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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
คณะ     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
                

หมวดที ่1  
ข้อมูลทั่วไป 

 
1. ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ 
  ภาษาอังกฤษ  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. วิชาเอกของหลักสูตร 
  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  จ านวนไม่นออยกว่า 130 หน่วยกิต   
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ  
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
  5.2 ภาษาที่ใช้  
   ภาษาไทย 
  5.3 การรับเข้าศึกษา  
   รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศท่ีมีความสามารถในการใชอภาษาไทย 
  5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
   เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
   ใหอปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 
  6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) รหัสหลักสูตร 25491471106735 
  6.2 คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 ใหอความเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรของสภาวิชาการ  
  6.3 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  9/2559          
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559 ใหอความเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ 
  6.4 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559  ใหอความเห็นชอบ
ในการน าเสนอหลักสูตรต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ  
  6.5 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  6/2559 วันที่ 22 
เมษายน พ.ศ. 2559 ใหอความเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
  6.6 สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559                  
ไดออนุมัติหลักสูตรใหอเปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพรออมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2562 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถรับราชการหรือท างานที่เกี่ยวกับการจัดการ
ความรูอและสารสนเทศในหน่วยงาน องค์กรหรือสถาบันบริการสารสนเทศท้ังภาครัฐ และเอกชน ดังนี้  
  1. บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ นักเอกสารสนเทศ นักจดหมายเหตุ นักวิชาการสารสนเทศ 
เจอาหนอาที่บริหารงานทั่วไป  
   2. ผูอดูแลและจัดระบบสารสนเทศ นักวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาฐานขออมูล นักวิเคราะห์
ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ผูอรวบรวมและวิเคราะห์สารสนเทศในศูนย์ขออมูลสารสนเทศ 
  3. นักวิจัย เลขานุการหรืองานดอานประชาสัมพันธ์  
   4. การประกอบอาชีพอิสระดอานบริการสารสนเทศ เช่น ผูอใหอบริการสารสนเทศเชิงพาณิชย์     
ที่ปรึกษาดอานการจัดระบบสารสนเทศ การจัดการฐานขออมูล ผูอรวบรวมและวิเคราะห์สารสนเทศ
เฉพาะเรื่องตามความตอองการของลูกคอา ตัวแทนจ าหน่ายสารสนเทศของส านักพิมพ์ต่าง ๆ ตลอดจน
เจอาของรอานเช่าหนังสือหรือรอานจ าหน่ายหนังสือ  
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)  มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่นออยกว่า 130 หน่วยกิต ใชอเวลาศึกษา   
ไม่เกิน 8 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าหรับ              
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
        3.1 หลักสูตร     

   3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่นออยกว่า 130 หน่วยกิต   
             3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
    โครงสรอางหลักสูตร ประกอบดอวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะดอาน  
และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยสอดคลอองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ดังนี้ 
 

 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
         ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับ 9 หน่วยกิต 
   (2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ บังคับ 6 หน่วยกิต 
   (3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ บังคับ  6 หน่วยกิต 
   (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับ 6 หน่วยกิต 
   ขออก าหนดเฉพาะ เลือกเรียนรายวิชาเลือกใน 4 กลุ่มวิชาไม่นออยกว่า 3 หน่วยกิต 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
   (1) กลุ่มวิชาเฉพาะดอานบังคับ 66 หน่วยกิต 
   (2) กลุ่มวิชาเฉพาะดอานเลือก ไม่นออยกว่า 21 หน่วยกิต 
   (3) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 7 หน่วยกิต 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 
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   3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
    (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
    รายวิชาบังคับ      9 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
1500133 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Thai for Communication  
1500134 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 English for Communication  
1500135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 3(3-0-6) 

 English at Work  
   

   รายวิชาเลือก     
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
1500136 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Chinese for Communication  
1500137 การสนทนาภาษาจีนเพ่ือการท างาน 3(3-0-6) 

 Chinese Conversation at Work  
1500138 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 

 Japanese for Communication 1  
1500139 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 

 Japanese for Communication 2  
1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องตอน 3(3-0-6) 

 Basic Tagalog  
1500141 สนทนาภาษาตากาล็อก 3(3-0-6) 

 Conversation in Tagalog  
1500142 ภาษามาเลย์เบื้องตอน 3(3-0-6) 

 Basic Malay  
1500143 สนทนาภาษามาเลย์ 3(3-0-6) 

 Conversation in Malay  
1500144 ภาษาลาวเบื้องตอน 3(3-0-6) 

 Basic Lao  
1500145 สนทนาภาษาลาว 3(3-0-6) 

 Conversation in Lao  
1500146 ภาษาพม่าเบื้องตอน 3(3-0-6) 

 Basic Burmese  
1500147 สนทนาภาษาพม่า 3(3-0-6) 

 Conversation in Burmese  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องตอน 3(3-0-6) 

 Basic Vietnamese  
1500149 สนทนาภาษาเวียดนาม 3(3-0-6) 

 Conversation in Vietnamese  
   

  (2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
    รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)      6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
2000112 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 

 Thai Government and Politics  
2000113 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 

 ASEAN Studies  
2000114 สังคมไทยในบริบทโลก 3(3-0-6) 

 Thai Society in Global Context  
   

        รายวิชาเลือก   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
2000115 มนุษย์กับสิ่งแวดลออม   3(3-0-6) 

 Human and Environment  
2000116 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 

 Laws in Daily Life  
   

     (3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
        รายวิชาบังคับ      6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
2500114 จริยธรรมและทักษะชีวิต 3(3-0-6) 

 Ethics and Life Skills  
2500115 จิตอาสาพัฒนาทอองถิ่น 3(3-0-6) 

 Volunteer Mindedness for Local Development  
   

        รายวิชาเลือก   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
2500116 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 

 Aesthetic Appreciation  
2500117 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

 Psychology in Daily Life  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
2500118 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาคอนควอา 3(3-0-6) 

 Information for Study Skills  
2500119 ทวารวดีศึกษา 3(3-0-6) 

 Dvaravati Studies  
   

     (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
      รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)      6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
4000124 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

 Thinking and Decision Making  
4000125 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 

 Sport Science for Health  
4000126 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Information and Communication Technology  
   

     รายวิชาเลือก  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
4000127 โลกกับการพัฒนาดอานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

 Science and Technology Development in the Changing World  
4000128 การสรอางเสริมสุขภาวะ 3(3-0-6) 

 Well-being Promotion  
4000129 นันทนาการเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 

 Recreation for Health  
4000130 ระบบหลักประกันสุขภาพไทย 3(3-0-6) 

 Health Insurance System in Thailand  
4000131 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics in Daily Life  
   

 ขออก าหนดเฉพาะ  เลือกเรียนรายวิชาเลือกใน 4 กลุ่มวิชา ไม่นออยกว่า 3 หน่วยกิต 
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     ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
    (1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ  จ านวน 66 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
1631103 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์กับสังคม  3(3-0-6) 

 Library and Information Science and Society  
1631202 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  3(3-0-6) 

 Information Resources Development  
1631301 บริการหอองสมุดและศูนย์สารสนเทศ   3(3-0-6) 

 Library and Information Center Services  
1632201 การวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ 1  3(2-2-5) 

 Content Analysis and Synthesis of Classification 1  
1632202 การวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ 1  3(2-2-5) 

 Analysis and Synthesis of Information Description 1  
1632301 การบริการทางบรรณานุกรม 3(2-2-5) 

 Bibliographic Services  
1632304 การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรูอ  3(2-2-5) 

 Reading and Learning Promotion  
1632508 สารสนเทศทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   3(3-0-6) 

 Information in Humanities and Social Sciences    
1632509 สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

 Information in Science and Technology  
1633107 การจัดการฐานขออมูลส าหรับงานสารสนเทศ  3(2-2-5) 

 Database Management for Information Work  
1633110 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใชอ  3(2-2-5) 

 Information Technology and Application  
1633115 โปรแกรมประยุกต์ส าหรับงานหอองสมุดและสารสนเทศ  3(2-2-5) 

 Application Software for Library and Information Work  
1633116 การจัดการทรัพยากรความรูอ   3(2-2-5) 

 Knowledge Resource Management  
1633201 การวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ 2  3(2-2-5) 

 Content Analysis and Synthesis of Classification 2  
1633202 การวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ 2  3(2-2-5) 

 Analysis and Synthesis of Information Description 2  
1633307 บริการออางอิงและสารสนเทศ   3(2-2-5) 

 Reference and Information Services  
1633408 การจัดการองค์กรสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Management of Information Organization  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
1633701 ภาษาอังกฤษเพ่ือบรรณารักษ์และนักวิชาชีพสารสนเทศ 1 3(3-0-6) 

 English for Librarians and Information Professionals 1  
1633702 ภาษาอังกฤษเพ่ือบรรณารักษ์และนักวิชาชีพสารสนเทศ 2 3(3-0-6) 

 English for Librarians and Information Professionals 2  
1634103 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานสารสนเทศ  3(2-2-5) 

 Web Design and Development in Information Work    
1634901 การวิจัยเบื้องตอนทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Introduction to Research in Library and Information Science  
1634902 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์     3(2-2-5) 

 Seminar on Library and Information Science  
   

     (2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
1632305 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Law and Ethics in Library and Information Science  
1632510 สารสนเทศทางธุรกิจและอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Information in Business and Industry  
1633106 การเผยแพร่สารสนเทศ  3(2-2-5) 

 Information Dissemination  
1633108 การปรับแต่งสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Information Consolidation  
1633109 ระบบหอองสมุดอัตโนมัติ 3(3-0-6) 

 Library Automation System  
1633114 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Information Technology Management  
1633308 ดรรชนีและสาระสังเขป  3(3-0-6) 

 Indexing and Abstracting  
1633410 หอองสมุดยุคใหม่ 3(3-0-6) 

 Modern Library   
1633501 วรรณกรรมส าหรับเด็กและวัยรุ่น 3(3-0-6) 

 Literature for Children and Adolescents  
1633503 วารสารและหนังสือพิมพ์   3(2-2-5) 

 Periodicals and Newspapers  
1633504 หนังสือและการพิมพ์ 3(3-0-6) 

 Books and Printing  
1633506 สารสนเทศทอองถิ่น  3(2-2-5) 

 Local Information  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
1633601 ธุรกิจสารสนเทศ   3(3-0-6) 

 Information Business  
1634102 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Information System Analysis  
1634104 สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในงานสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Audio-visual Media and Electronic Media in Information Work  
1634105 การสื่อสารขออมูลและเครือข่าย 3(3-0-6) 

 Data Communication and Networking  
1634106 คอมพิวเตอร์กราฟิกในงานสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Computer Graphic in Information Work  
1634405 การพัฒนาหอองสมุดดิจิทัล 3(3-0-6) 

 Digital Library Development  
1634509 การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร 3(3-0-6) 

 Archive and Ancient Manuscript Management  
1634903 การศึกษาอิสระดอานบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  3(2-2-5) 

 Independent Study in Library and Information Science  
1634904 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

 Academic Report Writing   
  

     (3) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  จ านวน  7 หน่วยกิต 
     ให้เลือกเรียนจากแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้   
      ก. แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ชั่วโมง) 
1633801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์ 2(90) 

 Pre-practicum in Library and Information Science 
1634802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์  5(450) 

 Professional Internship in Library and Information Science  
   
     ข. แผนสหกิจศึกษา  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ชั่วโมง) 
1633803 การเตรียมสหกิจศึกษา 1(45) 

 Pre-cooperative Education  
1634804 สหกจิศึกษา                                        6(540)   

 Cooperative Education  
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      ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
     ใหอเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
โ ดย ไม่ ซ้ า กั บ ร า ยวิ ช า ที่ เ คย เ รี ยนมาแลอ ว  แล ะตอ อ ง ไม่ เ ป็ น ร าย วิ ช าที่ ก า หนด ใหอ เ รี ย น                               
โดไม่นับหน่วยกิตรวม ในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 
 
ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เลขตัวที่ 1-3  บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา    
เลขตัวที่ 4  บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
เลขตัวที่ 5   บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 

  เลขตัวที่ 6, 7   บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 หมายเหตุ 
  เลขตัวที่ 1-3  บ่งบอกหมวดหมู่วิชาและหมู่วิชา ดังนี้ 
  150 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
  200 หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
  250 หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
  400 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

ล าดับก่อนหลัง 

ระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 

ลักษณะเนื้อหาวิชา 
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ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
  เลขตัวที่ 1-3 บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา    
  เลขตัวที่ 4  บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
  เลขตัวที ่5  บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
  เลขตัวที่ 6, 7  บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 หมายเหตุ 
  เลขตัวที ่5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้ 
  1 หมายถึง กลุ่มวิชาที่เป็นพ้ืนฐาน (ลักษณะงานทั่วไปและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ)  
  2 หมายถึง กลุ่มวิชางานเทคนิคทางดอานบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
  3 หมายถึง กลุ่มวิชางานบริการสารสนเทศ  
  4 หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการและบริหารงานสถาบันบริการสารสนเทศ  
  5 หมายถึง กลุ่มวิชาทรัพยากรสารสนเทศ  
  6 หมายถึง กลุ่มวิชาธุรกิจสารสนเทศ  
  7 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษในวิชาชีพ  
  8 หมายถึง กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  
  9 หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนาและโครงการวิจัย  
 
  รายวิชาที่ตอองเรียนมาก่อน หมายความว่า นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาที่ตอองเรียนมาก่อน 
จะตอองผ่านการเรียนในรายวิชาที่ระบุไวอก่อนเพ่ือใหอเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิช านั้น โดย
นักศึกษาจะผ่านการเรียนและการประเมินผลรายวิชาที่ตอองเรียนมาก่อน โดยไดอระดับคะแนน A, B+, 
B, C+, C, D+, D, PD หรือ P 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะเน้ือหาวชิา 

1 2 3 4 5 6 7 

ล าดับก่อนหลัง 

ระดับความยากง่ายหรือชั้นป ี

หมวดวิชาและหมู่วิชา 

ลักษณะเนื้อหาวิชา 
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   3.1.4 แผนการศึกษา : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
1500133 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป 
1500134 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป 
XXXXXXX รายวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป 
1631103 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์กับสังคม  3(3-0-6) เฉพาะดอานบังคับ 
1632508 สารสนเทศทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   3(3-0-6) เฉพาะดอานบังคับ 
1633110 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใชอ  3(2-2-5) เฉพาะดอานบังคับ 

 รวม 18 หน่วยกิต  
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
2000114 สังคมไทยในบริบทโลก 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป 
2500114 จริยธรรมและทักษะชีวิต 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป 
1631202 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  3(3-0-6) เฉพาะดอานบังคับ 
1631301 บริการหอองสมุดและศูนย์สารสนเทศ   3(3-0-6) เฉพาะดอานบังคับ 
1632304 การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรูอ  3(2-2-5) เฉพาะดอานบังคับ 
1632509 สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(3-0-6) เฉพาะดอานบังคับ 
1633408 การจัดการองค์กรสารสนเทศ 3(2-2-5) เฉพาะดอานบังคับ 

 รวม 21 หน่วยกิต  
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
4000125 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป 
4000126 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป 
1632201 การวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ 1 3(2-2-5) เฉพาะดอานบังคับ 
1633307 บริการออางอิงและสารสนเทศ 3(2-2-5) เฉพาะดอานบังคับ 
1634103 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานสารสนเทศ  3(2-2-5) เฉพาะดอานบังคับ 
XXXXXXX รายวิชาเฉพาะดอานเลือก 1 3(..-..-..) เฉพาะดอานเลือก 
XXXXXXX รายวิชาเลือกเสรี 1 3(..-..-..) เลือกเสรี 

 รวม 21 หน่วยกิต  
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
1500135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป 
2000113 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป 
2500115 จิตอาสาพัฒนาทอองถิ่น   3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป 
1632202 การวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ 1 3(2-2-5) เฉพาะดอานบังคับ 
1633201 การวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ 2 3(2-2-5) เฉพาะดอานบังคับ 
XXXXXXX รายวิชาเฉพาะดอานเลือก 2 3(..-..-..) เฉพาะดอานเลือก 
XXXXXXX รายวิชาเฉพาะดอานเลือก 3 3(..-..-..) เฉพาะดอานเลือก 
 รวม 21 หน่วยกิต  
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
1633107 การจัดการฐานขออมูลส าหรับงานสารสนเทศ  3(2-2-5) เฉพาะดอานบังคับ 
1633116 การจัดการทรัพยากรความรูอ   3(2-2-5) เฉพาะดอานบังคับ 
1633202 การวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ 2 3(2-2-5) เฉพาะดอานบังคับ 
1633701 ภาษาอังกฤษเพ่ือบรรณารักษ์และนักวิชาชีพ

สารสนเทศ 1 
3(3-0-6) เฉพาะดอานบังคับ 

XXXXXXX รายวิชาเฉพาะดอานเลือก 4 3(..-..-..) เฉพาะดอานเลือก 
XXXXXXX รายวิชาเลือกเสรี 2 3(..-..-..) เลือกเสรี 

 รวม 18 หน่วยกิต  
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
1632301 การบริการทางบรรณานุกรม 3(2-2-5) เฉพาะดอานบังคับ 
1633115 โปรแกรมประยุกต์ส าหรับงานหอองสมุด 

และสารสนเทศ 
3(2-2-5) เฉพาะดอานบังคับ 

1633702 ภาษาอังกฤษเพ่ือบรรณารักษ์และนักวิชาชีพ
สารสนเทศ 2 

3(3-0-6) เฉพาะดอานบังคับ 

1634901 การวิจัยเบื้องตอนทางบรรณารักษศาสตร์ 
และสารสนเทศศาสตร์ 

3(2-2-5) เฉพาะดอานบังคับ 

XXXXXXX รายวิชาเฉพาะดอานเลือก 5 3(..-..-..) เฉพาะดอานเลือก 
 รวม 15 หน่วยกิต  
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

  ก. แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
1633801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
2(90) พ้ืนฐานวิชาชีพ

และวิชาชีพ 
1634902 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์ 

และสารสนเทศศาสตร์     
3(2-2-5) เฉพาะดอานบังคับ 

XXXXXXX รายวิชาเฉพาะดอานเลือก 6 3(..-..-..) เฉพาะดอานเลือก 
XXXXXXX รายวิชาเฉพาะดอานเลือก 7 3(..-..-..) เฉพาะดอานเลือก 
 รวม 11 หน่วยกิต  

 
  ข. แผนสหกิจศึกษา 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
1633803 การเตรียมสหกิจศึกษา 1(45) พ้ืนฐานวิชาชีพ

และวิชาชีพ 
1634902 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์ 

และสารสนเทศศาสตร์     
3(2-2-5) เฉพาะดอานบังคับ 

XXXXXXX รายวิชาเฉพาะดอานเลือก 6 3(..-..-..) เฉพาะดอานเลือก 
XXXXXXX รายวิชาเฉพาะดอานเลือก 7 3(..-..-..) เฉพาะดอานเลือก 
 รวม 10 หน่วยกิต  
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

  ก. แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ชั่วโมง) หมวดวิชา 
1634802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร ์

และสารสนเทศศาสตร์   
5(450) พ้ืนฐานวิชาชีพ

และวิชาชีพ 
 รวม 5 หน่วยกิต  

 
  ข. แผนสหกิจศึกษา 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ชั่วโมง) หมวดวิชา 
1634804 สหกิจศึกษา   6(540)   พ้ืนฐานวิชาชีพ

และวิชาชีพ 
 รวม 6 หน่วยกิต  
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สรุป จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
         ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับ 9 หน่วยกิต 
   (2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ บังคับ 6 หน่วยกิต 
   (3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ บังคับ  6 หน่วยกิต 
   (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับ 6 หน่วยกิต 
   ขออก าหนดเฉพาะ เลือกเรียนรายวิชาเลือกใน 4 กลุ่มวิชาไม่นออยกว่า 3 หน่วยกิต 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
   (1) กลุ่มวิชาเฉพาะดอานบังคับ 66 หน่วยกิต 
   (2) กลุ่มวิชาเฉพาะดอานเลือก ไม่นออยกว่า 21 หน่วยกิต 
   (3) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 7 หน่วยกิต 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 
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   3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
    ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
     (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
      รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1500133 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Thai for Communication  
 ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทย การใชอภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน  
   Skills in listening, speaking, reading and writing and Thai usage for 
communication in daily life   
 
1500134 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 English for Communication  
 ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน การฟังเพ่ือ              
จับใจความส าคัญและตอบค าถาม การพูดบรรยายและแสดงความคิดเห็น การอ่านจับใจความส าคัญ
และสรุปความ การเขียนประโยคและอนุเฉท  
   Skills in listening, speaking, reading and writing in daily life, listening for 
main ideas, answering questions, describing, giving information, expression ideas, 
reading for main ideas and details and writing  sentences and paragraphs  
 
1500135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 3(3-0-6) 

 English at Work  
 ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน การแนะน า
ตนเองและองค์กร การสัมภาษณ์ การพูดโตอตอบทางโทรศัพท์ การน าเสนองาน การอ่านเอกสาร               
การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนบันทึกสื่อสารระหว่างหน่วยงาน การสื่อสารทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 
 Skills in listening, speaking, reading and writing at work, self and 
organization introducing, interviewing, telephoning, presenting, documents reading,  
job application form writing, interoffice memo writing and e-mail communicating 

   
1500136 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Chinese for Communication  
   ทักษะการใชอภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การทักทายและการลา                   
การแนะน าตนเอง และผูออ่ืน การกล่าวค าขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหารและเครื่องดื่มและการซื้อสินคอา
   Chinese skills for communication in daily life, greeting and farewell, 
introducing oneself and others, expressing gratitude and apologizing, food and drink 
ordering and shopping 
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      รายวิชาเลือก  
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1500137 การสนทนาภาษาจีนเพ่ือการท างาน 3(3-0-6) 

 Chinese Conversation at Work  
 ทักษะการฟังและพูดภาษาจีนในการท างาน การขอขออมูล การสนทนาทางโทรศัพท์            
การนัดหมาย การสัมภาษณ์ การรับฝากขออความและการเขยีนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ 
   Chinese listening and speaking at work, asking for information, telephoning, 
making appointments, interviewing, leaving messages and job application form and 
resume writing 
 
1500138 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 

 Japanese for Communication 1  
 อักษรและระบบเสียงในภาษาญี่ปุ่น ค าศัพท์และอักษรคันจิพ้ืนฐาน โครงสรอางประโยค      
ขั้นพ้ืนฐาน ค าทักทายในชีวิตประจ าวันและการสื่อสารดอวยภาษาญี่ปุ่นเบื้องตอน 
   Japanese characters and sound system, vocabularies, basic Kanji letters, 
basic  sentence structure, daily conversations and basic Japanese communication 

   
1500139 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 

 Japanese for Communication 2  
 รายวิชาที่ตอองเรียนมาก่อน 1500138 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 1  
 Pre-requisite:  1500138  Japanese for Communication 1  

 ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่นและการใชอภาษาญี่ปุ่น                   
ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  
 Skills in Japanese listening, speaking, reading and writing and Japanese in 
daily life communication 

   
1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องตอน 3(3-0-6) 

 Basic Tagalog  
   ภาษาตากาล็อกเบื้องตอน ตัวอักษร พยัญชนะและสระ การเนอนเสียงและพยางค์                  
รูปประโยคพ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจ าวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพ่ือน 
ครอบครัว กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน การบอกเวลา ค าศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผอาและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ 
   Introduction to Tagalog language, alphabets, consonants and vowels, 
stress and syllables, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking 
about oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, 
occupation, color, cardinal numbers, clothes and accessories 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1500141 สนทนาภาษาตากาล็อก 3(3-0-6) 

 Conversation in Tagalog  
 รายวิชาที่ตอองเรียนมาก่อน 1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องตอน  
 Pre-requisite: 1500140 Basic Tagalog  

   ทักษะการฟังเพ่ือความเขอาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไป                
งานอดิเรก และกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน การรับประทานอาหารนอกบอาน การท่องเที่ยว การเดินทาง 
การซื้อของ การสนทนาของนักท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชอภาษาตากาล็อก             
ในสถานการณ์ต่าง ๆ วัฒนธรรมในประเทศฟิลิปปินส์และกลยุทธ์การสื่อสาร 
   Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies 
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist 
conversations, sports,  transferring and exchanging of ideas, using the Tagalog language 
in different situations and contexts, Filipino cultures and communication strategies 

   
1500142 ภาษามาเลย์เบื้องตอน 3(3-0-6) 

 Basic Malay  
   ภาษามาเลย์เบื้องตอน ตัวอักษร พยัญชนะและสระ การเนอนเสียงและพยางค์ รูปประโยค
พ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจ าวัน การพูดเก่ียวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัว กิจกรรม
ในชีวิตประจ าวัน การบอกเวลา ค าศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผอาและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
   Introduction to Malay language, alphabets, consonants and vowels, stress 
and syllables, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about 
oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, 
occupation, color, cardinal numbers, clothes and accessories 

   
1500143 สนทนาภาษามาเลย์ 3(3-0-6) 

 Conversation in Malay  
 รายวิชาที่ตอองเรียนมาก่อน 1500142 ภาษามาเลย์เบื้องตอน  
 Pre-requisite: 1500142 Basic Malay  

 ทักษะการฟังเพ่ือความเขอาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไป                 
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน การรับประทานอาหารนอกบอาน การท่องเที่ยว การเดินทาง 
การซื้อของ การสนทนาของนักท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชอภาษามาเลย์                
ในสถานการณ์ต่าง ๆ วัฒนธรรมในประเทศมาเลเซีย/อินโดนีเซียและกลยุทธ์การสื่อสาร 
   Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies 
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist 
conversations, sports,  transferring and exchanging of ideas, using the Malay language 
in different situations and contexts, Malaysian/Indonesian cultures and communication 
strategies 

   



  

29 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1500144 ภาษาลาวเบื้องตอน 3(3-0-6) 

 Basic Lao  
 ภาษาลาวเบื้องตอน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ รูปประโยคพ้ืนฐาน                 
การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจ าวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัว กิจกรรม                 
ในชีวิตประจ าวัน การบอกเวลา ค าศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผอาและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
   Introduction to Lao language, alphabets, consonants, vowels and tones, 
basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, 
friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, 
cardinal numbers, clothes and accessories 

   
1500145 สนทนาภาษาลาว 3(3-0-6) 

 Conversation in Lao  
 รายวิชาที่ตอองเรียนมาก่อน 1500144 ภาษาลาวเบื้องตอน  
 Pre-requisite: 1500144 Basic Lao  

   ทักษะการฟังเพ่ือความเขอาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไป                 
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน การรับประทานอาหารนอกบอาน การท่องเที่ยว การเดินทาง 
การซื้อของ การสนทนาของนักท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชอภาษาลาว                     
ในสถานการณ์ต่าง ๆ วัฒนธรรมลาวและกลยุทธ์การสื่อสาร 
   Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies 
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist 
conversations, sports,  transferring and exchanging of ideas, using the Lao language in 
different situations and contexts, Lao cultures and communication strategies 

   
1500146 ภาษาพม่าเบื้องตอน 3(3-0-6) 

 Basic Burmese  
   ภาษาพม่าเบื้องตอน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ รูปประโยคพ้ืนฐาน                 
การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจ าวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัว กิจกรรม                      
ในชีวิตประจ าวัน การบอกเวลา ค าศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผอาและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
   Introduction to Burmese language, alphabets, consonants, vowels and 
tones, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, 
friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, 
cardinal numbers, clothes and accessories 

   
   
   
   
   



  

30 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1500147 สนทนาภาษาพม่า 3(3-0-6) 

 Conversation in Burmese  
 รายวิชาที่ตอองเรียนมาก่อน 1500146 ภาษาพม่าเบื้องตอน  
 Pre-requisite: 1500146 Basic Burmese  

 ทักษะการฟังเพ่ือความเขอาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไป                 
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน การรับประทานอาหารนอกบอาน การท่องเที่ยว การเดินทาง 
การซื้อของ การสนทนาของนักท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชอภาษาพม่า                   
ในสถานการณ์ต่าง ๆ วัฒนธรรมพม่าและกลยุทธ์การสื่อสาร 
   Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies 
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist 
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas, using the Burmese language 
in different situations and contexts, Burmese cultures and communication strategies 

   
1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องตอน 3(3-0-6) 

 Basic Vietnamese  
   ภาษาเวียดนามเบื้องตอน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ รูปประโยคพ้ืนฐาน                 
การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจ าวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัว กิจกรรม                   
ในชีวิตประจ าวัน การบอกเวลา ค าศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผอาและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
   Introduction to Vietnamese language, alphabets, consonants, vowels and 
tones, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, 
friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, 
cardinal numbers, clothes and accessories 

   
1500149 สนทนาภาษาเวียดนาม 3(3-0-6) 

 Conversation in Vietnamese  
 รายวิชาที่ตอองเรียนมาก่อน 1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องตอน  
 Pre-requisite: 1500148 Basic Vietnamese  

   ทักษะการฟังเพ่ือความเขอาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไป                 
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน การรับประทานอาหารนอกบอาน การท่องเที่ยว การเดินทาง 
การซื้อของ การสนทนาของนักท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชอภาษาเวียดนาม             
ในสถานการณ์ต่าง ๆ วัฒนธรรมเวียดนามและกลยุทธ์การสื่อสาร 
   Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies 
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist 
conversations, sports,  transferring and exchanging of ideas, using the Vietnamese 
language in different situations and contexts, Vietnamese cultures and communication 
strategies 
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     (2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
     รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2000112 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 

 Thai Government and Politics  
 ความรูอพ้ืนฐานทางการเมืองและการปกครอง การวิเคราะห์ การแสดงทัศนะต่อการเมือง
และการปกครองของไทย เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง            
ของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันโดยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมรวมทั้งอิทธิพล
ของกระแสโลกาภิวัตน์ 
   Basic knowledge of Thai government and politics, analyzing and expressing 
idea on Thai government and politics, crucial events of Thai history, changing of Thai 
government and politics from Sukhothai era to present in relation to economic, social, 
cultural and influence of globalization 

   
2000113 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 

 ASEAN Studies  
 การรวมตัวของกลุ่มประเทศตามแนวคิดภูมิภาคนิยม พัฒนาการของสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใตอหรืออาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมืองและมั่นคงอาเซียน 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ขออมูลพ้ืนฐานและบทบาท              
ของประเทศสมาชิกอาเซียน ประวัติศาสตร์ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยสัง เขป ประเทศและองค์กร              
คู่เจรจาอาเซียน และความเป็นพลเมืองอาเซียน 
   Integration of ASEAN countries based on regionalism, evolution of 
Association of South East Asian Nations, the ASEAN charter, ASEAN Political Security 
Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN Socio-Cultural 
Community (ASCC), fundamental  information and roles of ASEAN countries members, 
ASEAN historical background, ASEAN dialogue partnership and ASEAN citizenship 

   
2000114 สังคมไทยในบริบทโลก 3(3-0-6) 

 Thai Society in Global Context  
 วิวัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างไทย
กับสังคมโลกในช่วงเวลาต่างๆ ตั้งแต่ก่อนสมัยใหม่จนถึงปัจจุบัน บทบาทของไทยในบริบทระดับสากล 
การปรับตัวและความร่วมมือของไทยในประชาคมโลก 
   Evolution of Thai politics, economy, society, and culture, relation between 
Thai and other countries in different periods from pre-modernism to post-modernism, 
roles of Thailand in international context, adaptation and cooperation of Thailand and 
global community 
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      รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2000115 มนุษย์กับสิ่งแวดลออม   3(3-0-6) 

 Human and Environment  
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลออม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและ             
ความมั่นคงทางอาหาร ภัยธรรมชาติและวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดลออม โดยกระบวนการพัฒนามนุษย์     
เพ่ือการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลออมเพ่ือการพัฒนาทอองถิ่นอย่างยั่งยืน 
 Natural resources and environments, ecosystems, biodiversity, food 
security, natural disaster, environmental crisis, human development process for 
resources and environmental management for sustainable locality development   

   
2000116 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 

 Laws in Daily Life  
 ความรูอทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่ใชอในชีวิตประจ าวัน หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ  หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ความรูอเบื้องตอนเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ กฎหมายอาญา การด าเนินกระบวนการยุติธรรม การประยุกต์และบูรณาการ                      
การใชอกฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
   Basic knowledge of laws used in daily life, fundamental rights and freedom 
based on constitutional law, rules of public and private laws, introduction to civil and 
commercial laws, criminal laws, administration of justice, application and integration of 
laws used in daily life 
   
      (3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
       รายวิชาบังคับ 
รหสัวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2500114 จริยธรรมและทักษะชีวิต 3(3-0-6) 

 Ethics and Life Skills  
   แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตและจริยธรรม ปัญหาทางจริยธรรมในสังคมปัจจุบัน หลักจริยธรรม
เพ่ือการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา                       
ของเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะการเรียนรูอตลอดชีวิต และจิตอาสาและส านึกสาธารณะ 
   Concepts of life and ethics, ethical problems in the current society, ethical 
principles for life happiness, life skills in 21st century, life skills based on the 
philosophy of sufficiency economy, lifelong learning skills and volunteer mindedness 
and public consciousness 

   
   
   
   



  

33 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2500115 จิตอาสาพัฒนาทอองถิ่น 3(3-0-6) 

 Volunteer Mindedness for Local Development  
   ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด อุดมการณ์ หลักการ วิธีการเกี่ยวกับจิตอาสาเพ่ือ                
การพัฒนาตนเอง ชุมชน ทอองถิ่น รูปแบบ แนวทาง กระบวนการ สรอางงานจิตอาสาเพ่ือพัฒนาตนเอง 
ชุมชน ทอองถิ่น กรณีศึกษาบทบาท หนอาที่ของบุคคล กลุ่ม องค์กร หน่วยงานที่ท างานดอานจิตอาสา              
การบ าเพ็ญประโยชน์ หรือ เป็นอาสาสมัคร 
   Definitions, importance, notions, ideologies, principles and methods of 
public consciousness for individual, communal, and local development, roles of 
individual and non-benefit organizations, case studies and voluntary processes 
devoting to community 

   
     รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2500116 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 

 Aesthetic Appreciation  
 ความหมายและคุณค่าของสุนทรียภาพดอานทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์และ              
การแสดง การเสริมสรอางการรับรูอและความซาบซึ้งทางดอานสุนทรียภาพ  
   Definitions and value of aesthetics, visual art, musical art, Thai classical 
drama, performance art, aesthetic perceptions and appreciation 

   
2500117 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

 Psychology in Daily Life  
 ความส าคัญของจิตวิทยาต่อการด าเนินชีวิต องค์ประกอบและปัจจัยของพฤติกรรมมนุษย์ 
ธรรมชาติพัฒนาการของมนุษย์ การรูอจักตนเองและผูออ่ืน การปรับตัวที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาตน 
มนุษยสัมพันธ์ และการท างานเป็นทีม การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
   Importance of psychology for life, components and factors of human 
behaviors, nature of human development, understanding self and others, effective 
adjustment, self–development, human relations, teamwork and application of 
psychology for happiness in life 
   
2500118 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาคอนควอา 3(3-0-6) 

 Information for Study Skills  
   ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศและการรูอสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและ              
การใหอบริการ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์และทักษะการสืบคอนทรัพยากรสารสนเทศ
แบบออนไลน์ (OPAC) และการสืบคอนฐานขออมูลออนไลน์ การเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียน
ออางอิงและบรรณานุกรม กฎหมายและจริยธรรมในการใชอสารสนเทศ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
   Definitions and importance of information technology and information 
literacy, information resources and services, classification of information resources, 
strategies and skills in Online Public Access Catalog (OPAC), online databases 
searching, academic report writing, reference citation and laws and ethics for 
information use 
   
2500119 ทวารวดีศึกษา 3(3-0-6) 

 Dvaravati Studies  
   ประวัติความเป็นมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง              
การปกครอง ความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรม ร่องรอยของทวารวดีในภูมิภาคต่าง ๆ  ของประเทศไทย 
ตลอดจนความส าคัญของวัฒนธรรมทวารวดีที่มีต่อจังหวัดนครปฐม 
   History of Dvaravati kingdom, characteristics of society, economy, politics 
and government,  art and cultural growth, historical traces of Dvaravati found in 
different regions of Thailand and importance of Dvaravati culture on Nakhon Pathom 
province 

   
       (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
     รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4000124 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

 Thinking and Decision Making  
 หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การพัฒนาลักษณะการคิดและกระบวนการคิด  
ความคิดสรอางสรรค์ การคิดเชิงระบบ การแสวงหาความรูอทางวิทยาศาสตร์ ตรรกศาสตร์และการใชอ
เหตุผล การวิเคราะห์ขออมูลข่าวสาร กระบวนการตัดสินใจ และการประยุกต์ใชอในการแกอปัญหา                 
ในชีวิตประจ าวัน 
   Principles and process of human thinking, development of cognitive 
attributes and process, creative and systematic thinking, pursuit of scientific knowledge 
and methodology, logic, data analysis, decision making process and application of             
the knowledge in daily life 

   
4000125 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 

 Sport Science for Health  
   ความหมาย และจุดมุ่งหมายของวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักการ ประเภทและประโยชน์
ของการออกก าลังกาย การออกก าลังกายดอวยกิจกรรมทางกาย การเล่นกีฬา มารยาทของการเป็นผูอเล่น
และผูอดูกีฬาที่ดี การสรอางเสริมสมรรถภาพทางกายและการสรอางเสริมสุขนิสัย การปฐมพยาบาล               
การบาดเจ็บที่เกิดจากการออกก าลังกาย 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
 Definitions and objectives of sport science, principles, categories and 
advantages of exercises, physical activities exercises, sporting, manners of good players 
and watchers, physical efficiency supplement, sport habits and first aid for exercising 
injuries 

   
4000126 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Information and Communication Technology  
   ความหมายและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ                
การสื่อสาร การใชอเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับการสืบคอนขออมูล โปรแกรมประยุกต์   
ดอานการประมวลผลค า ดอานตารางค านวณ ดอานการน าเสนอ ดอานการสื่อสารผ่านเครือข่าย ระบบ            
ความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวขอองกับการใชองาน
คอมพิวเตอร์ รวมถึงสุขภาวะของการใชอคอมพิวเตอร์ 
   Definitions and components of the computer system and information and 
communication technology; use of information and communication technology for 
data retrieval, software application, word processing, spreadsheet, presentation, 
network communication, network security system, computer ethics and cyber laws, 
and computer ergonomics 

   
     รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4000127 โลกกับการพัฒนาดอานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

 Science and Technology Development in the Changing World  
 ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน 
ดอานการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ ดอานพลังงาน ภาวะโลกรออน ดอานทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลออมและภัยธรรมชาติ  ดอานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
   Effects of science and technology on global changes, development of 
community and country, energy and global warming, natural resources, environment, 
disaster, agriculture, and agricultural industry 

   
4000128 การสรอางเสริมสุขภาวะ 3(3-0-6) 

 Well-being Promotion  
   ความส าคัญของสุขภาพ ดอานร่างกายและอารมณ์ อาหาร ยาและสมุนไพร อนามัย              
ส่วนบุคคล และสิ่งแวดลออมในชุมชน โรคและวิธีการป้องกันโรค การสรอางเสริมคุณภาพชีวิต ทั กษะ      
ส่วนบุคคล และทักษะการเชื่อมโยงระหว่างตนเองและผูออ่ืนใหอด ารงชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข หลักการ
ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม หลักการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ตระหนักและเห็นคุณค่าของ                
การออกก าลังกาย สมรรถภาพทางกายและการตรวจสอบสุขภาพ หลักประกันสุขภาพในประเทศไทย 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
   Importance of physical and emotional health, food, medicines and herbs, 
personal hygiene, community environment, diseases prevention, life quality 
development, personal skills, interpersonal skills, principles of holistic health 
promotion, health fitness, awareness and appreciation of benefits of exercise, physical 
fitness, health checkup and health insurance system in Thailand 

   
4000129 นันทนาการเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 

 Recreation for Health  
 ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ                
ในชีวิตประจ าวัน ผูอน านันทนาการ กิจกรรมนันทนาการส าหรับตนเองและครอบครัว 
   Definitions, importance and advantages of recreation activities, recreation 
activities in daily life, leaders of recreation activities and recreation activities for 
oneself and family 

   
4000130 ระบบหลักประกันสุขภาพไทย 3(3-0-6) 

 Health Insurance System in Thailand  
 ปรัชญา แนวคิด หลักการและพัฒนาการของระบบหลักประกันสุขภาพไทยและ
ต่างประเทศ การเขอาถึงสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการกองทุนและสิทธิของประชาชนตามระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
   Philosophy, concepts, principles and health insurance system, 
development of health insurance system of Thailand and other countries, fund 
management and citizen rights under the National Health Insurance System 

   
4000131 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics in Daily Life  
 คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใชอในชีวิตประจ าวัน สัดส่วน รออยละ การค านวณอัตรากอาวหนอาที่ใชอ

ในการช าระค่าไฟฟ้าและน้ าประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนช าระ และคณิตศาสตร์ประกันภัย 
   Basic Mathematics in daily life, proportion, percentage, calculation of 

progressive rate for electricity and water, electricity and water, interest, installment 
systems and actuarial science 
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    ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
     (1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1631103 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์กับสังคม 3(3-0-6) 

 Library and Information Science and Society  
   ปรัชญา ประวัติ วิวัฒนาการ ความหมาย ความส าคัญ ขอบเขตและความแตกต่างของ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จรรยาบรรณวิชาชีพ องค์กรและสมาคมที่เกี่ยวขออง ประเภท
และแหล่งสารสนเทศ บทบาทของวิชาชีพในบริบทของชุมชน ทอองถิ่น และสังคม  

   
1631202 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  3(3-0-6) 

 Information Resources Development  
   ความหมายและขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  นโยบาย การจัดหา              
การคัดเลือกและประเมินค่าทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือในการคัดเลือก แหล่งผลิตและ                  
แหล่งจ าหน่าย การเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการบริการ การจ าหน่ายออก และการบ ารุงรักษา
ทรัพยากรสารสนเทศ 

   
1631301 บริการหอองสมุดและศูนย์สารสนเทศ   3(3-0-6) 

 Library and Information Center Services  
   ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของบริการหอองสมุดและศูนย์สารสนเทศ หลักการ
และวิธีการจัดบริการแต่ละประเภท การใชอเทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริการ คุณสมบัติและ
บุคลิกภาพที่ดีของผูอใหอบริการสารสนเทศ การประเมินผลงานบริการสารสนเทศ 

   
1632201 การวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ 1 3(2-2-5) 

 Content Analysis and Synthesis of Classification 1  
   หลักการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาเพ่ือการจัดระบบและการเขอาถึงสารสนเทศ                 
ปฏิบัติการก าหนดเลขเรียกหนังสือ และหัวเรื่องการจัดระบบ เนอนการจัดหมู่ตามระบบทศนิยมของดิวอี้    

   
1632202 การวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ 1  3(2-2-5) 

 Analysis and Synthesis of Information Description 1 
   หลักการวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ หลักเกณฑ์และมาตรฐานส าหรับ
การลงรายการทางบรรณานุกรม ปฏิบัติการท ารายการและการก าหนดรายการเขอาถึงสารสนเทศ
ส าหรับหนังสือภาษาไทย การควบคุมรายการหลักฐานและรายการโยง  

   
1632301 การบริการทางบรรณานุกรม 3(2-2-5) 

 Bibliographic Services  
   ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของบรรณานุกรม การควบคุมทางบรรณานุกรม 
วิธีการรวบรวมบรรณานุกรมจากแหล่งขออมูลประเภทต่าง ๆ ปฏิบัติการท าบรรณานุกรม                     
ทั้งในระบบเดิมและดอวยระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการใหอบริการทางบรรณานุกรม 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1632304 การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรูอ  3(2-2-5) 

 Reading and Learning Promotion  
   ความหมายและความส าคัญของการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรูอ  ความสนใจ                   
ในการอ่าน และวรรณกรรมที่เหมาะกับบุคคลแต่ละวัย การสรอ างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรูอ               
การสรอางวัฒนธรรมในการอ่าน โครงการและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรูอ                  
การส่งเสริมการอ่านกับเด็กพิเศษ องค์กรที่ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรูอ 

   
1632508 สารสนเทศทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   3(3-0-6) 

 Information in Humanities and Social Sciences    
   ความหมาย ความส าคัญของวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอบเขต ประเภทและ
ทรัพยากรสารสนเทศที่ส าคัญในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แหล่งผลิต แหล่งเผยแพร่ 
และบริการสารสนเทศทางดอานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

   
1632509 สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

 Information in Science and Technology  
   ความหมาย ความส าคัญของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอบเขต ประเภท                 
และทรัพยากรสารสนเทศที่ส าคัญในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แหล่งผลิต แหล่งเผยแพร่ 
และบริการสารสนเทศทางดอานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   
1633107 การจัดการฐานขออมูลส าหรับงานสารสนเทศ  3(2-2-5) 

 Database Management for Information Work  
   ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ และประเภทของฐานขออมูล โครงสรอางขออมูล          
การส ารวจทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการจัดการฐานขออมูล และการออกแบบฐานขออมูลเบื้องตอน                 
เพ่ือการปฏิบัติงาน ปฏิบัติการจัดการขออมูลเบื้องตอนดอวยโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานสารสนเทศ                   
และงานบรรณารักษ์ 
   
1633110 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใชอ  3(2-2-5) 

 Information Technology and Application  
   ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรูอ พ้ืนฐาน                
ทางคอมพิวเตอร์ ทักษะเบื้องตอนในการประยุกต์ใชอเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการใชอโปรแกรมพ้ืนฐาน
ในงานสารสนเทศ การน าเสนอสารสนเทศดอวยภาษา HTML ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต                  
วิธีใชอและการบ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชอทางดอานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1633115 โปรแกรมประยุกต์ส าหรับงานหอองสมุดและสารสนเทศ  3(2-2-5) 

 Application Software for Library and Information Work  
   โปรแกรมประยุกต์ที่ ใชอกับงานหอองสมุดและสารสนเทศ โครงสรอางโปรแกรม                      
และการเลือกโปรแกรมประยุกต์ การวิเคราะห์ระบบงานเพ่ือน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใชอ
อย่างสรอางสรรค์ การประเมินผล ปฏิบัติการใชอโปรแกรมประยุกต์ที่ส าคัญในงานหอองสมุด                
และสารสนเทศ    
   
1633116 การจัดการทรัพยากรความรูอ   3(2-2-5) 

 Knowledge Resource Management  
   วิวัฒนาการ ความหมาย ขอบเขต ความส าคัญ หลักการและทฤษฎี และกระบวนการจัด
ทรัพยากรความรูอ  ปฏิบัติการใชอ เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ เกี่ยวขออง แนวทางการประยุกต์                 
เพ่ือการด าเนินงานในวิชาชีพ และแนวโนอมการจัดทรัพยากรความรูอในอนาคต 
   
1633201 การวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ 2 3(2-2-5) 

 Content Analysis and Synthesis of Classification 2  
   รายวิชาที่ตอองเรียนมาก่อน 1632201 การวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ 1 
 Pre-requisite: 1632201 Content Analysis and Synthesis of Classification 1 
   หลักการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาเพ่ือการจัดระบบและการเขอาถึงสารสนเทศ             
ปฏิบัติการก าหนดเลขเรียกหนังสือ และหัวเรื่อง การจัดระบบ เนอนการจัดหมู่ตามระบบหอสมุด             
รัฐสภาอเมริกัน 
   
1633202 การวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ 2  3(2-2-5) 

 Analysis and Synthesis of Information Description 2  
 รายวิชาที่ตอองเรียนมาก่อน 1632202 การวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ 1 
 Pre-requisite: 1632202 Analysis and Synthesis of Information Description 1 
   หลักการวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ หลักเกณฑ์และมาตรฐานส าหรับ
การลงรายการทางบรรณานุกรม ฝึกปฏิบัติการท ารายการและการก าหนดรายการเขอาถึงสารสนเทศ
ส าหรับหนังสือภาษาอังกฤษ และทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ การควบคุมรายการหลักฐาน 
และรายการโยง 

   
1633307 บริการออางอิงและสารสนเทศ   3(2-2-5) 

 Reference and Information Services  
   ความหมาย ความส าคัญและลักษณะของบริการออางอิงและสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ
ออางอิง เทคนิคการใหอบริการออางอิงและสารสนเทศ การวิเคราะห์ค าถาม ประเภทของค าถามออางอิง 
การศึกษาพฤติกรรมผูอใชอบริการ การประเมินและปฏิบัติการใหอบริการออางอิงและสารสนเทศ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1633408 การจัดการองค์กรสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Management of Information Organization  
   หลักการ องค์ประกอบส าคัญของการจัดการองค์กรสารสนเทศ นโยบายและการวางแผน 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ งานสารบรรณ งบประมาณและการเงิน อาคารสถานที่ มาตรฐานและ                 
การประกันคุณภาพ การประเมินผลและรายงานผล การด าเนินงานความร่วมมือระหว่างหอองสมุด 
   
1633701 ภาษาอังกฤษเพ่ือบรรณารักษ์และนักวิชาชีพสารสนเทศ 1 3(3-0-6) 

 English for Librarians and Information Professionals 1  
   การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางดอานการฟัง พูด อ่าน และเขียนขั้นตอน เพ่ือการ
ประกอบอาชีพบรรณารักษ์และนักวิชาชีพสารสนเทศ 

   
1633702 ภาษาอังกฤษเพ่ือบรรณารักษ์และนักวิชาชีพสารสนเทศ 2 3(3-0-6) 

 English for Librarians and Information Professionals 2  
 รายวิชาที่ตอองเรียนมาก่อน 1633701 ภาษาอังกฤษเพ่ือบรรณารักษ์และนักวิชาชีพ

สารสนเทศ 1 
 Pre-requisite: 1633701 English for Librarians and Information Professionals 1 

   การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางดอานการฟัง พูด อ่าน และเขียนบทความวิชาการ และ
บทความวิจัย เพ่ือการประกอบอาชีพบรรณารักษ์และนักวิชาชีพสารสนเทศ  

   
1634103 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานสารสนเทศ  3(2-2-5) 

 Web Design and Development in Information Work    
   การออกแบบโครงสรอางเว็บเพจดอวยโปรแกรมส าเร็จรูป การใชอเครื่องมือ การออกแบบ             
เว็บเพจของสถาบันบริการสารสนเทศดอวยความคิดสรอางสรรค์ เทคนิคการออกแบบเว็บเพจ                      
ปฏิบัติการสรอางภาพเคลื่อนไหวและการใชอภาพประกอบเว็บเพจ การสรอางงานกราฟิกเพ่ือใชอในเว็บเพจ 
การเชื่อมโยงและการส่งเว็บเพจสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

   
1634901 การวิจัยเบื้องตอนทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Introduction to Research in Library and Information Science  
   ความหมาย ประเภทการวิจัย หัวขออและวัตถุประสงค์การวิจัย สมมติฐาน การวิจัย               
ตัวแปร ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย สถิติเบื้องตอนส าหรับการวิเคราะห์
ขออมูล  การศึกษารายงานวิ จัย  และปฏิบัติ การวิ จั ย เบื้ องตอนทางบรรณารักษศาสตร์และ                
สารสนเทศศาสตร์ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1634902 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์     3(2-2-5) 

 Seminar on Library and Information Science  
   การสัมมนาประเด็นปัญหาต่าง ๆ ทางดอานบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
การน าเสนอแนวคิด อภิปราย และแนวทางการแกอไขปัญหา 
 
     (2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1632305 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  3(3-0-6) 

 Law and Ethics in Library and Information Science  
 ความหมาย ความส าคัญของกฎหมายและจริยธรรมความแตกต่างของจริยธรรม ศีลธรรม 
และกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ กฎหมายที่เกี่ยวขอองในวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การส่งเสริมและการปลูกฝังจริยธรรม และเจตคติ                     
ที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานส าหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ 

   
1632510 สารสนเทศทางธุรกิจและอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Information in Business and Industry  
   ความหมาย ความส าคัญของวิชาทางดอานธุรกิจและอุตสาหกรรม ขอบเขต ประเภท             
และทรัพยากรสารสนเทศที่ส าคัญในสาขาวิชาธุรกิจและอุตสาหกรรม แหล่งผลิต แหล่งเผยแพร่              
และบริการสารสนเทศทางดอานธุรกิจและอุตสาหกรรม 

   
1633106 การเผยแพร่สารสนเทศ  3(2-2-5) 

 Information Dissemination  
   ความหมาย ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของการเผยแพร่ในงานสารสนเทศ หลักการ             
การวางแผน และวิธีการด าเนินงานการเผยแพร่สารสนเทศ ปฏิบัติการใชอเทคโนโลยีสารสนเทศ                   
เพ่ือการเผยแพร่สารสนเทศ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันสารสนเทศ ความคิดริเริ่มสรอางสรรค์                 
ในการเผยแพร่สารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ และการเผยแพร่สารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
   
1633108 การปรับแต่งสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Information Consolidation  
   กระบวนการของการปรับแต่งสารสนเทศใหอตรงกับความตอองการของผูอใชอ บริการ                
การจัดส่งและเผยแพร่ การประเมินผลสารสนเทศที่ปรับแต่งแลอว การประยุกต์ใชอเทคโนโลยีที่เก่ียวขออง 

   
1633109 ระบบหอองสมุดอัตโนมัติ 3(3-0-6) 

 Library Automation System  
   โปรแกรมระบบหอองสมุดอัตโนมัติที่ใชอในสถาบันบริการสารสนเทศ การเลือกใชอโปรแกรม
ที่เหมาะสมกับงานของสถาบันบริการสารสนเทศ และปฏิบัติการใชอโปรแกรมส าเร็จรูป 

   



  

42 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1633114 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Information Technology Management  
   ความหมาย ความส าคัญของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนและ                 
การเลือกใชอเทคโนโลยีสารสนเทศ การก าหนดมาตรฐานและการใชอเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน             
การลงทุนในเรื่องการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

   
1633308 ดรรชนีและสาระสังเขป  3(3-0-6) 

 Indexing and Abstracting 
   ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะ ประเภท และประโยชน์ของการจัดท าดรรชนีและ
สาระสังเขป การจัดท าดรรชนีและสาระสังเขปดอวยมือและคอมพิวเตอร์  

   
1633410 หอองสมุดยุคใหม่ 3(3-0-6) 

 Modern Library   
   ความหมาย ความส าคัญ รูปแบบ และลักษณะของหอองสมุดยุคใหม่ทั้งในและต่างประเทศ 
กิจกรรมสนับสนุนการใชอบริการของหอองสมุด การจัดการทรัพยากรสารสนเทศสมัยใหม่ และบทบาท
ของบรรณารักษ์ในหอองสมุดยุคใหม่ 

   
1633501 วรรณกรรมส าหรับเด็กและวัยรุ่น 3(3-0-6) 

 Literature for Children and Adolescents  
 แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น วรรณกรรมที่เหมาะสมส าหรับเด็กและวัยรุ่น 
แหล่งผลิต การเผยแพร่ และส่งเสริมวรรณกรรมส าหรับเด็กและวัยรุ่น วรรณกรรมที่ไดอรับรางวัล  

   
1633503 วารสารและหนังสือพิมพ์   3(2-2-5) 

 Periodicals and Newspapers  
   ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะ ประเภทของวารสารและหนังสือพิมพ์ทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติการเลือก การจัดหา การเตรียม การจัดเก็บ การใหอบริการวารสาร 
หนังสือพิมพ์ และกฤตภาค การจัดท าเครื่องมือในการสืบคอน การใชอเทคโนโลยีสารสนเทศ                        
ในการด าเนินงานและการบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 

   
1633504 หนังสือและการพิมพ์ 3(3-0-6) 

 Books and Printing  
   ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของการพิมพ์ เทคนิคการพิมพ์เบื้องตอน และการพิมพ์             
ดอวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย วัสดุการพิมพ์ กระบวนการออกแบบและผลิตหนังสือและหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ แนวโนอมเกี่ยวกับธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ บทบาทของ              
การพิมพ์ที่มีต่อสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1633506 สารสนเทศทอองถิ่น  3(2-2-5) 

 Local Information  
   ลักษณะ ประเภท และแหล่งสารสนเทศทอองถิ่น ปฏิบัติการจัดหา การจัดเก็บ                   
การใหอบริการ และเผยแพร่สารสนเทศทอองถิ่น การพัฒนาสารสนเทศทอองถิ่น  

   
1633601 ธุรกิจสารสนเทศ   3(3-0-6) 

 Information Business  
   ความรูอ ประเภท แหล่งสารสนเทศ และการจัดการธุรกิจสารสนเทศ ความตอองการและ
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผูอใชอ การตลาดในธุรกิจสารสนเทศ การประยุกต์ใชอเทคโนโลยี
สารสนเทศในการประกอบธุรกิจสารสนเทศ 

   
1634102 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Information System Analysis  
   หลักการ ทฤษฎี องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ วงจรการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์
และออกแบบระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การประเมินระบบสารสนเทศขององค์กร
สารสนเทศ เทคนิคและเครื่องมือในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 

   
1634104 สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในงานสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Audio-visual Media and Electronic Media in Information Work  
   ประเภท ลักษณะ ความส าคัญของสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดหา                  
การจัดเก็บ การใหอบริการ และการบ ารุงรักษา 

   
1634105 การสื่อสารขออมูลและเครือข่าย 3(3-0-6) 

 Data Communication and Networking  
   องค์ประกอบ และความเป็นมาของการสื่อสารขออมูล ความสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์
กับการสื่อสารขออมูล เทคโนโลยีโทรคมนาคมกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
มาตรฐานในการสื่อสารขออมูล ระบบการส่งผ่านขออมูลทั้งทางเดียวและสองทาง การส่งผ่านขออมูล              
แบบสัมพันธ์และไม่สัมพันธ์ ชนิดของการส่งขออมูลแอนะล็อก ดิจิทัล ชนิดของสายการสื่อสาร สถาปัตยกรรม 
โพรโทคอล และองค์ประกอบในข่ายการสื่อสารอนาคตของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แนวโนอมการสื่อสารขออมูล
ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

   
1634106 คอมพิวเตอร์กราฟิกในงานสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Computer Graphic in Information Work  
   การสรอางภาพดอวยคอมพิวเตอร์ เทคนิคการสรอางภาพ 3 มิติ เทคนิคการย่อหรือขยาย    
การหมุน การตัดภาพ การจัดรูปแบบตัวอักษร ปฏิบัติการสรอางภาพและตกแต่งภาพ การจัดวางหนอา 
การใชอหนอาต่าง การโตอตอบกับผูอใชอ การท าใหอภาพเคลื่อนไหว 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1634405 การพัฒนาหอองสมุดดิจิทัล 3(3-0-6) 

 Digital Library Development  
   ประวัติ ความหมาย และลักษณะของหอองสมุดดิจิทัล ความแตกต่างระหว่างหอองสมุด
แบบเดิมและหอองสมุดดิจิทัล ความจ าเป็นและองค์ประกอบในการพัฒนาหอองสมุดดิจิทัล เทคโนโลยีใน
การจัดการหอองสมุดดิจิทัล 

   
1634509 การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร 3(3-0-6) 

 Archive and Ancient Manuscript Management  
   ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ คุณค่า ประเภท และลักษณะของจดหมายเหตุและ
เอกสาร การอนุรักษ์ การจัดหา การบริการ และการเผยแพร่ 

   
1634903 การศึกษาอิสระดอานบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  3(2-2-5) 

 Independent Study in Library and Information Science  
   การศึกษาคอนควอาทางดอานบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่ส าคัญ การเรียบเรียง 
การน าเสนอ และการเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ  

   
1634904 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

 Academic Report Writing 
   ความหมาย ความส าคัญ และรูปแบบรายงานเชิงวิชาการ วิธีและขั้นตอนการเขียน
รายงานเชิงวิชาการ การออางอิงและการเขียนบรรณานุกรม การพิมพ์และการจัดท ารูปเล่ม การน าเสนอ
และการเผยแพร่ 

   
    (3) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 
     ก. แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ชั่วโมง) 
1633801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์ 2(90) 

 Pre-practicum in Library and Information Science 
   กิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรออมของผูอศึกษา ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางดอาน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การพัฒนาผูอเรียนใหอมีความรูอ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ             
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยใหอเตรียมฝึกงานสถาบันสารสนเทศ ทั้งในดอานงานบริหาร 
งานเทคนิค และงานบริการ  
   
1634802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   5(450) 

 Professional Internship in Library and Information Science  
   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพดอานงานบริหาร งานเทคนิค และงานบริการในสถาบันบริการ
สารสนเทศหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวขออง 
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     ข. แผนสหกิจศึกษา  
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ชั่วโมง) 
1633803 การเตรียมสหกิจศึกษา 1(45) 

 Pre-cooperative Education  
              หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขออบังคับที่เกี่ยวขออง ความรูอ
พ้ืนฐานและเทคนิค ในการสมัครงานอาชีพ แนวทางการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ความพรออม
ในการท างานร่วมกับผูอร่วมงาน จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพ การสื่อสาร การพัฒนาบุคลิกภาพ 
มนุษยสัมพันธ์ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการน าเสนอโครงงาน  

   
1634804 สหกิจศึกษา                                        6(540)   

 Cooperative Education  
   การปฏิบัติ งานจริง เสมือนหนึ่ ง เป็นพนักงานในสถานประกอบการที่มีลักษณะ                    
การด าเนินงานเกี่ยวขอองกับสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่เป็นระยะเวลาไม่นออยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่อง ตามที่
ไดอรับมอบหมาย การจัดท ารายงานและการน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
 
    ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 
    ใหอเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม               
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลอว และตอองไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดใหอเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม
ในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




