หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สาขาวิชา

: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม
ชื่อยํอ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อยํอ
3. วิชาเอก
ไมํมี

: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์
: Bachelor of Arts Program in Library and Information Science
:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ )
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
Bachelor of Arts (Library and Information Science)
B.A. (Library and Information Science)

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
130 หนํวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
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5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและหรือนักศึกษาตํางประเทศที่สามารถใช๎ภาษาไทยได๎เป็นอยํางดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให๎ปริญญาสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ. 2548
6.2 เริ่มใช๎ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต๎นไป
6.3 คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิจารณาหลักสูตร
นี้ในการประชุม ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553
6.4 คณะกรรมการวิชาการพิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 7/2553
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553
6.5 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่
5/2553 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
6.6 สภาวิชาการเห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรนี้ตํอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่
11/2553 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553
6.7 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรนีใ้ นการประชุมครั้งที่ 1/ 2554 วันที่ 29 มกราคมพ.ศ.
2554
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีความพร๎อมเผยแพรํวําเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในปีการศึกษา
2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 บรรณารักษ์
8.2 นักสารสนเทศ
8.3 นักบริการสารสนเทศ
8.4 นักวิชาการสารสนเทศ
8.
5 ประกอบอาชีพธุรกิจสารสนเทศ
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8.6 พนักงานบริษัทที่ดาเนินกิจการเกี่ยวกับระบบห๎องสมุดอัตโนมัติ เป็นต๎น
8.7 อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง
9. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่

ชื่อ – นามสกุล

1.

นายนิรันดร์ กุลฑานันท์

2.

นางสาวศิราณี จุโฑปะมา

3.

นางสาวพรทิพา ดาเนิน

4.

นางสาวรุํงฤดี อนุสรณ์

5.

นางสาวศิริวรรณ ยิ่งได๎ชม

คุณวุฒิ/สาขา
สถาบัน : ปีที่สาเร็จการศึกษา
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ การศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.) บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร : พ.ศ. 2531
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ศศ.ม.) บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม :
พ.ศ. 2539
Doctor of Philosophy (Ph.D.), Education
Development, Central Luzon State University :
2004
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สารสนเทศศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกํน : พ.ศ. 2552
อาจารย์
Doctor of Philosophy (Ph.D.), Library and
Information Science, University of Pune : 2009
อาจารย์
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) บรรณารักษศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ : พ.ศ. 2550
ตาแหน่ง

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
กลุํมวิชาภาษา
กลุํมวิชามนุษยศาสตร์
กลุํมวิชาสังคมศาสตร์

130 หน่วยกิต

30
9
6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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กลุํมวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
และเลือกอีก
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
วิชาเฉพาะด้าน
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

94
9
78
57
21
7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
1) ความหมายของเลขรหัสวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เลขรหัสวิชาที่ใช้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้

เลขรหัสสามตัวแรก
หมายถึง กลุํมวิชาศึกษาทั่วไป
เลขรหัสตัวที่สี่ หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน
เลขรหัสตัวที่ห๎า หมายถึง ลักษณะวิชา โดยกาหนดดังนี้
เลข 1 หมายถึง กลุํมวิชาภาษาไทย
เลข 2 หมายถึง กลุํมวิชาภาษาอังกฤษ
เลข 3 หมายถึง กลุํมวิชาภาษาตํางประเทศอื่น ๆ
เลข 4 หมายถึง กลุํมวิชามนุษยศาสตร์
เลข 5 หมายถึง กลุํมวิชาสังคมศาสตร์
เลข 6 หมายถึง กลุํมวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
เลข 7 หมายถึง กลุํมวิชาคอมพิวเตอร์
เลข 8 หมายถึง กลุํมวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เลขรหัสตัวที่หกและเจ็ด หมายถึง ลาดับกํอนหลังรายวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
เลขรหัสวิชาที่ใช๎ในหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะด๎าน ประกอบด๎วยเลข 7
หลักมีความหมาย ดังนี้
เลขรหัสสามตัวแรก หมายถึง กลุํมวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์
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เลขรหัสตัวที่สี่ หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน
เลขรหัสตัวที่ห๎า
หมายถึง ลักษณะเนื้อหากลุํมวิชาเฉพาะด๎าน
โดยกาหนดดังนี้
เลข 1 หมายถึง กลุํมวิชาห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู๎
เลข 2 หมายถึง กลุํมวิชางานเทคนิคห๎องสมุด
เลข 3 หมายถึง กลุํมวิชางานบริการห๎องสมุด
เลข 4 หมายถึง กลุํมวิชาเครือขํายและการเผยแพรํ
สารสนเทศ
เลข 5 หมายถึง กลุํมวิชา
การจัดการสารสนเทศและ
การค๎นคืน
เลข 6 หมายถึง กลุํมวิชา
ระบบสารสนเทศ
เลข 7 หมายถึง กลุํมวิชาการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เลข 8 หมายถึง กลุํมวิชาการวิจัย การศึกษาเอกเทศ
การทาบทนิพนธ์ และการสัมมนา
เลข
9 หมายถึง กลุํมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
เลขรหัสตัวที่ หก และเจ็ด หมายถึง ลาดับกํอนหลังรายวิชาในกลุํมวิชา
ของรหัสตัวที่ห๎า
2) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
กลุ่มวิชาภาษา
0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค๎น
Thai for Communication and Information Retrieval
0001201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
English for Academic Purposes I
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
0001401 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดารงชีวิต
Aesthetics and Ethics in Everyday Life

30 หน่วยกิต
9 หนํวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หนํวยกิต
3(3-0-6)

6

0001402 จิตวิทยาการดาเนินชีวิตกับการพัฒนาตน
Psychology of Living and Self – development
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
0002501 ท๎องถิ่นศึกษา
Local Studies
0002502 การเมืองการปกครองไทยและ
กฎหมายเบือ้ งต๎นสาหรับชีวิต
Thai Politics and Introduction to Laws for Life

มคอ. 2

3(3-0-6)
6 หนํวยกิต
3(3-0-6)

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
6 หนํวยกิต
0002601 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Fundamental Sciences and Mathematics for Everyday Life
0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Computer and Information Technology for Life
หมายเหตุ จานวนหน่วยกิตที่เหลือ อีก 3 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
0002203 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
3(3-0-6)
English for Academic Purposes II
0002301 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Khmer for Communication
0002302 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
0002303 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
0002403 จริยธรรมกับการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Ethics in Everyday Life
0002404 สุนทรียศาสตร์กับชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics and Life
0002405 ดนตรีสาหรับชีวิต
3(3-0-6)
Music for Life
0002406 การรู๎สารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Literacy
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0002503 ภูมิปัญญาไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม
Thai Wisdom with Social and Cultural Changes
0002504 ประเทศไทยในสังคมโลก
Thailand in the Global Societies
0002505 การเมืองการปกครองไทยในกระแสโลกาภิวัตน์
Thai Politics and the Globalization
0002506 กฎหมายเบื้องต๎นสาหรับชีวิต
Introduction to Laws for Life
0002507 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมประเทศไทย
Thai Resources and Environment Management
0002508 เศรษฐกิจในชีวิตประจาวัน
Economics in Everyday Life
0002509 หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต๎น
Introduction to Business Principles
0002602 การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
0002801 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Sciences for Quality of Life Development
0002802 วิทยาศาสตร์พื้นฐานกับชีวิตประจาวัน
Fundamental Sciences for Everyday Life
0002803 วิทยาศาสตร์ประยุกต์สาหรับการดารงชีวิต
Applied Sciences for Everyday Life
0002804 ชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม
Life and the Environment
0002805 เกษตรในชีวิตประจาวัน
Agriculture in Everyday Life
0002806 การเกษตรทฤษฎีใหมํตามแนวพระราชดาริ
The Royal New Theory of Agriculture
0002807 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐาน
Fundamental Industrial Technology

มคอ. 2

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)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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0002808 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดารงชีวิตในท๎องถิ่น
Appropriate Technology for Local Everyday Life
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน
9 หน่วยกิต
1541207 ศิลปะการพูด
The Arts of Speaking
2532202 กระบวนการเสริมสร๎างจิตสาธารณะ
Public Mind Creative Processing
3572207 ศิลปะการบริการ
The Arts of Service
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
วิชาบังคับ
1631101 ความรู๎เบื้องต๎นทางบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์
Introduction to Library and Information Science

มคอ. 2

3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
78 หน่วยกิต
57 หน่วยกิต
3(3-0-6)

1631201 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
Acquisition of Information Resources

3(2-2-5)

1631202 การวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ 1
Analysis & Synthesis of INF Descriptions I
1631301 การอํานและการสํงเสริมการอําน
Reading Promotion

3(2-2-5)

1631501 การจัดการสารสนเทศ
Information Management
1632105 ห๎องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
Academic Library
1632203 การวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ 2
Analysis & Synthesis of INF Descriptions II
1632302 บริการสารสนเทศ
Information Services

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

9

มคอ. 2

1632503 การจัดการสิ่งพิมพ์ตํอเนื่อง
Periodicals Management

3(2-2-5)

1632601 ระบบสารสนเทศ
Information System
1633509 การจัดเก็บและการค๎นคืนสารสนเทศ
Information Storage and Retrieval
1633510 การจัดการความรู๎ในชุมชน
Knowledge Management in Community
1633701 ระบบห๎องสมุดอัตโนมัติ
Automated Library Systems
1633702 โปรแกรมประยุกต์ด๎านระบบงานห๎องสมุด
Programming Application for Libraries

3(2-2-5)

1633703 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
Analysis and Design Information System
1633704 การเผยแพรํสารสนเทศด๎วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Dissemination with Information
Technology
1633705 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
Web Design and Development
1634801 การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
Research in Library and Information Science

3(2-2-5)

1634802 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
Seminar in Library and Information Science

3(2-2-5)

วิชาเลือก ให๎เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
1631102 ห๎องสมุดประชาชน
Public Library
1631103 ห๎องสมุดเด็กและเยาวชน
Children Library
1631502 การจัดการสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
Information Management for Business

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

21 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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1632104 ห๎องสมุดโรงเรียน
School Library
1632204 งานเทคนิคของห๎องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
Technical Work of Library and Information Center
1632205 บรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสังเขป
Bibliographic,Indexing and Abstracting Services
1632206 สิ่งพิมพ์รัฐบาลและจดหมายเหตุ
Government Publication and Archives
1632303 บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Electronics Services
1632504 ธุรกิจสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
Business in Printing and Electronic Documents
1632505 การจัดการศูนย์สารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎
Management of Information sources
1632506 การจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น
Information Management for Local Development
1632507 ธุรกิจร๎านหนังสือ
Book Store Business
1632508 ธุรกิจการผลิตสิ่งพิมพ์
Printing Business
1632602 สารสนเทศเพื่อการบริหารงานท๎องถิ่น
Information for Local Administration
1633106 ห๎องสมุดเฉพาะ
Special Library
1633107 ห๎องสมุดกับการพัฒนาท๎องถิ่น
Library for Local Development
1633304 วรรณกรรมสาหรับเด็กและวัยรุํน
Literature for Children and Adolescents
1633305 วรรณกรรมสาหรับผู๎ใหญํ
Literature for Adults

มคอ. 2

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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1633401 เครือขํายและความรํวมมือในการใช๎ทรัพยากร
สารสนเทศ
Networking and Cooperation in Sharing Information
Resources

3(2-2-5)

1633402 การตลาดและธุรกิจสารสนเทศ
Marketing and Information Business

3(2-2-5)

1633511 การจัดการสารสนเทศท๎องถิ่น
Information Management for Local
1633603 แหลํงสารสนเทศทางธุรกิจ
Information Sources on Business
1633604 สารสนเทศเกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศกลุํมอาเซียน
Information of Thailand and ASEAN Countries
1633706 คอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์
Computer and Applied Programs

3(2-2-5)

1633707 การจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ เพื่อการเผยแพรํสารสนเทศ
Radio and television Programs for Information Distribution
1634107 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์
Law and Professional Ethics on Library and Information
Science
1634403 หนังสือพิมพ์และการเผยแพรํขําว
Newspaper and Reporting
1634708 คอมพิวเตอร์ศิลปะเพื่องานสารสนเทศ
Computer Graphic in Information Work
1634803 การทาบทนิพนธ์
Writing a Term Paper
1634804 การศึกษาเอกเทศด๎านบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์
Independent Study in Library and Information Science

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
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วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
7 หน่วยกิต
1634901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2(90)
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
Preparation for Professional Experience in Library and
Information Science
1634902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์
Professional Experience in Library and Information
Science

5(450)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให๎เลือกเรียนวิชาใด ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กาหนด โดยไมํซ้ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล๎ว และต๎องไมํเป็นรายวิชาที่กาหนดให๎เรียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมในเกณฑ์การ
สาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป

เฉพาะ

รหัสและชื่อวิชา
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป
1631101 ความรู๎เบื้องต๎นทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์
1631201 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3572207 ศิลปะการบริการ
รวม

หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

เฉพาะ

รหัสและชื่อวิชา
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป
1541207 ศิลปะการพูด
1631202 การวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ 1
1631301 การอํานและการสํงเสริมการอําน
รวม

หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

เฉพาะ

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป

3(x-x-x)

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป
1631501 การจัดการสารสนเทศ
1632104 ห๎องสมุดโรงเรียน
1632203 การวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ 2
1632503 การจัดการสิ่งพิมพ์ตํอเนื่อง
2532202 กระบวนการเสริมสร๎างจิตสาธารณะ

3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

รวม

21
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

เฉพาะ

เลือกเสรี

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

1632105 ห๎องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

3(2-2-5)

1632302 บริการสารสนเทศ

3(2-2-5)

1632504 ธุรกิจสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์

3(2-2-5)

1632507 ธุรกิจร๎านหนังสือ
1632601 ระบบสารสนเทศ
1632602 สารสนเทศเพื่อการบริหารงานท๎องถิ่น
xxxxxxx เลือกเสรี
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
21

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

เฉพาะ

เลือกเสรี

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

1633401 เครือขํายและความรํวมมือการใช๎ทรัพยากร
สารสนเทศ
1633702 โปรแกรมประยุกต์ด๎านระบบงานห๎องสมุด

3(2-2-5)

1633703 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

3(2-2-5)

1633704 การเผยแพรํสารสนเทศด๎วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
xxxxxxx เลือกเสรี
รวม

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(x-x-x)
15

15
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

เฉพาะ

รหัสและชื่อวิชา
1632204
1633509
1633510
1633701
1633705

งานเทคนิคของห๎องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
การจัดเก็บและการค๎นคืนสารสนเทศ
การจัดการความรู๎ในชุมชน
ระบบห๎องสมุดอัตโนมัติ
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
15

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

เฉพาะ

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

1634107 กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์
1634801 การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์
1634802 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์
1634901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
รวม

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(90)
11

16

มคอ. 2

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา
เฉพาะ

รหัสและชื่อวิชา
1634902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์
รวม

หน่วยกิต
5(450)
5

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาบังคับ
0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
Thai for Communication and Information Retrieval
ความสาคัญของภาษาไทยที่เป็นเครื่องมือสื่อสารและการแสวงหาความรู๎
หลักการใช๎ภาษาไทยในการสื่อสาร ทั้งในด๎านการฟัง พูด อําน เขียน เชํน การจับ
ใจความสาคัญ การตีความ การยํอความ การสรุปความ การวินิจสาร การวิเคราะห์
การวิจารณ์ ฯลฯ การพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ตํางๆ และ
การจัดเก็บ การสืบค๎นของทรัพยากรสารนิเทศในรูปแบบตํางๆ
0001201

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ศึกษาและพัฒนาทักษะด๎านการฟัง การพูด การอํานและการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการติดตํอและการสื่อสารในสถานการณ์ตําง ๆ การทักทาย การกลําวลา การแนะนา
ตนเองและผู๎อื่น การให๎ข๎อมูลและคาแนะนา การสนทนา การแสดงความรู๎สึก การอําน
และการเขียนเพื่อการสื่อความหมายและการติดตํอ การอํานประกาศ โฆษณา ฉลากที่ใช๎
ในชีวิตประจาวัน การใช๎พจนานุกรม การกรอกแบบฟอร์มและการเขียนรูปแบบตํางๆ
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
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0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
3(3-0-6)
English for Academic Purposes 1
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานที่จาเป็นตํอการศึกษาในระดับปริญญาตรี
โดยเน๎นทักษะด๎านการฟัง การพูด การอํานและการเขียนเชิงวิชาการ
0001401 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดารงชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics and Ethics in Everyday Life
ศึกษาความหมายในศาสตร์ของงานด๎านทัศนศิลป์ โสตศิลป์และนาฏศิลป์
เพื่อการพัฒนาศักยภาพของการรับรู๎ทางสุนทรียศาสตร์ สามารถเชื่อมโยง
ประสบการณ์นาไปใช๎ในชีวิตประจาวัน รวมทั้งศึกษาความหมายและความสาคัญของ
จริยธรรม ความสัมพันธ์ระหวํางจริยธรรมกับจริยศาสตร์ หลักจริยธรรมใน
พระพุทธศาสนา ปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรม การใช๎จริยธรรมในการแก๎ปัญหา เชื่อมโยง
ประสบการณ์นาไปใช๎ในชีวิตประจาวัน เพื่อให๎สามารถดารงชีวิตได๎อยํางมีความสุข
0001402

จิตวิทยาการดาเนินชีวิตกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Psychology of Living and Self Development
ความเข๎าใจหลักการดาเนินชีวิตและการทางาน ความเข๎าใจตนเองและผู๎อื่น
การพัฒนาเชาว์อารมณ์ การปรับตัวและสุขภาพจิต การสื่อสารระหวํางบุคคล
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการทางานและการดาเนินชีวิต

0002501 ท้องถิ่นศึกษา
3(3-0-6)
Local Studies
วิถีชีวิตความเป็นอยูํและระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งโครงการในพระราชดาริใน
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมประเทศไทย เพื่อพัฒนาสังคมไทยอยํางยั่งยืน
โดยเน๎นบริบท ด๎านสภาพภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของท๎องถิ่น รวมทั้งสังคม
การเมือง การปกครอง และด๎านเศรษฐกิจของท๎องถิ่น
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0002502 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสาหรับชีวิต
3(3-0-6)
Thai Politics and Introduction to Law for Life
ศึกษาความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง หน๎าที่ของรัฐความสัมพันธ์
ระหวํางรัฐกับประชาชน สิทธิ เสรีภาพ บทบาทหน๎าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
กระบวนการทางการเมืองตามระบบประชาธิปไตย รวมทั้งศึกษาความรู๎เกี่ยวกับ
กฎหมาย หลักการเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ หน๎าที่ของปวงชนชาวไทยที่บัญญัติไว๎ใน
รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการดาเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน
0002601 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Sciences and Fundamental Mathematic for Everyday Life
หลักการในการนาความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช๎ใน
การดารงชีวิต อันได๎แกํโภชนาการ สารเคมีในชีวิตประจาวัน การออกกาลังกาย และ
การดูแลสุขภาพตนเอง การแปลความหมายและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ความนําจะเป็น
การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรตําง ๆ รวมทั้งการประยุกต์ใช๎สถิติเพื่อการคาดการณ์
และการแก๎ปัญหา
0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Computer and Information Technology for Life
ศึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพลและ
มีผลกระทบตํอชีวิตและสังคม การใช๎งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได๎แกํ เครื่องและ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การประมวลผลข๎อมูล การสื่อสารข๎อมูล การแสวงหาความรู๎บน
ระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์และจากฐานข๎อมูลตําง ๆ สาหรับการศึกษาค๎นคว๎า การทา
รายงาน การนาเสนอผลงานและการดารงชีวิตประจาวันอยํางมีประสิทธิภาพโดย
คานึงถึงจริยธรรมและความปลอดภัย ตลอดจนการเคารพสิทธิทางปัญญา
วิชาเลือก
0002203 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
3(3-0-6)
English for Academic Purposes 2
รายวิชาที่ต๎องเรียนมากํอน : 0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษขั้นสูงที่จาเป็นตํอการศึกษาในระดับปริญญาตรีโดย
เน๎นทักษะด๎านการฟัง การพูด การอํานและการเขียนเชิงวิชาการ เป็นรายวิชาตํอเนื่องจาก
รายวิชาภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
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0002301

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Khmer for Communication
ศึกษาอักษร การประสมอักษร การสร๎างคา ประโยคพื้นฐานเขียนและอําน
ภาษาเขมรพื้นฐาน สนทนาภาษาเขมรพื้นฐาน เชํน การทักทาย การแนะนาตัว การพูด
ขอโทษ ขอบคุณ ฝึกทักษะการฟัง และการสนทนาในชีวิตประจาวัน การใช๎ถ๎อยคาให๎
เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคลสภาพแวดล๎อมและวัฒนธรรม ใช๎คาศัพท์และโครงสร๎าง
ในระดับพื้นฐาน

0002302

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
ศึกษาโครงสร๎างของภาษาจีน ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับการออกเสียงคา และ
สานวนตําง ๆ ฝึกทักษะการฟัง และพูดเน๎นสานวนที่ใช๎ในการสนทนาในชีวิตประจาวัน
เชํน การทักทาย การแนะนาคน การบอกเวลา การซื้อของ เป็นต๎น ตลอดจนศึกษา
วัฒนธรรมและประเพณีของจีน

0002303 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน เพื่อนามาใช๎แตํงประโยคแบบงําย ๆ ฝึกการออก
เสียง การอําน และการเขียนอักษรโรมันจิ รวมทั้งฝึกทักษะการฟังและความเข๎าใจ
โดยการถาม -ตอบเน๎นสานวนที่ใช๎ในสถานการณ์ที่พบบํอยในชีวิตประจาวัน
ฝึกการทักทาย การกลําวแนะนาตัว การสนทนาทางโทรศัพท์ การถาม-บอกทาง เป็นต๎น
ตลอดจนศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีของญี่ปุ่น
0002403 จริยธรรมกับการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Ethics in Everyday Life
ศึกษาความหมายและความสาคัญของจริยธรรม ความสัมพันธ์ระหวําง
จริยธรรมกับ จริยศาสตร์ จริยศึกษา และวัฒนธรรม หลักจริยธรรมสากล หลักจริยธรรม
ในพระพุทธศาสนา ปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรม การใช๎จริยธรรมในการแก๎ปัญหา
การประเมินจริยธรรม จริยธรรมกับอาชีพชีวิตที่มีความสุขและสังคมที่มีสันติภาพ
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0002404 สุนทรียศาสตร์กับชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics and Life
ศึกษาความหมายในศาสตร์ของงานทางการเห็น การได๎ยินและการเคลื่อนไหว
สูํการพัฒนาศักยภาพของการรับรู๎ เข๎าใจทัศนศิลป์ ดนตรีและการแสดง สามารถ
เชื่อมโยงประสบการณ์นาไปใช๎ในชีวิตประจาวัน
0002405

ดนตรีสาหรับชีวิต
3(3-0-6)
Music for Life
ศึกษาเกี่ยวกับประเภทของดนตรีตําง ๆ ที่มีในสมัยปัจจุบัน รูปแบบดนตรีที่
เกี่ยวข๎องในชีวิตประจาวัน ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของการชมและฟังดนตรี หลักการ
รับรู๎และเข๎าใจดนตรี การชมการแสดงดนตรีสดในรูปแบบตําง ๆ

0002406

การรู้สารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Literacy
การศึกษาค๎นคว๎าในระดับอุดมศึกษา การรู๎สารสนเทศ การจัดเก็บและการใช๎
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทตําง ๆ การใช๎เครื่องมือชํวยค๎นคว๎าทั้งในระบบมือและ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในห๎องสมุดและศูนย์สารสนเทศ การเขียนเอกสารอ๎างอิงและ
บรรณานุกรมประกอบการศึกษาค๎นคว๎าและการวิจัย

0002503

ภูมิปัญญาไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Thai Wisdom with Social and Cultural Changes
ศึกษาแนวคิด ความหมาย ความสาคัญของภูมิปัญญาไทย กระบวนการเรียนรู๎
การถํายทอด การผสมผสานภูมิปัญญาไทย การประยุกต์ใช๎ภูมิปัญญาไทยกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงทางด๎านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือ
งและสิ่งแวดล๎อม
ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคมศึกษา
กรณีตัวอยํางภูมิปัญญาไทยสาขาตําง ๆ

0002504

ประเทศไทยในสังคมโลก
3(3-0-6)
Thailand in the Global Societies
สังคมไทยในฐานะสมาชิกของประชาคมโลกและกลุํมผลประโยชน์ ผลกระทบ
ของกระแสโลกาภิวัตน์ในด๎านตําง ๆ ที่เกิดขึ้นกับสังคมไทย แนวทางการปรับปรุง
ประเทศ เพื่อธารงรักษาเอกลักษณ์และความเป็นไทย รวมถึงความเป็นชาติที่มีบทบาท
สาคัญในโลก
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0002505

การเมืองการปกครองไทยในกระแสโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
Thai Politics and the Globalization
ศึกษาความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง หน๎าที่ของรัฐ
ความสัมพันธ์ระหวํางรัฐกับประชาชน ศึกษาสิทธิ เสรีภาพ บทบาทหน๎าที่ของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ศึกษากระบวนการทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
การมีสํวนรํวมของประชาชนตํอระบบการเมืองไทยที่สอดคล๎องกับกระแสโลกาภิวัตน์

0002506

กฎหมายเบื้องต้นสาหรับชีวิต
3(3-0-6)
Introduction to Laws for Life
ศึกษาความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพและหน๎าที่
ของปวงชนชาวไทยที่บัญญัติไว๎ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการดาเนินชีวิต
ในยุคปัจจุบันที่ประชาชนควรทราบ กฎหมายแพํงและพาณิชย์วําด๎วยบุคคล นิติกรรม
สัญญาหนี้ ครอบครัว มรดก และเอกเทศสัญญาตําง ๆ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธี
พิจารณาความแพํง อาญา เฉพาะในสํวนความรู๎เบื้องต๎น

0002507 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย
3(3-0-6)
Thai Resources and Environment Management
ความหมายสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทและความสาคัญของ
สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากร สภาพปัญหาและแนวทางแก๎ไขและป้องกันปัญหา
ด๎านสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมายสิ่งแวดล๎อมและหลักการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
0002508 เศรษฐกิจในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Economics in Everyday Life
ความหมายของเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจ ความหมายของระบบเศรษฐกิจ
และลัทธิเศรษฐกิจในสังคมไทย สังคมเอเชียและสังคมโลก ดัชนีชี้วัดพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจที่ควรรู๎และมีการนาไปใช๎บํอย ๆ ความหมายของการผลิต การจาหนําย
จํายแจก การแบํงปันและการบริโภค ความหมายเบื้องต๎นของอุปสงค์และอุปทาน
สถาบันที่สาคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
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0002509 หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Business Principles
ศึกษาลักษณะของธุรกิจ ความสาคัญของธุรกิจที่มีตํอเศรษฐกิจและสังคม
สิ่งแวดล๎อมที่เกี่ยวข๎องกับการดาเนินธุรกิจ ประเภทของธุรกิจในประเทศไทย
การประกอบกิจกรรมตําง ๆ ของธุรกิจ เชํน การผลิต การตลาด การจัดองค์การ การ
จัดการธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจและภาษีอากร จรรยาบรรณทางธุรกิจของ
ผู๎ประกอบการ สภาพปัญหาของการดาเนินธุรกิจ หลักการเขียนแผนธุรกิจเพื่อนาไปใช๎
ในการประกอบธุรกิจของตนเองและครอบครัว
0002602

การคิดและการตัดสินใจ

3(3-0-6)

Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การคิดสร๎างสรรค์ การคิดวิเคราะห์
ข๎อมูลขําวสาร ตรรกศาสตร์และการให๎เหตุผล กระบวนการตัดสินใจ
กาหนดการเชิงเส๎น การนาความรู๎มาประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวันและการตัดสินใจ
0002801

วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Sciences for Quality of Life Development
ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจากอดีตสูํปัจจุบัน การนาความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนา
คุณภาพชีวิต ตระหนักถึงผลกระทบของความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มีตํอมนุษย์ทั้งโลกปัจจุบัน และอนาคต

0002802

วิทยาศาสตร์พื้นฐานกับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Fundamental Sciences for Everyday Life
กระบวนการแสวงหาความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ การแก๎ไขปัญหาโดยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ การทางานของระบบตํางๆ ในรํางกาย ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งแวดล๎อม สารเคมีที่ใช๎ในชีวิตประจาวัน ประโยชน์และโทษของการใช๎สารเคมี
สารเคมีที่ตกค๎างในสิ่งแวดล๎อม สารเคมีปราบศัตรูพืช หลักการทางาน วิธีใช๎และ
การแก๎ปัญหาเบื้องต๎นของอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ๎าน การใช๎ประโยชน์และการอนุรักษ์
พลังงานในรูปแบบตํางๆ
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0002803 วิทยาศาสตร์ประยุกต์สาหรับการดารงชีวิต
3(3-0-6)
Applied Sciences for Everyday Life
ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาหรับการนาไปใช๎ใน
การดารงชีวิต อันได๎แกํ ความสาคัญของอาหารและโภชนาการที่มีตํอสุขภาพ
สารอาหาร อาหารหลัก การกินอาหารให๎พอดีกับความต๎องการของรํางกาย
เมแทบอลิซึมแหลํงพลังงานและการใช๎ การคุ๎มครองผู๎บริโภค หลักการใช๎ยา สารพิษ
และพืชสมุนไพรในชีวิตประจาวัน และการดูแลสุขภาพตนเอง สุขอนามัยสํวนบุคคล
และปัจจุบันพยาบาล การออกกาลังกาย การวางแผนการออกกาลังกาย วิธีออกกาลัง
กายอยํางถูกต๎อง การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การวัดผลและประเมินผลกํอนและ
หลังการออกกาลังกาย เพื่อเสริมสร๎างสมรรถภาพทางกาย
0002804

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Life and the Environment
กาเนิดชีวิต ความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม สภาวะของโลกใน
เรื่องปัญหาสิ่งแวดล๎อม ระบบนิเวศ ความสัมพันธ์เชิงระบบระหวํางชีวิตกับ
สิ่งแวดล๎อม การรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ความสมดุลธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ปัญหามลพิษ ผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและ
คุณภาพชีวิต การประเมินผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม ปัญหาสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น
ประเทศและโลก การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน

0002805

เกษตรในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
Agriculture in Everyday Life
ความหมายและการพัฒนาการเกษตร ความสัมพันธ์ดินกับการเจริญเติบโตของ
พืช ธาตุอาหาร การปลูกพืช การขยายพันธุ์พืช เคมีภัณฑ์และการกาจัดศัตรูพืช
การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจชนิดตําง ๆ เชํน ไกํ สุกร โค กระบือ การเลี้ยงปลา การถนอมและ
แปรรูปผลิตผลการเกษตร
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0002806

การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริ
3(3-0-6)
The Royal New Theory of Agriculture
ความหมาย ความสาคัญ และวิธีการทาเกษตรทฤษฎีใหมํตามแนวพระราชดาริ
หลักการทาไรํนาสวนผสม เทคนิคการทาและการใช๎ปุ๋ยจากธรรมชาติ การใช๎วัสดุ
ธรรมชาติให๎เกิดประโยชน์ การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
(Integrated Pest
Management)

0002807

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental Industrial Technology
ศึกษาความหมายและความสาคัญของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาหรับชําง
ศึกษาทฤษฎีหรือหลักการในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงตําง ๆ และปฏิบัติ
ทางด๎านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐานสาหรับชําง เพื่อเป็นพื้นฐานในการประยุกต์
เทคโนโลยีทางชํางมาใช๎ในงานประจาวัน

0002808

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดารงชีวิตในท้องถิ่น
3(3-0-6)
Appropriate Technology for Local Life Style
ศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่เกี่ยวกับพลังงานและพลังงานทดแทน คุณภาพชีวิต
ความสัมพันธ์ระหวํางเทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์
เทคนิคและคุณภาพชีวิต การนาเทคโนโลยีไปใช๎เพื่อการพัฒนาชนบท การพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดารงชีวิตในท๎องถิ่น ศึกษาและ
เก็บรวบรวมข๎อมูลเทคโนโลยีท๎องถิ่นพร๎อม กับปฏิบัติการ ออกแบบและพัฒนาให๎
เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน

วิชาเฉพาะ
1541207 ศิลปะการพูด
3(2-2-5)
The Arts of Speaking
ความสาคัญของการพูด หลักการพูด การสร๎างบุคลิกภาพในการพูด การเตรียม
การพูด การฝึกพูดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในแบบตําง ๆ เชํน การพูดจูงใจพิธีกร
สุนทรพจน์ อภิปราย ปราศรัย โอวาท สดุดี อวยพร ไว๎อาลัย เปิด-ปิดงาน ต๎อนรับ
ขอบคุณ มอบสิ่งของและการแนะนาวิทยากร รวมทั้งการประเมินผลการพูด
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2532202

กระบวนการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
3(2-2-5)
Public Mind Creative Processing
ศึกษาความหมาย
แนวคิด ความสาคัญของจิตสาธารณะ จิตอาสา ประเภท
และรูปธรรมของจิตสาธารณะ ศึกษาชีวประวัติของบุคคลที่ได๎รับการยอมรับวํามี
จิตสาธารณะทั้งในระดับท๎องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ศึกษา
กระบวนการ วิธีการเสริมสร๎างจิตสาธารณะ การฝึกปฏิบัติภาคสนามและจัดทา
โครงการเสริมสร๎างจิตสาธารณะ

3572207

ศิลปะการบริการ
3(2-2-5)
The Arts of Service
ศึกษาถึงแนวคิดในการพัฒนาบุคลิกภาพ ประเภทของบุคลิกภาพ
องค์ประกอบที่ทาให๎มนุษย์มีบุคลิกภาพตํางกัน การสร๎างมนุษยสัมพันธ์
เพื่อพัฒนาการทางาน รวมทั้งศึกษาแนวคิดพื้นฐานของความต๎องการของบุคคล
และแนวคิดในเรื่องของการนาเอาทฤษฎีทางจิตวิทยา มาประยุกต์ใช๎กับ
ความต๎องการในด๎านการบริการของบุคคล นอกจากนั้นแล๎วยังศึกษาถึงหลักใน
การให๎บริการให๎มีประสิทธิภาพ เทคนิคการจูงใจลูกค๎าเทคนิคการแก๎ไขปัญหา
เมื่อลูกค๎าไมํพอใจ และเทคนิคการใช๎มนุษยสัมพันธ์ในการบริการ

วิชาเฉพาะด้าน
วิชาบังคับ
1631101

ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
Introduction to Library and Information Science

3(3-0-6)

ความหมาย ความสาคัญ ประวัติและวิวัฒนาการของวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ องค์ประกอบทางสารสนเทศ บทบาท
ความสาคัญและประโยชน์ของการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนจริยธรรม
สาหรับนักสารสนเทศ
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3(2-2-5)

ความหมาย ขอบเขต หลักการเลือกทรัพยากรสารสนเทศ การประเมินคํา
วิธีการจัดหา เครื่องมือชํวยในการเลือกซื้อ ความเคลื่อนไหวในวงการทรัพยากร
สารสนเทศ
1631202

การวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ 1
3(2-2-5)
Analysis & Synthesis of INF Descriptions I
ความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ของการวิเคราะห์เนื้อหา
สารสนเทศภาษาไทย รูปแบบการลงรายการที่เป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกนิยมใช๎
ได๎แกํ การลงรายการแบบ AACR 2 รายการที่คอมพิวเตอร์สามารถอํานได๎ (MARC
= Machine Readable Catalog) ตลอดจนการสร๎างฐานข๎อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
ของห๎องสมุดและศูนย์สารสนเทศประเภทตํางๆ

1631301

การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน
Reading Promotion

3(2-2-5)

การสร๎างทักษะและวิธีการฝึกทักษะในการอําน การอํานเพิ่มจุดมุํงหมาย
ทั่วไป และจุดมุํงหมายเฉพาะอยําง การอํานเร็ว การอํานตีความ การอํานเพื่อจับ
ใจความสาคัญ การอํานเพื่อการวิเคราะห์และวินิจสารการพิมพ์ งานวิจัยที่
เกี่ยวข๎องกับการอําน
1631501

การจัดการสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Management
ความหมาย ขอบเขต ความสาคัญของการจัดการสารสนเทศ การจัดการ
สารสนเทศในองค์การ ระบบการจัดการสารสนเทศในองค์ก าร ระบบสารสนเทศ
สานักงาน การปรับปรุงระบบการจัดการสานักงาน การจัดการสานักงานอัตโนมัติ
การประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในสานักงาน
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3(2-2-5)

ความหมาย ความสาคัญ นโยบาย วัตถุประสงค์ ความเป็นมาของห๎องสมุด
วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย มาตรฐาน การบริหารงาน การดาเนินงานและ
การประชาสัมพันธ์ห๎องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ปัญหาตํางๆ ของห๎องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา และวิธีการแก๎ปัญหา
1632203

การวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ 2
3(2-2-5)
Analysis & Synthesis of INF Descriptions II
ความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ของการวิเคราะห์เนื้อหา
สารสนเทศภาษาตํางประเทศ รูปแบบการลงรายการที่เป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลก
นิยมใช๎ ได๎แกํ การลงรายการแบบ AACR 2 รายการที่คอมพิวเตอร์สามารถอํานได๎
(MARC = Machine Readable Catalog) ตลอดจนการสร๎างฐานข๎อมูลทรัพยากร
สารสนเทศของห๎องสมุดและศูนย์สารสนเทศประเภทตํางๆ

1632302

บริการสารสนเทศ

3(2-2-5)

Information Services
ความหมาย แนวคิดของการบริการ การจัดบริการในรูปแบบตํางๆ การใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในงานบริการ การบริการเบ็ดเสร็จ (One-stop
Service) บุคลากรผู๎ให๎บริการสารสนเทศและผู๎ใช๎บริการสารสนเทศ การจัดทาคูํมือ
การใช๎สถาบันบริการสารสนเทศ กิจกรรมเพื่อบริการผู๎ใช๎ การเก็บสถิติ และ
การประเมินบริการ
1632503 การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
Periodicals Management

3(2-2-5)

ความหมาย ความสาคัญ ลักษณะ ประเภทของวารสารและหนังสือพิมพ์
นโยบายการผลิต และแหลํงผลิต การจัดหา การเตรียม การจัดเก็บและ
การให๎บริการ
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3(2-2-5)

ความหมายและพัฒนาของการระบบสารสนเทศ บทบาทของระบบ
สารสนเทศในองค์กร การจัดองค์กรระบบสารสนเทศ การพัฒนาและออกแบบ
ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องการเลือกระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
การติดตั้งระบบ การติดตามและประเมินผล
1633509

การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ
Information Storage and Retrieval

3(2-2-5)

วิวัฒนาการทางการสื่อสาร การจัดเก็บและเผยแพรํ การควบคุม
สารสนเทศ การใช๎ประโยชน์จากสารสนเทศ การใช๎ประโยชน์จากการออกแบบ
แฟ้มข๎อมูล ยุทธวิธีในการเลือกค๎นที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
1633510

การจัดการความรู้ในชุมชน
Knowledge Management in Community

3(2-2-5)

ศึกษากระบวนการในการจัดการความรู๎ในชุมชน การสารวจ
องค์ความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ในชุมชน ออกแบบและการสร๎างฐานความรู๎
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ศึกษาการจัดเก็บ การเข๎าถึงและการเผยแพรํฐานความรู๎
ด๎วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1633701 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
Automated Library Systems

3(2-2-5)

ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับระบบห๎องสมุดอัตโนมัติประเภทตํางๆ
การวางแผนการนาระบบมาใช๎ในห๎องสมุดและศูนย์สารสนเทศในประเทศไทย
รวมทั้งปัญหาที่เกี่ยวข๎อง
1633702

โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบงานห้องสมุด
Programming Application for Libraries

3(2-2-5)

ศึกษาเกี่ยวกับงานห๎องสมุด การวิเคราะห์ระบบงานห๎องสมุด โปรแกรม
ประยุกต์สาหรับงานห๎องสมุด การคัดเลือกโปรแกรมสาเร็จรูป การประเมิน
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1633703 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
Analysis and Design Information System

มคอ. 2

3(2-2-5)

ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศใน
องค์กร ความสาคัญ และประโยชน์ของการวิเคราะห์และออกแบบ กระบวนการใน
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศโปรแกรมสาเร็จรูป การใช๎โปรแกรม
สาเร็จรูปกับงานห๎องสมุด การดูแลรักษาโปรแกรมสาเร็จรูป
1633704 การเผยแพร่สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Dissemination with Information Technology
พัฒนาการใช๎สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพรํและการถํายทอดสารสนเทศใน
ระบบหนํวยงานและขยายวงกว๎างออกไปสูํสังคม แนวโน๎มทางสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ในวงการบริการสารสนเทศประเภทตํางๆ และผลกระทบในการดาเนินงานของ
องค์กร ตลอดจนการใช๎สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
สารสนเทศ
1633705

การออกแบบและพัฒนาเว็บ
3(2-2-5)
Web Design and Development
การออกแบบและพัฒนาระบบติดตํอกับผู๎ใช๎บนเว็บ การจัดการเว็บเพื่อ
การบริการสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต เชํน การสร๎างกลุํมขําว
การสร๎างกลไกการสืบค๎น การสร๎างเว็บบอร์ด และการเชื่อมโยงเว็บตํางๆ การสร๎าง
เว็บบอร์ดของห๎องสมุดและศูนย์สารสนเทศ การวิเคราะห์และการประเมินผล
การบริการสารสนเทศบนเว็บ

1634801

การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Research in Library and Information Science
ความมุํงหมาย ขอบเขต กระบวนการ ขั้นตอนและรูปแบบตํางๆ ของ
การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การศึกษา รวบรวมเอกสาร
และงานวิจัยบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่เกี่ยวข๎อง การดาเนิน
การวิจัย การใช๎สถิติ การพิมพ์งานวิจัยตามแบบมาตรฐาน การนาเสนอผลการวิจัย
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1634802 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
Seminar in Library and Information Science

มคอ. 2

3(2-2-5)

การสัมมนาวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน๎มในอนาคตของวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
วิชาเฉพาะ
เลือกเรียน
1631102

ห้องสมุดประชาชน
Public Library

3(3-0-6)

ความหมาย ความสาคัญ ความเป็นมาของห๎องสมุดประชาชน มาตรฐาน
การบริหารงาน การดาเนินงานและการประชาสัมพันธ์ห๎องสมุด
1631103 ห้องสมุดเด็กและเยาวชน
Children Library

3(3-0-6)

ความหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขต และรูปแบบของการ
ดาเนินงานห๎องสมุดเด็กเล็ก การเลือก การจัดและการให๎บริการสิ่งพิมพ์ ของเลํน
โสตทัศนวัสดุ ความรํวมมือระหวํางครู ผู๎ปกครอง บรรณารักษ์ และบุคลากรอื่น
เพื่อเตรียมความพร๎อมทางการเรียนการอํานและสํงเสริมนิสัยรักการอําน
1631502

การจัดการสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
Information Management for Business

3(2-2-5)

ศึกษาความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับธุรกิจสารสนเทศ ประเภทและ
องค์ประกอบของธุรกิจสารสนเทศ การจัดการธุรกิจสารสนเทศ การวิเคราะห์
ผู๎บริโภคสารสนเทศ การวิจัยการตลาดสารสนเทศ จริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจสารสนเทศ และแนวโน๎มเกี่ยวกับธุรกิจสารสนเทศ
1632104 ห้องสมุดโรงเรียน
School Library

3(3-0-6)

ความหมาย ความสาคัญ นโยบาย วัตถุประสงค์ ความเป็นมาของห๎องสมุด
โรงเรียนและศูนย์สื่อการศึกษา มาตรฐาน การบริหารงาน การดาเนินงาน และ
การประชาสัมพันธ์ ความรํวมมือระหวํางงานบรรณารักษ์ และบุคลากรอื่น ๆ
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1632204

งานเทคนิคของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ

มคอ. 2

3(2-2-5)

Technical Work of Library and Information Center
ความหมาย ขอบเขตของงานเทคนิคของห๎องสมุด การเตรียมหนังสือและ
วารสาร การรักษาหนังสือและวารสาร ศิลปะการซํอมบารุง การสารวจหนังสือและ
วัสดุอุปกรณ์ห๎องสมุดตํางๆ การจัดเก็บสถิติของงานเทคนิค
1632205

บรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสังเขป

3(2-2-5)

Bibliographic Indexing and Abstracting Services
การจัดหา การจัดทา การจัดเก็บ การใช๎และการให๎บริการบรรณานุกรม
ดรรชนีและสาระสังเขป
1632206

สิ่งพิมพ์รัฐบาลและจดหมายเหตุ
Government Publication and Archives

3(2-2-5)

ความหมาย ความสาคัญ ประวัติสิ่งพิมพ์รัฐบาลและจดหมายเหตุ ประเภท
และองค์กรผลิตทั้งในประเทศและระหวํางประเทศ จดหมายเหตุที่สาคัญ
จดหมายเหตุแหํงชาติ การจัดหา การเลือกซื้อ การจัดเก็บ ศิลปะการบารุงรักษา
การให๎บริการ การใช๎ประโยชน์จากสิ่งพิมพ์รัฐบาล และจดหมายเหตุ
1632303

บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Electronics Services

3(2-2-5)

ความหมายอิเล็กทรอนิกส์ ความสาคัญอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท
อิเล็กทรอนิกส์ การดาเนินงานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดเก็บอิเล็กทรอนิกส์
การบารุงรักษาอิเล็กทรอนิกส์ และการบริการสารสนเทศด๎วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

มคอ. 2
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1632504

ธุรกิจสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
Business in Printing and Electronic Documents

3(2-2-5)

ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบของการดาเนินงานธุรกิจการพิมพ์
คุณสมบัติของผู๎ดาเนินงานธุรกิจการพิมพ์ บรรณาธิการ ลักษณะของสิ่งพิมพ์
ขั้นตอนการดาเนินงานธุรกิจและกระบวนการขาย เทคนิคการขาย การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ คุณสมบัติ และจรรยาบรรณของพนักงานขาย ความหมาย
ความสาคัญ ประเภทของสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ
ตํางๆ
1632505

การจัดการศูนย์สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้

3(2-2-5)

Introduction to Library Management
ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับระบบงานศูนย์สารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎
วิวัฒนาการและการเปรียบเทียบระบบงานศูนย์สารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎
1632506 การจัดการสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น
3(2-2-5)
Information Management for Local Development
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ การดาเนินงาน การวางแผน
การจัดทาแผนกลยุทธ์ เทคนิคการทาแผนสาหรับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และ
วิสาหกิจขนาดยํอม การทาแผนแมํบทชุมชนสาหรับองค์กรชุมชน
1632507 ธุรกิจร้านหนังสือ
3(2-2-5)
Book Store Business
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ การดาเนินงาน การวางแผน
ธุรกิจ การตลาด การบัญชี การประกอบการร๎านขายหนังสือ
1632508 ธุรกิจการผลิตสิ่งพิมพ์
3(2-2-5)
Printing Business
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ การดาเนินการผลิตสิ่งพิมพ์
และเทคนิคตําง ๆ เกี่ยวกับการพิมพ์ เทคโนโลยีการพิมพ์ การวางแผนธุรกิจ
การตลาด การบัญชี การประกอบการร๎านรับถํายเอกสาร และเข๎าเลํมสิ่งพิม พ์
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1632602

มคอ. 2

สารสนเทศเพื่อการบริหารงานท้องถิ่น
3(2-2-5)
Information for Local Administration
ความหมายของสารสนเทศ ความสาคัญของสารสนเทศ องค์ประกอบของ
สารสนเทศ แหลํงสารสนเทศ วัสดุสารสนเทศ คุณสมบัติของนักสารสนเทศ
คุณสมบัติของนักสารสนเทศ สารสนเทศเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น ได๎แกํ ยุทธศาสตร์
และแผนพัฒนาจังหวัด กลุํมจังหวัด และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น วัสดุสารสนเทศที่เกี่ยวกับข๎อมูลท๎องถิ่น ทั้งทางด๎านเศรษฐกิจ การเมือง
ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น

1633106 ห้องสมุดเฉพาะ
Special Library

3(2-2-5)

ความหมาย ความสาคัญ นโยบาย วัตถุประสงค์ ความเป็นมาของห๎องสมุด
เฉพาะและศูนย์สารสนเทศ มาตรฐาน การบริหารงาน การดาเนิน งานและ
การประชาสัมพันธ์ห๎องสมุดเฉพาะและศูนย์สารสนเทศ ปัญหาตําง ๆ ของ
ห๎องสมุดเฉพาะ ศูนย์สารสนเทศและวิธีการแก๎ปัญหา
1633107 ห้องสมุดกับการพัฒนาท้องถิ่น

3(2-2-5)

Library for Local Development
บทบาทของห๎องสมุดกับการพัฒนาท๎องถิ่น แหลํงสารสนเทศของท๎องถิ่น
การนาทฤษฎีบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มาประยุกต์เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคลากรในท๎องถิ่น
1633304 วรรณกรรมสาหรับเด็กและวัยรุ่น
Literature for Children and Adolescents

3(2-2-5)

ความต๎องการ ความสนใจในการอํานของเด็กและวัยรุํน ประเภทของ
วรรณกรรม วรรณกรรมแบบฉบับ วรรณกรรมที่เหมาะสมกับเด็กและวัยรุํน
นักเขียน นักแปล นักวาดภาพและหนํวยงานที่ผลิตเผยแพรํ สํงเสริมวรรณกรรม
สาหรับเด็กและวัยรุํน
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1633305 วรรณกรรมสาหรับผู้ใหญ่
Literature for Adults

มคอ. 2

3(2-2-5)

ความหมาย ความสาคัญ ประวัติ ลักษณะ และประเภทของวรรณกรรม
สาหรับผู๎ใหญํ วรรณกรรมที่ดีสาหรับผู๎ใหญํ การเขียนและการจัดทาหนังสือ
สาหรับผู๎ใหญํ
1633401

เครือข่ายและความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
Networking and Cooperation in Sharing Information Resources

3(2-2-5)

เครือขํายและความรํวมมือแบบตํางๆ ความจาเป็นและพัฒนาการของ
การใช๎ทรัพยากรสารสนเทศรํวมกัน ความรํวมมือระหวํางห๎องสมุดและสถาบัน
บริการสารสนเทศ องค์ประกอบและกิจกรรมของความรํวมมือในระดับท๎องถิ่น
ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับสากล
1633402

การตลาดและธุรกิจสารสนเทศ
3(2-2-5)
Marketing and Information Business
ศึกษาความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับการตลาด องค์ประกอบของการตลาด
การวางแผนการตลาดทางธุรกิจเชิงพาณิชย์ กลยุทธ์ทางการตลาด และความรู๎
เกี่ยวกับทางสารสนเทศ เชํน การจาหนําย บริการฐานข๎อมูล บรรณานุกรมห๎องสมุด
เป็นต๎น

1633511

การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น
3(2-2-5)
Information Management for Local
ศึกษาความสาคัญ ประเภท ประโยชน์ของสารสนเทศท๎องถิ่น ได๎แกํ
ประวัติความเป็นมาของชุมชน ข๎อมูลทางเศรษฐกิจ สังคม ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม
เป็นต๎น การจัดเก็บ การจัดระบบสารสนเทศท๎องถิ่น เพื่อให๎ชุมชนได๎เรียนรู๎และ
นาไปใช๎ประโยชน์

1633603 แหล่งสารสนเทศทางธุรกิจ
Information Sources on Business

3(3-0-6)

สารวจและศึกษาแหลํงสารสนเทศทางธุรกิจในสาขาวิชาตําง ๆ เน๎นแหลํง
สารสนเทศในประเทศไทย ตลอดจนศึกษาเทคนิคในการจัดเก็บ และการนา
สารสนเทศทางธุรกิจไปใช๎ประโยชน์
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1633604 สารสนเทศเกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศ
กลุ่มอาเซียน
3(3-0-6)
Information of Thailand and ASEAN Countries
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ประเภทของสารสนเทศเกี่ยวกับประเทศ
ไทย และประเทศเพื่อนบ๎าน ได๎แกํ สารสนเทศทางด๎านเศรษฐกิจ การเมือง
ภูมิศาสตร์กายภาพ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การทํองเที่ยว
1633706

คอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์
3(2-2-5)
Computer and Applied Programs
ศึกษาความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการประยุกต์ใช๎งาน
คอมพิวเตอร์ด๎านตําง ๆ วิธีการใช๎งานการประเมิน และการประยุกต์ใช๎งาน
โปรแกรมสาเร็จรูปด๎านตําง ๆ เชํน โปรแกรมด๎านการจัดการฐานข๎อมูล โปรแกรม
ด๎านจัดพิมพ์เอกสาร โปรแกรมที่ใช๎ในการคานวณ โปรแกรมด๎านกราฟิก
โปรแกรมนาเสนอข๎อมูล หรือ โปรแกรมการประยุกต์เฉพาะงาน

1633707

การจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ เพื่อการเผยแพร่สารสนเทศ
3(2-2-5)
Radio and Television Programs for Information Distribution
ศึกษาความหมาย ความสาคัญของรายการวิทยุ โทรทัศน์ องค์ประกอบ
ประเภท รูปแบบรายการ วิธีดาเนินการ การจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ เทคนิค
การเป็นผู๎จัดรายการทางวิทยุและโทรทัศน์ เทคนิคการพูด เทคนิคการควบคุม
เครื่องเสียง

1634107

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์
3(3-0-6)
Law and Professional Ethics on Library and Information Science
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข๎องกับ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ บทบาทหน๎าที่และความรับผิดชอบ
จรรยาบรรณและจริยธรรมสาหรับผู๎ปฏิบัติงานวิชาชีพบรรณารักษ์ การสํงเสริม
จริยธรรมและการสร๎างคํานิยมในการใช๎สารสนเทศ
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หนังสือพิมพ์และการเผยแพร่ข่าว
3(2-2-5)
Newspaper and Reporting
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ของการทาขําวและหนังสือพิมพ์
ศึกษาเทคนิค องค์ประกอบ ประเภท ขั้นตอนการทางานของนักขําว และการจัดทา
หนังสือพิมพ์ การออกแบบตกแตํงต๎นฉบับ การบรรณาธิกร ธุรกิจสานักขําวและ
หนังสือพิมพ์

1634708 คอมพิวเตอร์ศิลปะเพื่องานสารสนเทศ
3(2-2-5)
Computer Graphic in Information Work
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบของงานคอมพิวเตอร์กราฟิก
และคอมพิวเตอร์ศิลปะ เทคนิคการใช๎โปรแกรมประยุกต์สาหรับงานกราฟิก
การออกแบบ การตกแตํงรูปภาพ เทคนิคการใช๎กล๎องถํายภาพดิจิตอล การนาภาพ
มาตกแตํง การจัดทาเว็บไซต์เพื่อเผยแพรํสารสนเทศ
1634803

การทาบทนิพนธ์
Writing a Term Paper

3(2-2-5)

ความหมายของรายงาน ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ รูปแบบและขั้นตอน
การรวบรวม วิเคราะห์และเรียบเรียงเอกสาร การอ๎างอิงและการเขียน
เอกสารอ๎างอิง
1634804

การศึกษาเอกเทศด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Independent Study in Library and Information Science
ศึกษาปฏิบัติ หรือทดลองเรื่องที่สนใจเพื่อทาโครงการในขอบขํายของ
วิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ภายใต๎การนิเทศของอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการ

วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
1634901

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์
2(90)
Preparation for Professional Experience in Library and Information Science
ฝึกงานด๎านงานเทคนิค งานบริการ งานบริหารห๎องสมุด และ
งานด๎านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
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1634902

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
Professional Experience in Library and Information Science
ฝึกงานด๎านบริหาร บริการ และงานเทคนิคของห๎องสมุด และ
งานด๎านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
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5(450)

