชน์ในการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข และพัฒนาความเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500111 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ พฤติ กรรมมนุ ษย์ ปั จ จั ย พื้ น ฐานของพฤติ ก รรมมนุ ษย์ ด้ า นชี ว วิ ท ยา
จิตวิทยา สังคมวิทยา และจริยธรรม ความสําคัญในการพัฒนาตนและการเข้าใจบุคคล การปรับตัว การทํางาน
เป็นทีม การจัดการภาวะความขัดแย้ง มนุษยสัมพันธ์ และการเสริมสร้างความสุขในชีวิต
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500112 ทักษะการรู้สารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Literacy Skills
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและการรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชี วิ ต และการให้ บ ริ การยุ คใหม่ การจั ด ระบบทรั พ ยากรสารสนเทศ กลยุ ท ธ์ แ ละทั กษะการสื บ ค้ น
ทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์ (OPAC) การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสาร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และกฤตภาคออนไลน์ แหล่ ง สารสนเทศอ้ า งอิ ง ประเภทสิ่ ง พิ ม พ์ แ ละอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
การรวบรวมและประเมิ นค่าสารสนเทศ การวิ เคราะห์และสั งเคราะห์สารสนเทศ เพื่อการนําไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การนําเสนอผลการรู้สารสนเทศด้วยการเขียนรายงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ การเขียนอ้างอิง
และบรรณานุกรมตามหลักสากลและมีจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ

2500113 ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dvaravati Studies
ความเป็ น มาของอาณาจั ก รทวารวดี ลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร์ สั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง
การปกครองในสมั ย ทวารวดี ความเจริ ญ ความเสื่ อ มถอยของอาณาจั ก รทวารวดี ความสํ า คั ญ ของ
อารยธรรมยุคทวารวดีที่มีต่อจังหวัดนครปฐมและประเทศไทย
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000116 การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
หลั ก การและกระบวนการคิ ด ของมนุ ษ ย์ การพั ฒ นาลั ก ษณะการคิ ด และกระบวนการคิ ด
ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงระบบ การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล
การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information and Communication Technology
ความหมายและองค์ ป ระกอบของระบบคอมพิ ว เตอร์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่ อสาร การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสํ าหรับ การสืบค้น ข้อมู ล โปรแกรมประยุกต์ด้า น
การประมวลผลคํ า ด้ า นตารางคํ า นวณ ด้ า นการนํ า เสนอ ด้ า นการสื่ อ สารผ่ า นเครื อ ข่ า ย ระบบ
ความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์
รวมถึงสุขภาวะของการใช้งานคอมพิวเตอร์
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
คณิ ต ศาสตร์ พื้น ฐานที่ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น สั ด ส่ ว น ร้ อยละ การคํ า นวณอั ต ราก้ า วหน้ า ที่ ใ ช้
ในการชําระค่าไฟฟ้าและน้ําประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนชําระ สถิติเบื้องต้น และคณิตศาสตร์ประกันภัย
4000119 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
World, Science and Technology
ผลกระทบของวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ มีต่อการเปลี่ย นแปลงของโลกในปัจ จุ บัน ด้ า น
การพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ ด้านพลังงาน ภาวะโลกร้อน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ภัยธรรมชาติ ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

4000120 เกษตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Agriculture in Daily Life
เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดํารัสกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ สารเคมี
ทางการเกษตร การเลือกบริโภคผลผลิตทางการเกษตรอย่างปลอดภัย และการจัดการผลผลิตทางการเกษตร
ในระดับครัวเรือน
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000121 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Sport Science for Health
ประวัติ ความหมาย ขอบข่ายและจุดมุ่งหมายของวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักการ ประโยชน์
ประเภท ข้ อ ควรระวั ง และการป้ อ งกั น การบาดเจ็ บ ของการออกกํ า ลั ง กายและเล่ น กี ฬ า การสร้ า งเสริ ม
สมรรถภาพทางกาย การปฏิ บั ติ กิ จ กรรมกี ฬ า กติ ก าการแข่ ง ขั น มารยาทของการเป็ น ผู้ เ ล่ น และผู้ ดู ที่ ดี
การสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต
4000122 การสร้างเสริมสุขภาวะ
3(3-0-6)
Health Promotion
เรียนรู้ความสําคัญของสุขภาวะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ อาหาร ยา และ
สมุนไพร อนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อมในชุมชน การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะส่วนบุคคล และทักษะ
ชีวิตเชื่อมโยงระหว่างตนเองและผู้อื่นให้ดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข หลักและวิธีป้องกันควบคุมโรค
หลั กการส่ ง เสริ มสุ ข ภาพแบบองค์ ร วม หลั กการออกกํ า ลั ง กายเพื่ อสุ ขภาพ ตระหนั กและเห็ น คุ ณ ค่ า ของ
การออกกําลังกาย สมรรถภาพทางกายและการตรวจสอบสุขภาพ
4000123 นันทนาการเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Recreation for Life
ความหมาย ความสําคัญ ประโยชน์และขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการ การเลือกกิจกรรม
นั น ทนาการให้ ส อดคล้ องเหมาะสมกั บ วั ย และโอกาส การนํ า กิ จ กรรมนั น ทนาการไปใช้ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น
การเป็นผู้นํานันทนาการและการจัดค่ายนันทนาการ มารยาททางสังคมในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
การกิจกรรมนันทนาการสําหรับตนเอง ครอบครัวและสังคม
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1. กลุ่มวิชาแกน
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1631103 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์กับสังคม
3(3-0-6)
Library and Information Science and Society
ประวัติและวิวัฒนาการของบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ความหมาย ความสําคัญ
ขอบเขตและความแตกต่าง ปรัชญา จรรยาบรรณวิชาชีพ องค์กรและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ ประเภทและแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ การบูรณาการบทบาทของวิชาชีพกับบริบ ท
ในชุมชน ท้องถิ่น และสังคม

1631301 บริการห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
3(2-2-5)
Library Services and Information Center
ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของบริการห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ หลักการและ
วิธีการจัดบริการแต่ละประเภท การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริการ คุณสมบัติและบุคลิกภาพที่ดีของ
ผู้ให้บริการสารสนเทศ การประเมินผลงานบริการสารสนเทศ
1632304 การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
3(2-2-5)
Reading and Learning Promotion
ความหมายและความสําคัญของการส่ งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ความสนใจในการอ่า น
และวรรณกรรมที่เหมาะกับบุคคลแต่ละวัย การสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ การสร้างวัฒนธรรม
ในการอ่าน กิจกรรม โครงการและวิธีจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ การบําบัดด้วยการอ่า น
องค์กรที่ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
1632305 จริยธรรมและกฎหมายในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3(3-0-6)
Ethics and Law in Library and Information Science
ความหมาย ความสําคัญของจริยธรรมและกฎหมาย ความแตกต่างของจริยธรรมและกฎหมาย
ประเภทของกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การส่งเสริมและ
การปลูกฝังจริยธรรม และเจตคติที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานสําหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1632508 สารสนเทศทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
Information in Humanities and Social Sciences
ความหมาย ความสํ า คั ญ ของวิ ช ามนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ขอบเขต ประเภทและ
ทรัพยากรสารสนเทศที่สําคัญในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แหล่งผลิต แหล่งเผยแพร่ และ
บริการสารสนเทศทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1633110 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้
3(2-2-5)
Information Technology and Application
ความหมาย ความสํ า คั ญ และประเภทของเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ความรู้ พื้ น ฐานทาง
คอมพิ ว เตอร์ ทั ก ษะเบื้ อ งต้ น ในการประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ การใช้ โ ปรแกรมพื้ น ฐานในงาน
สารสนเทศ การนําเสนอสารสนเทศด้วยภาษา HTML ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิธีใช้และการบํารุงรักษา
เครื่องมือเครื่องใช้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1633116 การจัดการความรู้
3(2-2-5)
Knowledge Management
วิวัฒนาการของสารสนเทศและความรู้ ความหมายและขอบเขตของการจัดการความรู้ พัฒนา
ของการจัดการความรู้ ความสําคัญของการจัดการความรู้ หลักการและทฤษฎีการจัดการความรู้ และประเด็น
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง กระบวนการจั ด การความรู้ เทคโนโลยี แ ละเครื่ องมื อที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การความรู้ แนวทาง
การประยุกต์เพื่อการดําเนินงานในวิชาชีพ และแนวโน้มการจัดการความรู้ในอนาคต
1633410 ห้องสมุดในโลกสมัยใหม่
3(3-0-6)
Library in the Modern World
ความหมาย ความสําคัญ รูปแบบ และลักษณะห้องสมุดในโลกสมัยใหม่ทั้งในและต่างประเทศ
กิจกรรมและบริการของห้องสมุด การจัดการทรัพยากรสารสนเทศสมัยใหม่ และบทบาทของบรรณารักษ์
ในห้องสมุดสมัยใหม่
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1633701 ภาษาอังกฤษเพื่อบรรณารักษ์และนักวิชาชีพสารสนเทศ 1
3(3-0-6)
English for Librarians and Information Professionals 1
การพัฒนาทักษะภาษาอัง กฤษทางด้านการฟัง พูด อ่า น และเขียนขั้น ต้น เพื่อการประกอบ
อาชีพบรรณารักษ์และนักวิชาชีพสารสนเทศ
1633702 ภาษาอังกฤษเพื่อบรรณารักษ์และนักวิชาชีพสารสนเทศ 2
3(3-0-6)
English for Librarians and Information Professionals 2
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนขั้นสูง เพื่อการประกอบอาชีพ
บรรณารักษ์และนักวิชาชีพสารสนเทศ
1634901 การวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Introduction to Research in Library and Information Science
แนวคิ ดการวิจั ย ความหมาย ประเภทการวิ จัย หั วข้ อและวั ตถุ ประสงค์ การวิ จัย สมมติฐ าน
การวิ จั ย ตั ว แปร ประชากร กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง และการสุ่ ม ตั ว อย่ า ง เครื่ อ งมื อ วิ จั ย สถิ ติ เ บื้ อ งต้ น สํ า หรั บ
การวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษารายงานวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
2.1 วิชาบรรณารักษศาสตร์
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
1631202 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
Information Resources Development

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

ความหมาย และขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การกําหนดนโยบาย การจัดหา
การเลือกและประเมินค่าทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือในการเลือก และจัดหาแหล่งผลิตและแหล่งจําหน่าย
การเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการบริการ การประเมินทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการจําหน่ายออก
การบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1632201 การวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ 1
3(2-2-5)
Analysis and Synthesis of Information Content 1
แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ หลักการวิเคราะห์และสังเคราะห์
เนื้อหาเพื่อการจัดระบบและการเข้าถึงสารสนเทศ การกําหนดเลขเรียกหนังสือ และหัวเรื่อง การจัดระบบ
เน้นการจัดหมู่ตามระบบทศนิยมของดิวอี้
1632202 การวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ 1
3(2-2-5)
Analysis and Synthesis of Information Description 1
แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ หลักเกณฑ์และมาตรฐานสําหรับ
การลงรายการทางบรรณานุกรม การทํารายการและการกําหนดรายการเข้าถึงสารสนเทศสําหรับหนังสือภาษาไทย
การควบคุมรายการหลักฐานและรายการโยง
1632301 การบริการทางบรรณานุกรม
3(3-0-6)
Bibliography Services
ความหมาย ความสําคัญ และประโยชน์ของบรรณานุกรม การควบคุมทางบรรณานุกรม วิธีการ
รวบรวมบรรณานุกรมจากแหล่งข้อมูลประเภทต่าง ๆ การทําบรรณานุกรมทั้งในระบบเดิมและด้วยระบบ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และการให้บริการทางบรรณานุกรม
1633504 หนังสือและการพิมพ์
3(3-0-6)
Books and Printing
ประวั ติ ศาสตร์ แ ละวิ วั ฒ นาการของการพิ ม พ์ เทคนิ คการพิ มพ์ เ บื้ อ งต้ น และการพิ ม พ์ ด้ ว ย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย วัสดุการพิมพ์ กระบวนการออกแบบและผลิตหนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การจัดการธุรกิจ
สิ่งพิมพ์ แนวโน้มเกี่ยวกับธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ บทบาทของการพิมพ์ที่มีต่อสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
2.2 วิชาสารสนเทศศาสตร์
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1633101 การค้นคืนสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Retrieval
แนวคิ ด และความสํ า คั ญ ของการจั ด เก็ บ และการค้ น คื น สารสนเทศ เทคโนโลยี
ในการค้นคืนสารสนเทศ องค์ประกอบของการค้นคืนสารสนเทศ กระบวนการค้นคืนสารสนเทศ กลยุทธ์และ
เทคนิคการค้นคืนสารสนเทศ ระบบการค้นคืนสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในแบบต่าง ๆ

1633107 การจัดการฐานข้อมูลสําหรับงานสารสนเทศ
3(2-2-5)
Database Management for Information Work
ความหมาย ความสําคัญ องค์ประกอบ และประเภทของฐานข้อมูล โครงสร้างข้อมูล การสํารวจ
ทรั พยากรสารสนเทศเพื่อการจัด การฐานข้ อมู ล และการออกแบบฐานข้อมูล เบื้องต้น เพื่อการปฏิ บั ติง าน
การจัดการข้อมูลเบื้องต้นด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานสารสนเทศและงานบรรณารักษ์
1633115 โปรแกรมประยุกต์ในงานสารสนเทศ
3(2-2-5)
Application Software in Information Work
โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้กับงานสารสนเทศ โครงสร้างโปรแกรม และการเลือกโปรแกรมประยุกต์
การวิเคราะห์ระบบงานเพื่อนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ การประเมินผล การฝึกปฏิบัติ
การใช้โปรแกรมประยุกต์ที่สําคัญในงานสารสนเทศ
1633408 การจัดการองค์กรสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Organization Management
หลักการจัดการองค์กรสารสนเทศ องค์ประกอบสําคัญของการจัดการองค์กรสารสนเทศ การจัด
องค์กร การกําหนดนโยบายและการวางแผน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ งานสารบรรณ งบประมาณและ
การเงิน อาคารสถานที่ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ การประเมินผลและรายงานผล การดําเนินงานความร่วมมือ
ระหว่างห้องสมุด
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1634103 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานสารสนเทศ
3(2-2-5)
Web Design and Development in Information Work
การออกแบบโครงสร้ า งเว็ บ เพจด้ ว ยโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป การใช้ เ ครื่ อ งมื อ การออกแบบ
เว็ บ เพจของสถาบั น บริ ก ารสารสนเทศด้ ว ยความคิ ด สร้ า งสรรค์ เทคนิ ค การออกแบบเว็ บ เพจ การสร้ า ง
ภาพเคลื่อนไหวและการใช้ภาพประกอบเว็บเพจ การสร้างงานกราฟิกเพื่อใช้ในเว็บเพจ การเชื่อมโยงและการส่ง
เว็บเพจสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
3.1 วิชาบรรณารักษศาสตร์
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1632509 สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Information in Science and Technology
ความหมาย ความสําคัญของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอบเขต ประเภท และทรัพยากร
สารสนเทศที่สําคัญในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แหล่งผลิต แหล่งเผยแพร่ และบริการสารสนเทศ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1632510 สารสนเทศทางธุรกิจและอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Information in Business and Industry
ความหมาย ความสํ า คั ญ ของวิ ช าทางด้ า นธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรม ขอบเขต ประเภท และ
ทรัพยากรสารสนเทศที่สํ าคั ญในสาขาวิ ชาธุร กิจ และอุต สาหกรรม แหล่ง ผลิ ต แหล่ง เผยแพร่ และบริ การ
สารสนเทศทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม
1633201 การวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ 2
3(2-2-5)
Analysis and Synthesis of Information Content 2
แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ หลักการวิเคราะห์และสังเคราะห์
เนื้อหาเพื่อการจัดระบบและการเข้าถึงสารสนเทศ การกําหนดเลขเรียกหนังสือ และหัวเรื่อง การจัดระบบ
เน้นการจัดหมู่ตามระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1633202 การวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ 2
3(2-2-5)
Analysis and Synthesis of Information Description 2
แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ หลักเกณฑ์และมาตรฐาน
สําหรับการลงรายการทางบรรณานุกรม การทํารายการและการกําหนดรายการเข้าถึงสารสนเทศสําหรับ
หนังสือภาษาอังกฤษ และทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ การควบคุมรายการหลักฐานและรายการโยง
1633307 บริการอ้างอิงและสารสนเทศ
3(2-2-5)
Reference and Information Services
ความหมาย ความสําคัญและลักษณะของบริการอ้างอิงและสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศอ้างอิง เทคนิค
การให้บริการอ้างอิงและสารสนเทศ การวิเคราะห์คําถาม ประเภทของคําถามอ้างอิง การศึกษาพฤติกรรม
ผู้ใช้บริการ การให้การศึกษาแก่ผู้ใช้บริการ การประเมินการบริการอ้างอิงและสารสนเทศ
1633308 ดรรชนีและสาระสังเขป
3(3-0-6)
Indexing and Abstracting
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทําดรรชนีและสาระสังเขป ลักษณะ ประเภท และประโยชน์
ของดรรชนีแ ละสาระสัง เขป กระบวนการดํ า เนิน งานจัด ทํ า ดรรชนีแ ละสาระสัง เขปด้ว ยมือ และ
คอมพิวเตอร์
1633411 มาตรฐานและการประกันคุณภาพห้องสมุด
3(3-0-6)
Standards and Quality Assurance of Library
ความหมาย ความสํ า คั ญ และหลั ก การทางด้ า นมาตรฐานและการประกั น คุ ณ ภาพ
ห้องสมุด การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณ ภาพ การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการประกั น
คุณภาพ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพ

1633412 เครือข่ายห้องสมุดกับการเรียนรู้
3(3-0-6)
Library Network and Learning
ความสําคัญ และแนวคิดด้านความร่วมมือเครือข่ายและการเรียนรู้ องค์ประกอบ ประเภท และ
รูปแบบของเครือข่ายห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ การส่งเสริมการเรียนรู้ องค์กรการเรียนรู้และชุมชน
การเรียนรู้
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1633501 วรรณกรรมสําหรับเด็กและวัยรุ่น
3(3-0-6)
Literature for Children and Adolescents
จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น วรรณกรรมที่เหมาะสําหรับเด็กและวัยรุ่น แหล่งผลิต เผยแพร่ และ
ส่งเสริมวรรณกรรมสําหรับเด็กและวัยรุ่น วรรณกรรมที่ได้รับรางวัล และวรรณกรรมสําหรับเด็กและวัยรุ่น
ในรูปสื่อต่าง ๆ ที่ทันสมัย
1633503 วารสารและหนังสือพิมพ์
3(3-0-6)
Periodicals and Newspapers
ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะ ประเภทของวารสารและหนังสือพิมพ์ทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์และ
สื่ออิ เล็ กทรอนิ กส์ การเลือก การจั ดหา การเตรียม การจั ดเก็บ การให้บริ การวารสาร หนั งสื อพิมพ์ และ
กฤตภาค การจัดทําเครื่องมือในการสืบค้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินงาน และการบริการ
วารสารและหนังสือพิมพ์
1633505 เทคนิคการอ่าน
3(3-0-6)
Reading Techniques
ความหมาย ความสํ า คั ญ และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการอ่ า น การพั ฒ นาและฝึ กทั กษะการอ่ า น
กระบวนการอ่าน การอ่านเร็ว การอ่านเพื่อการวิเคราะห์และจับใจความสําคัญ การอ่านเพื่อจุดมุ่งหมายทั่วไป
และการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้กับงานบริการสารสนเทศ
1634904 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
Academic Report Writing
ความหมาย ความสํ า คั ญ และรู ป แบบรายงานวิ ช าการ วิ ธี แ ละขั้ น ตอนการเขี ย นรายงาน
เชิงวิชาการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม การพิมพ์และการจัดทํารูปเล่มรายงานเชิงวิชาการ การนําเสนอและ
การเผยแพร่รายงานวิชาการ
3.2 วิชาสารสนเทศศาสตร์
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1633106 การเผยแพร่สารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Dissemination
ความหมาย ความสํ า คั ญ และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการเผยแพร่ ใ นงานสารสนเทศ หลั ก การ
การวางแผน และวิธีการดําเนินงานการเผยแพร่สารสนเทศ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่
สารสนเทศ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันสารสนเทศ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการเผยแพร่สารสนเทศ
รูปแบบต่าง ๆ และการเผยแพร่สารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

1633114 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Technology Management
ความหมาย ความสําคัญของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนและการเลือกใช้
เทคโนโลยีส ารสนเทศ การกํ าหนดมาตรฐานและการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศร่ว มกัน การลงทุ น ในเรื่ อง
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
1633506 สารสนเทศท้องถิ่น
3(2-2-5)
Local Information
แนวคิ ด ลั ก ษณะและประเภทของสารสนเทศท้ อ งถิ่ น แหล่ ง สารสนเทศท้ อ งถิ่ น การจั ด หา
การจัดเก็บ การให้บริการ และเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น การพัฒนาสารสนเทศท้องถิ่น
1633601 ธุรกิจสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Business
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสารสนเทศ การจัดการธุรกิจสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศทางด้านธุรกิจ
ประเภทธุรกิจสารสนเทศ การศึกษาความต้องการและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้ใช้ การตลาด
ในธุรกิจสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบธุรกิจสารสนเทศ
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1633901 ประเด็นปัจจุบันทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Current Issue in Library and Information Science
การแสวงหาองค์ความรู้ ความก้าวหน้าและวิทยาการใหม่ ๆ ทางด้านบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์รูปแบบการให้บริการและการเผยแพร่
สารสนเทศ พั ฒ นาการและบทบาทขององค์ ก รสารสนเทศ พั ฒ นาการวิ ช าชี พ บรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละ
สารสนเทศศาสตร์
1634102 การวิเคราะห์ระบบ
3(3-0-6)
System Analysis
หลักการ ทฤษฎี องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ วงจรการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การประเมินระบบสารสนเทศขององค์กรสารสนเทศ
เทคนิคและเครื่องมือในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
1634104 สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในงานสารสนเทศ
3(3-0-6)
Audio-visual Media and Electronic Media in Information Work
ประเภท ลักษณะ ความสําคัญของสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดหา การจัดเก็บ
การให้บริการ และการบํารุงรักษา

1634105 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3(3-0-6)
Data Communication and Networking
องค์ประกอบ และความเป็นมาของการสื่อสารข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับการสื่อสารข้อมูล
เทคโนโลยีโทรคมนาคมกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานในการสื่อสารข้อมูล
ระบบการส่งผ่านข้อมูลทั้งทางเดียวและสองทาง การส่งผ่านข้อมูลแบบสัมพันธ์และไม่สัมพันธ์ ชนิดของการส่ง
ข้อมูลแอนะล็อก ดิจิทัล ชนิดของสายการสื่อสาร สถาปัตยกรรม โพรโทคอล และองค์ประกอบในข่ายการสื่อสาร
อนาคตของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แนวโน้มการสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1634405 การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Library Development
ความเป็น มา ความหมาย และลั กษณะของห้ องสมุด ดิจิ ทัล ความแตกต่ างระหว่า งห้ องสมุ ด
แบบเดิ ม และห้ อ งสมุ ด ดิ จิ ทั ล ความจํ า เป็ น และองค์ ป ระกอบในการพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด ดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี
ในการจัดการห้องสมุดดิจิทัล
1634509 การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร
3(3-0-6)
Archive and Ancient Manuscript Management
ความหมาย ความสําคัญ ประวัติ คุณค่า ประเภท ลักษณะ การอนุรักษ์ การจัดหา การบริการ
และเผยแพร่จดหมายเหตุและเอกสาร
1634902 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Seminar in Library and Information Science
ความหมาย ความสํ าคั ญ และประเภทของการจัดสั มมนา หลั กการจัดและกระบวนการจัดสั มมนา
การเรียนรู้ในการกําหนดหัวข้อสัมมนาให้สอดคล้องกับวิชาชีพและบริบทสังคม การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
ปัญหา และแนวโน้มในวิชาชีพ
1634903 การศึกษาเอกเทศด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Independent Study in Library and Information Science
ปฏิบัติการจริงเพื่อศึกษาค้นคว้าวิจัยแบบประยุกต์ในรูปของโครงการวิจัย รู้จักวิธีการบูรณาการความรู้
แนวคิด และทฤษฎีทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย การนําเสนอ
การเผยแพร่ผลงานวิจัยเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์และบทความวิจัย

4. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
4.1 แบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ชั่วโมง)
1633801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
2(90)
Pre-practicum in Library and Information Science
กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มของผู้ ศึ ก ษา ก่ อ นฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ทางด้ า น
บรรณารั กษศาสตร์ แ ละสารสนเทศศาสตร์ การพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ความรู้ ทั กษะ เจตคติ แรงจู งใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยให้เตรียมฝึกงานสถาบันสารสนเทศ ทั้งในด้านงานบริหาร งานเทคนิค
และงานบริการ
1634802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
5(450)
Professional Internship in Library and Information Science
การฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พด้ า นงานบริ ห าร งานเทคนิ ค และงานบริ การในสถาบัน บริ การ
สารสนเทศหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.2 แบบสหกิจศึกษา
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ชั่วโมง)
1633803 การเตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
Pre-cooperative Education
หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐานและเทคนิค
ในการสมัครงานอาชีพ แนวทางการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ความพร้อมในการทํางานร่วมกับผู้ร่วมงาน จริยธรรม
ในการประกอบวิ ชาชี พ การสื่ อสาร การพั ฒนาบุ คลิ กภาพ มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ระบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพ
ในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงงาน
6(540)
1634804 สหกิจศึกษา
Cooperative Education
การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานในสถานประกอบการที่มีลักษณะการดําเนินงาน
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่อง ตามที่ได้รับมอบหมาย การจัดทํารายงานและ
การนําเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซ้ํา
กับ รายวิ ช าที่เ คยเรี ย นมาแล้ ว และต้องไม่เ ป็ น รายวิ ช าที่ กํา หนดให้เ รี ย นโดยไม่นั บ หน่ว ยกิ ตรวมในเกณฑ์
การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้

