หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าบรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละ
สารสนเทศศาสตร์
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. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่นออยกว่า 130 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่มีความสามารถในการใชอภาษาไทย
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
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 คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 ใหอความเห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรของสภาวิชาการ
6.3 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2559
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559 ใหอความเห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ
6.4 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559 ใหอความเห็นชอบ
ในการนาเสนอหลักสูตรต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ
6.5 คณะอนุ กรรมการกลั่ นกรองงานวิช าการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 วันที่ 22
เมษายน พ.ศ. 2559 ใหอความเห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย
6.6 สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ไดออนุมัติหลักสูตรใหอเปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพรอ อ มเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถรับราชการหรือทางานที่เกี่ยวกับการจัดการ
ความรูอและสารสนเทศในหน่วยงาน องค์กรหรือสถาบันบริการสารสนเทศทั้งภาครัฐ และเอกชน ดังนี้
1. บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ นักเอกสารสนเทศ นักจดหมายเหตุ นักวิชาการสารสนเทศ
เจอาหนอาที่บริหารงานทั่วไป
2. ผูอดูแลและจัดระบบสารสนเทศ นักวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาฐานขออมูล นักวิเคราะห์
ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ผูอรวบรวมและวิเคราะห์ สารสนเทศในศูนย์ขออมูลสารสนเทศ
3. นักวิจัย เลขานุการหรืองานดอานประชาสัมพันธ์
4. การประกอบอาชีพอิสระดอานบริการสารสนเทศ เช่น ผูอใหอบริการสารสนเทศเชิงพาณิชย์
ที่ปรึ กษาดอานการจั ดระบบสารสนเทศ การจัดการฐานขออมูล ผูอ รวบรวมและวิเคราะห์ สารสนเทศ
เฉพาะเรื่องตามความตอองการของลูกคอา ตัวแทนจาหน่ายสารสนเทศของสานั กพิมพ์ต่าง ๆ ตลอดจน
เจอาของรอานเช่าหนังสือหรือรอานจาหน่ายหนังสือ
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่นออยกว่า 130 หน่วยกิต ใชอเวลาศึกษา
ไม่เกิน 8 ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สาหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่นออยกว่า 130 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสรอางหลักสูตร ประกอบดอวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะดอาน
และหมวดวิชาเลื อกเสรี โดยสอดคลอ องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ดังนี้
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
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
ขออกาหนดเฉพาะ เลือกเรียนรายวิชาเลือกใน 4 กลุ่มวิชาไม่นออยกว่า
3 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
94 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาเฉพาะดอานบังคับ
66 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะดอานเลือก ไม่นออยกว่า
21 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
7 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1500133
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
1500134
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
1500135
ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
English at Work

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

รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
1500136
1500137
1500138
1500139
1500140
1500141
1500142
1500143
1500144
1500145
1500146
1500147

ชื่อวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทางาน
Chinese Conversation at Work
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
Japanese for Communication 1
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
Japanese for Communication 2
ภาษาตากาล็อกเบื้องตอน
Basic Tagalog
สนทนาภาษาตากาล็อก
Conversation in Tagalog
ภาษามาเลย์เบื้องตอน
Basic Malay
สนทนาภาษามาเลย์
Conversation in Malay
ภาษาลาวเบื้องตอน
Basic Lao
สนทนาภาษาลาว
Conversation in Lao
ภาษาพม่าเบื้องตอน
Basic Burmese
สนทนาภาษาพม่า
Conversation in Burmese
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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)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
1500148
1500149

รหัสวิชา
2000112
2000113
2000114

ชื่อวิชา
ภาษาเวียดนามเบื้องตอน
Basic Vietnamese
สนทนาภาษาเวียดนาม
Conversation in Vietnamese
(2) กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)
ชื่อวิชา
การเมืองการปกครองไทย
Thai Government and Politics
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
สังคมไทยในบริบทโลก
Thai Society in Global Context

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

รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
2000115
2000116

รหัสวิชา
2500114
2500115

ชื่อวิชา
มนุษย์กับสิ่งแวดลออม
Human and Environment
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
Laws in Daily Life
(3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
รายวิชาบังคับ
ชื่อวิชา
จริยธรรมและทักษะชีวิต
Ethics and Life Skills
จิตอาสาพัฒนาทอองถิ่น
Volunteer Mindedness for Local Development

น(ท-ป-ค)
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
2500116
2500117

ชื่อวิชา
สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
จิตวิทยาในชีวิตประจาวัน
Psychology in Daily Life

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
2500118
2500119

รหัสวิชา
4000124
4000125
4000126

ชื่อวิชา
สารสนเทศเพื่อการศึกษาคอนควอา
Information for Study Skills
ทวารวดีศึกษา
Dvaravati Studies
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)
ชื่อวิชา
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
Sport Science for Health
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
6

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

รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
4000127
4000128
4000129
4000130
4000131

ชื่อวิชา
โลกกับการพัฒนาดอานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Science and Technology Development in the Changing World
การสรอางเสริมสุขภาวะ
Well-being Promotion
นันทนาการเพื่อสุขภาพ
Recreation for Health
ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
Health Insurance System in Thailand
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Mathematics in Daily Life

ขออกาหนดเฉพาะ เลือกเรียนรายวิชาเลือกใน 4 กลุ่มวิชา ไม่นออยกว่า
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

รหัสวิชา
1631103
1631202
1631301
1632201
1632202
1632301
1632304
1632508
1632509
1633107
1633110
1633115
1633116
1633201
1633202
1633307
1633408

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
94 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ จานวน
66 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์กับสังคม
3(3-0-6)
Library and Information Science and Society
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Resources Development
บริการหอองสมุดและศูนย์สารสนเทศ
3(3-0-6)
Library and Information Center Services
การวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ 1
3(2-2-5)
Content Analysis and Synthesis of Classification 1
การวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ 1
3(2-2-5)
Analysis and Synthesis of Information Description 1
การบริการทางบรรณานุกรม
3(2-2-5)
Bibliographic Services
การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรูอ
3(2-2-5)
Reading and Learning Promotion
สารสนเทศทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
Information in Humanities and Social Sciences
สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Information in Science and Technology
การจัดการฐานขออมูลสาหรับงานสารสนเทศ
3(2-2-5)
Database Management for Information Work
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใชอ
3(2-2-5)
Information Technology and Application
โปรแกรมประยุกต์สาหรับงานหอองสมุดและสารสนเทศ
3(2-2-5)
Application Software for Library and Information Work
การจัดการทรัพยากรความรูอ
3(2-2-5)
Knowledge Resource Management
การวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ 2
3(2-2-5)
Content Analysis and Synthesis of Classification 2
การวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ 2
3(2-2-5)
Analysis and Synthesis of Information Description 2
บริการออางอิงและสารสนเทศ
3(2-2-5)
Reference and Information Services
การจัดการองค์กรสารสนเทศ
3(2-2-5)
Management of Information Organization
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รหัสวิชา
1633701
1633702
1634103
1634901
1634902

รหัสวิชา
1632305
1632510
1633106
1633108
1633109
1633114
1633308
1633410
1633501
1633503
1633504
1633506

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษเพื่อบรรณารักษ์และนักวิชาชีพสารสนเทศ 1
3(3-0-6)
English for Librarians and Information Professionals 1
ภาษาอังกฤษเพื่อบรรณารักษ์และนักวิชาชีพสารสนเทศ 2
3(3-0-6)
English for Librarians and Information Professionals 2
การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานสารสนเทศ
3(2-2-5)
Web Design and Development in Information Work
การวิจัยเบื้องตอนทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Introduction to Research in Library and Information Science
สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Seminar on Library and Information Science
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า
21 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6)
Law and Ethics in Library and Information Science
สารสนเทศทางธุรกิจและอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Information in Business and Industry
การเผยแพร่สารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Dissemination
การปรับแต่งสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Consolidation
ระบบหอองสมุดอัตโนมัติ
3(3-0-6)
Library Automation System
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Technology Management
ดรรชนีและสาระสังเขป
3(3-0-6)
Indexing and Abstracting
หอองสมุดยุคใหม่
3(3-0-6)
Modern Library
วรรณกรรมสาหรับเด็กและวัยรุ่น
3(3-0-6)
Literature for Children and Adolescents
วารสารและหนังสือพิมพ์
3(2-2-5)
Periodicals and Newspapers
หนังสือและการพิมพ์
3(3-0-6)
Books and Printing
สารสนเทศทอองถิ่น
3(2-2-5)
Local Information
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รหัสวิชา
1633601
1634102
1634104
1634105
1634106
1634405
1634509
1634903
1634904

รหัสวิชา
1633801
1634802

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
ธุรกิจสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Business
การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information System Analysis
สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในงานสารสนเทศ
3(3-0-6)
Audio-visual Media and Electronic Media in Information Work
การสื่อสารขออมูลและเครือข่าย
3(3-0-6)
Data Communication and Networking
คอมพิวเตอร์กราฟิกในงานสารสนเทศ
3(3-0-6)
Computer Graphic in Information Work
การพัฒนาหอองสมุดดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Library Development
การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร
3(3-0-6)
Archive and Ancient Manuscript Management
การศึกษาอิสระดอานบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Independent Study in Library and Information Science
การเขียนรายงานเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
Academic Report Writing
(3) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ จานวน
7 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้
ก. แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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
ข. แผนสหกิจศึกษา

รหัสวิชา
1633803
1634804

ชื่อวิชา
การเตรียมสหกิจศึกษา
Pre-cooperative Education
สหกิจศึกษา
Cooperative Education
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น(ชั่วโมง)
1(45)
6(540)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ใหอเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โ ดย ไม่ ซ้ า กั บ รา ยวิ ช า ที่ เ คย เรี ยน มา แลอ ว แล ะตอ อง ไม่ เป็ นร าย วิ ช าที่ ก า หน ดใ หอ เ รี ย น
โดไม่นับหน่วยกิตรวม ในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้
ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1

2

3

4

5

6

7
ลาดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหาวิชา
ระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
หมวดวิชาและหมู่วิชา

เลขตัวที่ 1-3
เลขตัวที่ 4
เลขตัวที่ 5
เลขตัวที่ 6, 7
หมายเหตุ
เลขตัวที่ 1-3
150 หมายถึง
200 หมายถึง
250 หมายถึง
400 หมายถึง

บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา
บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
บ่งบอกหมวดหมู่วิชาและหมู่วิชา ดังนี้
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
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ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน
1

2

3

4

5

6

7
ลาดับก่อนหลัง
กษณะเนื
้ อหาวิ
ลักลัษณะเนื
้อหาวิ
ชาชา
ระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
หมวดวิชาและหมู่วิชา

เลขตัวที่ 1-3
เลขตัวที่ 4
เลขตัวที่ 5
เลขตัวที่ 6, 7
หมายเหตุ
เลขตัวที่ 5
1 หมายถึง
2 หมายถึง
3 หมายถึง
4 หมายถึง
5 หมายถึง
6 หมายถึง
7 หมายถึง
8 หมายถึง
9 หมายถึง

บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา
บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้
กลุ่มวิชาที่เป็นพื้นฐาน (ลักษณะงานทั่วไปและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
กลุ่มวิชางานเทคนิคทางดอานบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
กลุ่มวิชางานบริการสารสนเทศ
กลุ่มวิชาการจัดการและบริหารงานสถาบันบริการสารสนเทศ
กลุ่มวิชาทรัพยากรสารสนเทศ
กลุ่มวิชาธุรกิจสารสนเทศ
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษในวิชาชีพ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
กลุ่มวิชาสัมมนาและโครงการวิจัย

รายวิชาที่ตอองเรียนมาก่อน หมายความว่า นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาที่ตอองเรียนมาก่อน
จะตอองผ่านการเรียนในรายวิชาที่ระบุไวอก่อนเพื่อใหอเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิช านั้น โดย
นักศึกษาจะผ่านการเรียนและการประเมินผลรายวิชาที่ตอองเรียนมาก่อน โดยไดอระดับคะแนน A, B+,
B, C+, C, D+, D, PD หรือ P
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3.1.4 แผนการศึกษา : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
หมวดวิชา
1500133 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
ศึกษาทั่วไป
1500134 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
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
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
2000114
2500114
1631202
1631301
1632304
1632509
1633408

ชื่อวิชา
สังคมไทยในบริบทโลก
จริยธรรมและทักษะชีวิต
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
บริการหอองสมุดและศูนย์สารสนเทศ
การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรูอ
สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การจัดการองค์กรสารสนเทศ
รวม
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
21 หน่วยกิต

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะดอานบังคับ
เฉพาะดอานบังคับ
เฉพาะดอานบังคับ
เฉพาะดอานบังคับ
เฉพาะดอานบังคับ

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
4000125
4000126
1632201
1633307
1634103

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ 1
บริการออางอิงและสารสนเทศ
การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานสารสนเทศ
XXXXXXX รายวิชาเฉพาะดอานเลือก 1
XXXXXXX รายวิชาเลือกเสรี 1
รวม

น(ท-ป-ค)
หมวดวิชา
3(3-0-6)
ศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
ศึกษาทั่วไป
3(2-2-5)
เฉพาะดอานบังคับ
3(2-2-5)
เฉพาะดอานบังคับ
3(2-2-5)
เฉพาะดอานบังคับ
3(..-..-..)
เฉพาะดอานเลือก
3(..-..-..)
เลือกเสรี
21 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
1500135
2000113
2500115
1632202
1633201

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
อาเซียนศึกษา
จิตอาสาพัฒนาทอองถิ่น
การวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ 1
การวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ 2
XXXXXXX รายวิชาเฉพาะดอานเลือก 2
XXXXXXX รายวิชาเฉพาะดอานเลือก 3
รวม
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น(ท-ป-ค)
หมวดวิชา
3(3-0-6)
ศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
ศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
ศึกษาทั่วไป
3(2-2-5)
เฉพาะดอานบังคับ
3(2-2-5)
เฉพาะดอานบังคับ
3(..-..-..)
เฉพาะดอานเลือก
3(..-..-..)
เฉพาะดอานเลือก
21 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
1633107
1633116
1633202
1633701

ชื่อวิชา
การจัดการฐานขออมูลสาหรับงานสารสนเทศ
การจัดการทรัพยากรความรูอ
การวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ 2
ภาษาอังกฤษเพื่อบรรณารักษ์และนักวิชาชีพ
สารสนเทศ 1
XXXXXXX รายวิชาเฉพาะดอานเลือก 4
XXXXXXX รายวิชาเลือกเสรี 2
รวม

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

หมวดวิชา
เฉพาะดอานบังคับ
เฉพาะดอานบังคับ
เฉพาะดอานบังคับ
เฉพาะดอานบังคับ

3(..-..-..)
3(..-..-..)
18 หน่วยกิต

เฉพาะดอานเลือก
เลือกเสรี

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หมวดวิชา
เฉพาะดอานบังคับ
เฉพาะดอานบังคับ

3(3-0-6)

เฉพาะดอานบังคับ

3(2-2-5)

เฉพาะดอานบังคับ

3(..-..-..)
15 หน่วยกิต

เฉพาะดอานเลือก

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1632301 การบริการทางบรรณานุกรม
1633115 โปรแกรมประยุกต์สาหรับงานหอองสมุด
และสารสนเทศ
1633702 ภาษาอังกฤษเพื่อบรรณารักษ์และนักวิชาชีพ
สารสนเทศ 2
1634901 การวิจัยเบื้องตอนทางบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์
XXXXXXX รายวิชาเฉพาะดอานเลือก 5
รวม
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ก. แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1633801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
1634902 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์
XXXXXXX รายวิชาเฉพาะดอานเลือก 6
XXXXXXX รายวิชาเฉพาะดอานเลือก 7
รวม

น(ท-ป-ค)
2(90)
3(2-2-5)

หมวดวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ
และวิชาชีพ
เฉพาะดอานบังคับ

3(..-..-..)
3(..-..-..)
11 หน่วยกิต

เฉพาะดอานเลือก
เฉพาะดอานเลือก

รหัสวิชา ชื่อวิชา
1633803 การเตรียมสหกิจศึกษา

น(ท-ป-ค)
1(45)

1634902 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์
XXXXXXX รายวิชาเฉพาะดอานเลือก 6
XXXXXXX รายวิชาเฉพาะดอานเลือก 7
รวม

3(2-2-5)

หมวดวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ
และวิชาชีพ
เฉพาะดอานบังคับ

ข. แผนสหกิจศึกษา

3(..-..-..)
3(..-..-..)
10 หน่วยกิต

เฉพาะดอานเลือก
เฉพาะดอานเลือก

น(ชั่วโมง)
5(450)

หมวดวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ
และวิชาชีพ

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ก. แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1634802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์
รวม

5 หน่วยกิต

ข. แผนสหกิจศึกษา
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1634804 สหกิจศึกษา

น(ชั่วโมง)
6(540)
รวม

6 หน่วยกิต
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หมวดวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ
และวิชาชีพ

สรุป

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
130
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30
(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับ
9
(2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ บังคับ
6
(3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ บังคับ
6
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับ
6
ขออกาหนดเฉพาะ เลือกเรียนรายวิชาเลือกใน 4 กลุ่มวิชาไม่นออยกว่า
3
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
94
(1) กลุ่มวิชาเฉพาะดอานบังคับ
66
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะดอานเลือก ไม่นออยกว่า
21
(3) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
7
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6

25

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500133 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทย การใชอภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจาวัน
Skills in listening, speaking, reading and writing and Thai usage for
communication in daily life
1500134 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน การฟังเพื่อ
จับใจความสาคัญและตอบคาถาม การพูดบรรยายและแสดงความคิดเห็น การอ่านจับใจความสาคัญ
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 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
English at Work
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน การแนะนา
ตนเองและองค์กร การสั มภาษณ์ การพู ดโตอตอบทางโทรศั พท์ การน าเสนองาน การอ่า นเอกสาร
การเขี ย นจดหมายสมัครงาน การเขี ยนบัน ทึกสื่ อ สารระหว่า งหน่ว ยงาน การสื่ อสารทางจดหมาย
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 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
ทั ก ษะการใชอ ภ าษาจี น เพื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจ าวั น การทั ก ทายและการลา
การแนะนาตนเอง และผูออื่น การกล่าวคาขอบคุณและขอโทษ 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 ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500137 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
Chinese Conversation at Work
ทักษะการฟังและพูดภาษาจีนในการทางาน การขอขออมูล การสนทนาทางโทรศัพท์
การนัดหมาย การสัมภาษณ์ การรับฝากขออความและการเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ
Chinese listening and speaking at work, asking for information, telephoning,
making appointments, interviewing, leaving messages and job application form and
resume writing
1500138 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Japanese for Communication 1
อักษรและระบบเสียงในภาษาญี่ปุ่น คาศัพท์และอักษรคันจิพื้นฐาน โครงสรอางประโยค
ขั้นพื้นฐาน คาทักทายในชีวิตประจาวันและการสื่อสารดอวยภาษาญี่ปุ่นเบื้องตอน
Japanese characters and sound system, vocabularies, basic Kanji letters,
basic sentence structure, daily conversations and basic Japanese communication
1500139 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Japanese for Communication 2
รายวิชาที่ตอองเรียนมาก่อน 1500138 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
Pre-requisite: 1500138 Japanese for Communication 1
ทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า นและการเขี ย นภาษาญี่ ปุ่ น และการใชอ ภ าษาญี่ ปุ่ น
ในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
Skills in Japanese listening, speaking, reading and writing and Japanese in
daily life communication
1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องตอน
3(3-0-6)
Basic Tagalog
ภาษาตากาล็ อ กเบื้ อ งตอ น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะและสระ การเนอ น เสี ย งและพยางค์
รู ป ประโยคพื้ น ฐาน การทั ก ทายและการสนทนาในชี วิ ต ประจ าวั น การพู ด เกี่ ย วกั บ ตั ว เอง เพื่ อ น
ครอบครัว กิจกรรมในชีวิตประจาวัน การบอกเวลา คาศัพท์ในบริบท 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 ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500141 สนทนาภาษาตากาล็อก
3(3-0-6)
Conversation in Tagalog
รายวิชาที่ตอองเรียนมาก่อน 1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องตอน
Pre-requisite: 1500140 Basic Tagalog
ทั ก ษะการฟั ง เพื่ อ ความเขอ า ใจและการพู ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพู ด คุ ย เรื่ อ งทั่ ว ไป
งานอดิเรก และกิจกรรมในชีวิตประจาวัน 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
พื้นฐาน การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจาวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรม
ในชีวิตประจาวัน การบอกเวลา คาศัพท์ในบริบท 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
ทั ก ษะการฟั ง เพื่ อ ความเขอ า ใจและการพู ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพู ด คุ ย เรื่ อ งทั่ ว ไป
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจาวัน 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
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รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500144 ภาษาลาวเบื้องตอน
3(3-0-6)
Basic Lao
ภาษาลาวเบื้ อ งตอ น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะ สระ และวรรณยุ ก ต์ รู ป ประโยคพื้ น ฐาน
การทัก ทายและการสนทนาในชีวิ ต ประจาวั น การพู ดเกี่ ยวกั บตั ว เอง เพื่ อน ครอบครั ว กิ จกรรม
ในชีวิตประจาวัน การบอกเวลา คาศัพท์ในบริบท 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
ทั ก ษะการฟั ง เพื่ อ ความเขอ า ใจและการพู ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพู ด คุ ย เรื่ อ งทั่ ว ไป
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจาวัน การรับประทานอาหารนอกบอาน การท่องเที่ยว การเดินทาง
การซื้ อ ของ การสนทนาของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว กี ฬ า การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น การใชอ ภ าษาลาว
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
ภาษาพม่ า เบื้ อ งตอ น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะ สระ และวรรณยุ ก ต์ รู ป ประโยคพื้ น ฐาน
การทัก ทายและการสนทนาในชีวิ ต ประจาวั น การพู ดเกี่ ยวกั บตั ว เอง เพื่ อน ครอบครั ว กิ จกรรม
ในชีวิตประจาวัน การบอกเวลา คาศัพท์ในบริบท 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
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รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500147 สนทนาภาษาพม่า
3(3-0-6)
Conversation in Burmese
รายวิชาที่ตอองเรียนมาก่อน 1500146 ภาษาพม่าเบื้องตอน
Pre-requisite: 1500146 Basic Burmese
ทั ก ษะการฟั ง เพื่ อ ความเขอ า ใจและการพู ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพู ด คุ ย เรื่ อ งทั่ ว ไป
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจาวัน การรับประทานอาหารนอกบอาน การท่องเที่ยว การเดินทาง
การซื้ อ ของ การสนทนาของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว กี ฬ า การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น การใชอ ภ าษาพม่ า
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 รูปประโยคพื้นฐาน
การทัก ทายและการสนทนาในชีวิ ต ประจาวั น การพู ดเกี่ ยวกั บตั ว เอง เพื่ อน ครอบครั ว กิ จกรรม
ในชีวิตประจาวัน การบอกเวลา คาศัพท์ในบริบท 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
ทั ก ษะการฟั ง เพื่ อ ความเขอ า ใจและการพู ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพู ด คุ ย เรื่ อ งทั่ ว ไป
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจาวัน 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 ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000112 การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Government and Politics
ความรูอพื้นฐานทางการเมืองและการปกครอง 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 พัฒ นาการของสมาคมประชาชาติ
แห่ งเอเชียตะวัน ออกเฉีย งใตอหรื ออาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมืองและมั่นคงอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซีย น ขอ อมู ล พื้น ฐานและบทบาท
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 ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000115 มนุษย์กับสิ่งแวดลออม
3(3-0-6)
Human and Environment
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอ อม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีว ภาพและ
ความมั่นคงทางอาหาร ภัยธรรมชาติและวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดลออม โดยกระบวนการพัฒนามนุษย์
เพื่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลออมเพื่อการพัฒนาทอองถิ่นอย่างยั่งยืน
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 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรูอทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่ใชอในชีวิตประจาวัน หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ความรูอเบื้องตอนเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ช ย์ กฎหมายอาญา การด าเนิ น กระบวนการยุ ติ ธ รรม การประยุ ก ต์ แ ละบู ร ณาการ
การใชอกฎหมายในชีวิตประจาวัน
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
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500114 จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตและจริยธรรม ปัญหาทางจริยธรรมในสังคมปัจจุบัน หลักจริยธรรม
เพื่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต อย่ า งมี ค วามสุ ข ทั ก ษะชี วิ ต ในศตวรรษที่ 21 ทั ก ษะชี วิ ต ตา มหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะการเรียนรูอตลอดชีวิต และจิตอาสาและสานึกสาธารณะ
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
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รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500115 จิตอาสาพัฒนาทอองถิ่น
3(3-0-6)
Volunteer Mindedness for Local Development
ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด อุด มการณ์ หลั กการ วิธีการเกี่ ยวกับจิต อาสาเพื่ อ
การพัฒนาตนเอง ชุมชน ทอองถิ่น รูปแบบ แนวทาง กระบวนการ สรอางงานจิตอาสาเพื่อพัฒนาตนเอง
ชุมชน ทอองถิ่น กรณีศึกษาบทบาท หนอาที่ของบุคคล กลุ่ม องค์กร หน่วยงานที่ ทางานดอานจิตอาสา
การบาเพ็ญประโยชน์ 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 ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500116 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ความหมายและคุ ณ ค่ า ของสุ น ทรี ย ภาพดอ า นทั ศ นศิ ล ป์ ดุ ริ ย างคศิ ล ป์ นาฏศิ ล ป์ แ ละ
การแสดง การเสริมสรอางการรับรูอและความซาบซึ้งทางดอานสุนทรียภาพ
Definitions and value of aesthetics, visual art, musical art, Thai classical
drama, performance art, aesthetic perceptions and appreciation
2500117 จิตวิทยาในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Psychology in Daily Life
ความสาคัญของจิตวิทยาต่อการดาเนินชีวิต องค์ประกอบและปัจจัยของพฤติกรรมมนุษย์
ธรรมชาติพัฒนาการของมนุษย์ การรูอจักตนเองและผูออื่น การปรับตัวที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาตน
มนุษยสัมพันธ์ และการทางานเป็นทีม การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
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 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคอนควอา
3(3-0-6)
Information for Study Skills
ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศและการรูอส ารสนเทศ แหล่ งสารสนเทศและ
การใหอบริการ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ กลยุ ทธ์และทักษะการสืบคอนทรัพยากรสารสนเทศ
แบบออนไลน์ (OPAC) และการสืบคอนฐานขออมูลออนไลน์ การเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียน
ออางอิงและบรรณานุกรม กฎหมายและจริยธรรมในการใชอสารสนเทศ
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
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
ประวัติค วามเป็ น มาของอาณาจั กรทวารวดี ลั กษณะทางสั งคม เศรษฐกิจ การเมือ ง
การปกครอง ความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรม ร่องรอยของทวารวดีในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย
ตลอดจนความสาคัญของวัฒนธรรมทวารวดีที่มีต่อจังหวัดนครปฐม
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 ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000124 การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การพัฒนาลักษณะการคิดและกระบวนการคิด
ความคิดสรอางสรรค์ การคิดเชิงระบบ การแสวงหาความรูอทางวิทยาศาสตร์ ตรรกศาสตร์และการใชอ
เหตุ ผ ล การวิ เคราะห์ ขออ มู ล ข่า วสาร กระบวนการตัด สิ น ใจ และการประยุ กต์ ใ ชอใ นการแกอปั ญ หา
ในชีวิตประจาวัน
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 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Sport Science for Health
ความหมาย และจุดมุ่งหมายของวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักการ ประเภทและประโยชน์
ของการออกกาลังกาย การออกกาลังกายดอวยกิจกรรมทางกาย การเล่นกีฬา มารยาทของการเป็นผูอเล่น
และผูอ ดูกี ฬาที่ ดี การสรอ า งเสริ มสมรรถภาพทางกายและการสรอา งเสริมสุ ขนิสั ย การปฐมพยาบาล
การบาดเจ็บที่เกิดจากการออกกาลังกาย
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
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
ความหมายและองค์ ป ระกอบของระบบคอมพิ ว เตอร์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร การใชอเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับการสืบคอนขออมูล โปรแกรมประยุกต์
ดอานการประมวลผลคา ดอานตารางคานวณ ดอานการนาเสนอ ดอานการสื่อสารผ่านเครือข่าย ระบบ
ความปลอดภั ย ของเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ กฎหมายและจรรยาบรรณที่ เ กี่ ย วขอ อ งกั บ การใชอ ง าน
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 ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000127 โลกกับการพัฒนาดอานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Science and Technology Development in the Changing World
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน
ดอ า นการพั ฒ นาชุ ม ชนและประเทศชาติ ดอ า นพลั ง งาน ภาวะโลกรอ อ น ดอ า น ทรั พ ยากรธรรมชาติ
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 าคั ญ ของสุ ข ภาพ ดอา นร่ า งกายและอารมณ์ อาหาร ยาและสมุ นไพร อนามั ย
ส่วนบุคคล และสิ่งแวดลออมในชุมชน โรคและวิธีการป้องกันโรค การสรอางเสริมคุณภาพชีวิต ทั กษะ
ส่ว นบุคคล และทักษะการเชื่อมโยงระหว่างตนเองและผูออื่นใหอ ดารงชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข หลักการ
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพแบบองค์ ร วม หลั ก การออกก าลั ง กายเพื่ อ สุ ข ภาพ ตระหนั ก และเห็ น คุ ณ ค่ า ของ
การออกกาลังกาย สมรรถภาพทางกายและการตรวจสอบสุขภาพ หลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
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 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Recreation for Health
ความหมาย ความสาคัญและประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ
ในชีวิตประจาวัน ผูอนานันทนาการ กิจกรรมนันทนาการสาหรับตนเองและครอบครัว
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
ปรั ช ญา แนวคิ ด หลั ก การและพั ฒ นาการของระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพไทยและ
ต่างประเทศ การเขอาถึงสิท ธิประโยชน์ 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 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใชอในชีวิตประจาวัน สัดส่วน รออยละ การคานวณอัตรากอาวหนอาที่ใชอ
ในการชาระค่าไฟฟ้าและน้าประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนชาระ 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 ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1631103 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์กับสังคม
3(3-0-6)
Library and Information Science and Society
ปรัชญา ประวัติ วิวัฒนาการ ความหมาย ความสาคัญ ขอบเขตและความแตกต่างของ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จรรยาบรรณวิชาชีพ องค์กรและสมาคมที่เกี่ยวขออง ประเภท
และแหล่งสารสนเทศ บทบาทของวิชาชีพในบริบทของชุมชน ทอองถิ่น และสังคม
1631202 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Resources Development
ความหมายและขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ นโยบาย การจัดหา
การคัด เลือกและประเมิน ค่าทรั พยากรสารสนเทศ เครื่องมือในการคัด เลื อก แหล่งผลิ ตและ
แหล่งจาหน่าย การเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการบริการ การจาหน่ายออก และการบารุงรักษา
ทรัพยากรสารสนเทศ
1631301 บริการหอองสมุดและศูนย์สารสนเทศ
3(3-0-6)
Library and Information Center Services
ความหมาย ความสาคัญ และประเภทของบริการหอองสมุดและศูนย์สารสนเทศ หลักการ
และวิ ธี ก ารจั ด บริ ก ารแต่ ล ะประเภท การใชอ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในงานบริ ก าร คุ ณ สมบั ติ แ ละ
บุคลิกภาพที่ดีของผูอใหอบริการสารสนเทศ การประเมินผลงานบริการสารสนเทศ
1632201 การวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ 1
3(2-2-5)
Content Analysis and Synthesis of Classification 1
หลั กการวิเคราะห์ และสั งเคราะห์ เนื้อหาเพื่อการจัดระบบและการเขอาถึงสารสนเทศ
ปฏิบัติการกาหนดเลขเรียกหนังสือ และหัวเรื่องการจัดระบบ เนอนการจัดหมู่ตามระบบทศนิยมของดิวอี้
1632202 การวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ 1
3(2-2-5)
Analysis and Synthesis of Information Description 1
หลักการวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ หลักเกณฑ์และมาตรฐานสาหรับ
การลงรายการทางบรรณานุกรม ปฏิบัติ การทารายการและการกาหนดรายการเขอาถึงสารสนเทศ
สาหรับหนังสือภาษาไทย การควบคุมรายการหลักฐานและรายการโยง
1632301 การบริการทางบรรณานุกรม
3(2-2-5)
Bibliographic Services
ความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ของบรรณานุกรม การควบคุมทางบรรณานุกรม
วิ ธี ก ารรวบรวมบรรณานุ ก รมจากแหล่ ง ขอ อ มู ล ประเภทต่ า ง ๆ ปฏิ บั ติ ก ารท าบรรณานุ ก รม
ทั้งในระบบเดิมและดอวยระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการใหอบริการทางบรรณานุกรม
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รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1632304 การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรูอ
3(2-2-5)
Reading and Learning Promotion
ความหมายและความส าคั ญ ของการส่ ง เสริ ม การอ่ า นและการเรี ย นรูอ ความสนใจ
ในการอ่ าน และวรรณกรรมที่ เหมาะกั บบุค คลแต่ล ะวัย การสรอ างนิ สั ยรั กการอ่า นและการเรี ยนรูอ
การสรอ า งวั ฒ นธรรมในการอ่ า น โครงการและการจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การอ่ า นและการเรี ย นรูอ
การส่งเสริมการอ่านกับเด็กพิเศษ องค์กรที่ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรูอ
1632508 สารสนเทศทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
Information in Humanities and Social Sciences
ความหมาย ความสาคัญของวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอบเขต ประเภทและ
ทรัพยากรสารสนเทศที่สาคัญในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แหล่งผลิต แหล่งเผยแพร่
และบริการสารสนเทศทางดอานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1632509 สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Information in Science and Technology
ความหมาย ความส าคั ญ ของวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ขอบเขต ประเภท
และทรัพยากรสารสนเทศที่สาคัญในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แหล่งผลิต แหล่งเผยแพร่
และบริการสารสนเทศทางดอานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1633107 การจัดการฐานขออมูลสาหรับงานสารสนเทศ
3(2-2-5)
Database Management for Information Work
ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ และประเภทของฐานขออมูล โครงสรอางขออมูล
การส ารวจทรั พ ยากรสารสนเทศเพื่ อการจัด การฐานขอ อมู ล และการออกแบบฐานขอ อ มูล เบื้ องตอ น
เพื่อการปฏิบั ติงาน ปฏิบั ติการจัดการขออมูลเบื้องตอนดอวยโปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับงานสารสนเทศ
และงานบรรณารักษ์
1633110 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใชอ
3(2-2-5)
Information Technology and Application
ความหมาย ความส าคั ญ และประเภทของเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ความรูอ พื้ น ฐาน
ทางคอมพิวเตอร์ ทักษะเบื้องตอนในการประยุกต์ใชอเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการใชอโปรแกรมพื้นฐาน
ในงานสารสนเทศ การน าเสนอสารสนเทศดอ ว ยภาษา HTML ในระบบเครื อ ข่า ยอิน เทอร์ เ น็ ต
วิธีใชอและการบารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชอทางดอานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1633115 โปรแกรมประยุกต์สาหรับงานหอองสมุดและสารสนเทศ
3(2-2-5)
Application Software for Library and Information Work
โปรแกรมประยุ ก ต์ ที่ ใ ชอ กั บ งานหอ อ งสมุ ด และสารสนเทศ โครงสรอ า งโปรแกรม
และการเลือกโปรแกรมประยุกต์ การวิเคราะห์ระบบงานเพื่อนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใชอ
อย่ า งสรอ า งสรรค์ การประเมิ น ผล ปฏิ บั ติ ก ารใชอ โ ปรแกรมประยุ ก ต์ ที่ ส าคั ญ ในงานหอ อ งสมุ ด
และสารสนเทศ
1633116 การจัดการทรัพยากรความรูอ
3(2-2-5)
Knowledge Resource Management
วิวัฒนาการ ความหมาย ขอบเขต ความสาคัญ หลักการและทฤษฎี และกระบวนการจัด
ทรั พ ยากรความรูอ ปฏิ บั ติ ก ารใชอ เ ทคโนโลยี แ ละเครื่ อ งมื อ ที่ เ กี่ ย วขอ อ ง แนวทางการประยุ ก ต์
เพื่อการดาเนินงานในวิชาชีพ 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
หลั กการวิเคราะห์ และสั งเคราะห์ เนื้อหาเพื่อการจัดระบบและการเขอาถึงสารสนเทศ
ปฏิ บั ติ การกาหนดเลขเรี ย กหนั งสื อ และหั ว เรื่ อ ง การจั ด ระบบ เนอ นการจัด หมู่ต ามระบบหอสมุ ด
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 หลักเกณฑ์และมาตรฐานสาหรับ
การลงรายการทางบรรณานุกรม ฝึกปฏิบัติการทารายการและการกาหนดรายการเขอาถึงสารสนเทศ
สาหรับหนังสือภาษาอังกฤษ และทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ การควบคุมรายการหลักฐาน
และรายการโยง
1633307 บริการออางอิงและสารสนเทศ
3(2-2-5)
Reference and Information Services
ความหมาย ความสาคัญและลักษณะของบริการออางอิ งและสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ
ออางอิง เทคนิคการใหอบริการออางอิงและสารสนเทศ การวิเคราะห์คาถาม ประเภทของคาถามออางอิง
การศึกษาพฤติกรรมผูอใชอบริการ การประเมินและปฏิบัติการใหอบริการออางอิงและสารสนเทศ
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รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1633408 การจัดการองค์กรสารสนเทศ
3(2-2-5)
Management of Information Organization
หลักการ องค์ประกอบสาคัญของการจัดการองค์กรสารสนเทศ นโยบายและการวางแผน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ งานสารบรรณ งบประมาณและการเงิน อาคารสถานที่ มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพ การประเมินผลและรายงานผล การดาเนินงานความร่วมมือระหว่างหอองสมุด
1633701 ภาษาอังกฤษเพื่อบรรณารักษ์และนักวิชาชีพสารสนเทศ 1
3(3-0-6)
English for Librarians and Information Professionals 1
การพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษทางดอ า นการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย นขั้ น ตอ น เพื่ อ การ
ประกอบอาชีพบรรณารักษ์และนักวิชาชีพสารสนเทศ
1633702 ภาษาอังกฤษเพื่อบรรณารักษ์และนักวิชาชีพสารสนเทศ 2
3(3-0-6)
English for Librarians and Information Professionals 2
รายวิช าที่ตอองเรี ย นมาก่อน 1633701 ภาษาอังกฤษเพื่อบรรณารักษ์และนักวิช าชี พ
สารสนเทศ 1
Pre-requisite: 1633701 English for Librarians and Information Professionals 1
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางดอานการฟัง พูด อ่าน และเขียนบทความวิชาการ และ
บทความวิจัย เพื่อการประกอบอาชีพบรรณารักษ์และนักวิชาชีพสารสนเทศ
1634103 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานสารสนเทศ
3(2-2-5)
Web Design and Development in Information Work
การออกแบบโครงสรอางเว็บเพจดอวยโปรแกรมสาเร็จรูป การใชอเครื่องมือ การออกแบบ
เว็ บ เพจของสถาบั น บริ ก ารสารสนเทศดอ ว ยความคิ ด สรอ า งสรรค์ เทคนิ ค การออกแบบเว็ บ เพจ
ปฏิบัติการสรอางภาพเคลื่อนไหวและการใชอภาพประกอบเว็บเพจ การสรอางงานกราฟิกเพื่อ ใชอในเว็บเพจ
การเชื่อมโยงและการส่งเว็บเพจสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
1634901 การวิจัยเบื้องตอนทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Introduction to Research in Library and Information Science
ความหมาย ประเภทการวิจั ย หั ว ขอ อและวัต ถุประสงค์ก ารวิ จัย สมมติฐ าน การวิจั ย
ตัวแปร ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย สถิติเบื้องตอนสาหรับการวิเคราะห์
ขอ อ มู ล การศึ ก ษารายงานวิ จั ย และปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย เบื้ อ งตอ น ทางบรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละ
สารสนเทศศาสตร์
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รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1634902 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Seminar on Library and Information Science
การสัมมนาประเด็นปัญหาต่าง ๆ ทางดอานบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
การนาเสนอแนวคิด อภิปราย และแนวทางการแกอไขปัญหา
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1632305 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3(3-0-6)
Law and Ethics in Library and Information Science
ความหมาย ความสาคัญของกฎหมายและจริยธรรมความแตกต่างของจริยธรรม ศีลธรรม
และกฎหมาย จรรยาบรรณวิช าชีพบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ กฎหมายที่เกี่ยวขอองในวิช าชีพ
บรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละสารสนเทศศาสตร์ การส่ ง เสริ ม และการปลู ก ฝั ง จริ ย ธรรม และเจตคติ
ที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานสาหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ
1632510 สารสนเทศทางธุรกิจและอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Information in Business and Industry
ความหมาย ความส าคัญของวิชาทางดอานธุรกิจและอุตสาหกรรม ขอบเขต ประเภท
และทรั พยากรสารสนเทศที่ ส าคั ญในสาขาวิช าธุ รกิจ และอุต สาหกรรม แหล่ งผลิ ต แหล่ งเผยแพร่
และบริการสารสนเทศทางดอานธุรกิจและอุตสาหกรรม
1633106 การเผยแพร่สารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Dissemination
ความหมาย ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของการเผยแพร่ในงานสารสนเทศ หลักการ
การวางแผน และวิ ธีก ารด าเนิ น งานการเผยแพร่ ส ารสนเทศ ปฏิ บั ติ ก ารใชอ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เพื่อการเผยแพร่ ส ารสนเทศ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันสารสนเทศ ความคิดริเริ่มสรอางสรรค์
ในการเผยแพร่สารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ และการเผยแพร่สารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
1633108 การปรับแต่งสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Consolidation
กระบวนการของการปรั บ แต่ ง สารสนเทศใหอ ต รงกั บ ความตอ อ งการของผูอ ใ ชอ บริ ก าร
การจัดส่งและเผยแพร่ การประเมินผลสารสนเทศที่ปรับแต่งแลอว การประยุกต์ใชอเทคโนโลยีที่เกี่ยวขออง
1633109 ระบบหอองสมุดอัตโนมัติ
3(3-0-6)
Library Automation System
โปรแกรมระบบหอองสมุดอัตโนมัติที่ใชอในสถาบันบริการสารสนเทศ การเลือกใชอโปรแกรม
ที่เหมาะสมกับงานของสถาบันบริการสารสนเทศ และปฏิบัติการใชอโปรแกรมสาเร็จรูป
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รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1633114 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Technology Management
ความหมาย ความส าคั ญ ของการจั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การวางแผนและ
การเลื อกใชอเทคโนโลยี สารสนเทศ การกาหนดมาตรฐานและการใชอเทคโนโลยีส ารสนเทศร่ว มกัน
การลงทุนในเรื่องการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
1633308 ดรรชนีและสาระสังเขป
3(3-0-6)
Indexing and Abstracting
ความหมาย ความสาคั ญ ลักษณะ ประเภท และประโยชน์ของการจัดทาดรรชนีและ
สาระสังเขป การจัดทาดรรชนีและสาระสังเขปดอวยมือและคอมพิวเตอร์
1633410 หอองสมุดยุคใหม่
3(3-0-6)
Modern Library
ความหมาย ความสาคัญ รูปแบบ และลักษณะของหอองสมุดยุคใหม่ทั้งในและต่างประเทศ
กิจกรรมสนับสนุนการใชอบริการของหอองสมุด การจัดการทรัพยากรสารสนเทศสมัยใหม่ และบทบาท
ของบรรณารักษ์ในหอองสมุดยุคใหม่
1633501 วรรณกรรมสาหรับเด็กและวัยรุ่น
3(3-0-6)
Literature for Children and Adolescents
แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น วรรณกรรมที่เหมาะสมสาหรับเด็กและวัยรุ่น
แหล่งผลิต การเผยแพร่ และส่งเสริมวรรณกรรมสาหรับเด็กและวัยรุ่น วรรณกรรมที่ไดอรับรางวัล
1633503 วารสารและหนังสือพิมพ์
3(2-2-5)
Periodicals and Newspapers
ความหมาย ความสาคัญ ลักษณะ ประเภทของวารสารและหนังสือพิมพ์ทั้งที่เป็นสิ่งพิม พ์
และสื่ อ อิเล็ ก ทรอนิ กส์ ปฏิ บั ติการเลื อ ก การจัดหา การเตรียม การจัดเก็ บ การใหอ บริ การวารสาร
หนั ง สื อ พิ ม พ์ และกฤตภาค การจั ด ท าเครื่ อ งมื อ ในการสื บ คอ น การใชอ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ในการดาเนินงานและการบริการวารสารและหนังสือพิมพ์
1633504 หนังสือและการพิมพ์
3(3-0-6)
Books and Printing
ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของการพิมพ์ เทคนิคการพิมพ์เบื้องตอน และการพิมพ์
ดอ ว ยเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย วั ส ดุ ก ารพิ ม พ์ กระบวนการออกแบบและผลิ ต หนั ง สื อ และหนั ง สื อ
อิเล็ กทรอนิ ก ส์ การจั ดการธุร กิ จ สิ่ งพิม พ์ แนวโนอ มเกี่ยวกั บธุรกิ จหนังสื อและสิ่ งพิมพ์ บทบาทของ
การพิมพ์ที่มีต่อสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
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น(ท-ป-ค)
1633506 สารสนเทศทอองถิ่น
3(2-2-5)
Local Information
ลั ก ษณะ ประเภท และแหล่ ง สารสนเทศทอ อ งถิ่ น ปฏิ บั ติ ก ารจั ด หา การจั ด เก็ บ
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 ลั ก ษณะ ความส าคั ญ ของสื่ อ โสตทั ศ น์ แ ละสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การจั ด หา
การจัดเก็บ การใหอบริการ และการบารุงรักษา
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 การทาใหอภาพเคลื่อนไหว
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น(ท-ป-ค)
1634405 การพัฒนาหอองสมุดดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Library Development
ประวัติ ความหมาย และลักษณะของหอองสมุดดิจิทัล ความแตกต่างระหว่างหอองสมุด
แบบเดิมและหอองสมุดดิจิทัล ความจาเป็นและองค์ประกอบในการพัฒนาหอองสมุ ดดิจิทัล เทคโนโลยีใน
การจัดการหอองสมุดดิจิทัล
1634509 การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร
3(3-0-6)
Archive and Ancient Manuscript Management
ประวัติ ความหมาย ความสาคัญ คุณค่า ประเภท และลักษณะของจดหมายเหตุและ
เอกสาร การอนุรักษ์ การจัดหา การบริการ และการเผยแพร่
1634903 การศึกษาอิสระดอานบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Independent Study in Library and Information Science
การศึกษาคอนควอาทางดอานบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่สาคัญ การเรียบเรียง
การนาเสนอ และการเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ
1634904 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
Academic Report Writing
ความหมาย ความส าคั ญ และรูปแบบรายงานเชิง วิช าการ วิ ธีและขั้นตอนการเขีย น
รายงานเชิงวิชาการ การออางอิงและการเขียนบรรณานุกรม การพิมพ์และการจัดทารูปเล่ม การนาเสนอ
และการเผยแพร่
(3) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ก. แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ชั่วโมง)
1633801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
2(90)
Pre-practicum in Library and Information Science
กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพรอ อ มของผูอ ศึ ก ษา ก่ อ นฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ทางดอ า น
บรรณารั กษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ การพัฒ นาผูอ เรียนใหอ มีความรูอ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยใหอเตรียมฝึกงานสถาบันสารสนเทศ ทั้งในดอานงานบริหาร
งานเทคนิค และงานบริการ
1634802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
5(450)
Professional Internship in Library and Information Science
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพดอานงานบริหาร งานเทคนิค และงานบริการในสถาบันบริการ
สารสนเทศหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวขออง
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ข. แผนสหกิจศึกษา
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ชั่วโมง)
1633803 การเตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
Pre-cooperative Education
หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขออบังคับที่เกี่ยวขออง ความรูอ
พื้นฐานและเทคนิค ในการสมัครงานอาชีพ แนวทางการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ความพรออม
ในการทางานร่วมกับผูอร่วมงาน จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพ การสื่อสาร การพัฒนาบุคลิกภาพ
มนุษยสัมพันธ์ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนาเสนอโครงงาน
1634804 สหกิจศึกษา
6(540)
Cooperative Education
การปฏิ บั ติ ง านจริ ง เสมื อ นหนึ่ ง เป็ น พนั ก งานในสถานประกอบการที่ มี ลั ก ษณะ
การดาเนินงานเกี่ยวขอองกับสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่เป็นระยะเวลาไม่นออยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่อง ตามที่
ไดอรับมอบหมาย การจัดทารายงานและการนาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ใหอ เลื อกเรี ยนรายวิช าใด ๆ ในหลั ก สู ตรของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ นครปฐม
โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลอว และตอองไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดใหอเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม
ในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้
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