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3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลกัสูตร 

        3.1.1  จํานวนหน่วยกติ  รวมตลอดหลกัสูตร 124 หน่วยกติ 

        3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

                 โครงสร้างหลกัสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที�สอดคลอ้งกบัที�กาํหนดไวใ้นเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร

ของกระทรวงศกึษาธิการ ดงันี�  

    ก. หมวดวชิาศึกษาทั�วไป เรียนไม่น้อยกว่า                   30  หน่วยกติ 

1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                    6  หน่วยกติ 

2) กลุ่มวิชาภาษา                                      9  หน่วยกติ 

3) กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์                                    6  หน่วยกติ 

4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                            9  หน่วยกติ 

              ข.  หมวดวชิาเฉพาะด้าน       เรียนไม่น้อยกว่า                                               88  หน่วยกติ 

                                     1) วิชาเฉพาะดา้นบงัคบั        36 หน่วยกติ 

          2) วชิาเฉพาะเลือก       เรียนไม่นอ้ยกว่า                                                45 หน่วยกติ 

          3) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกจิศึกษา       7 หน่วยกติ 

                           ค.  หมวดวชิาเลอืกเสรี           เรียนไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข.  หมวดวชิาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า                          88    หน่วยกติ 

1)  วชิาเฉพาะด้านบงัคบั               36       หน่วยกติ 

1631103 เทคโนโลยสีารสนเทศเบื�องตน้                  3(2-2-5) 

  Introduction to Information Technology 

                        1633118 การจดัเกบ็และการคน้คืนสารสนเทศ                        3(2-2-5) 

    Information  Storage  and Retrieval 

 

             1633119 การจดัการฐานขอ้มูล                          3(2-2-5) 

    Data Base Management 

1631202 การพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ                  3(2-2-5) 

  Information Resources Development 

                      1632204 การจดัหมู่ทรพัยากรสารสนเทศ                          3(2-2-5) 

    Classification of Information Resource 

            1632205     การทาํรายการทรัพยากรสารสนเทศ                3(2-2-5) 

     Information Resource  Cataloging 

             1631301 งานบริการห้องสมุดและสารสนเทศ                   3(2-2-5) 

    Library and Information Service 

           1632305 จริยธรรมสารสนเทศ                          3(3-0-6) 

  Information Ethics 

             1633408 การบริหารงานหอ้งสมุดและศูนยส์ารสนเทศ                        3(3-0-6) 

    Library and Information Center Administration 

            1633507 การจดัการสารสนเทศทอ้งถิ�น                                       3(2-2-5) 

    Local Information Management   

            3511301 การบริหารงานสาํนกังาน              3(3-0-6) 

  Office Management 

              3561204 ความรู้เบื�องตน้เก ี�ยวกบัการประกอบธุรกจิ            3(3-0-6) 

    Introduction to Business Operation 

  2) วชิาเฉพาะด้านเลอืก เรียนไม่น้อยกว่า                   45  หน่วยกติ 

              1631102 สารสนเทศกบัสงัคม            3(3-0-6) 

Information and Society 

              1633108 ความร่วมมือและเครือข่ายสารสนเทศ          3(3-0-6) 

    Co-operation and Information Network 

              1633109 ห้องสมุดดิจิทลั             3(3-0-6) 

    Digital Library 



               1633114 การออกแบบและพฒันาสื�อประสม           3(2-2-5) 

    Multimedia Design and Development 

               1633115 การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์           3(2-2-5) 

    Website Design and Development  

               1633117 กฎหมายสาํหรับบรรณารักษ์และนกัสารสนเทศ          3(3-0-6) 

    Law for Librarians and Information Specialists 

                            1633120 การจดัการความรู้             3(3-0-6) 

    Knowledge Management 

                                          1631201 งานเทคนิคในหอ้งสมุด             3(2-2-5) 

    Technical Operation  in Library 

               1632206 การจดัหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกนั           3(2-2-5) 

    Classification System  of  Library of  Congress 

               1632303 บรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสงัเขป           3(2-2-5) 

    Bibliography, Indexing and Abstracting 

               1632304 การส่งเสริมการอ่าน             3(2-2-5) 

    Reading Promotion 

               1633308 การเผยแพร่สารสนเทศ             3(3-0-6) 

    Information Dissemination 

               1633403 ห้องสมุดโรงเรียน              3(3-0-6) 

    School Library 

               1633405 ห้องสมุดประชาชน             3(3-0-6) 

    Public Library 

               1633409 แหล่งการเรียนรู้กบัการพฒันาทอ้งถิ�น           3(3-0-6) 

    Learning Resources and Local Development 

               1634402 ห้องสมุดเฉพาะและศูนยส์ารสนเทศ            3(3-0-6) 

    Special Library and Information Center 

               1634403 ห้องสมุดสถาบนัอุดมศกึษา            3(3-0-6) 

    Higher  Education Institution  Library   

               1631501 สารสนเทศสาํหรับเด็กและวยัรุ่น            3(3-0-6) 

    Information for Children and Young Adults 

               1631502 ภาษาไทยสาํหรับบรรณารักษ์และนกัสารสนเทศ          3(3-0-6) 

    Thai Language for Librarians and Information Specialists 

                            1631504 ภาษาองักฤษสาํหรับบรรณารักษ์และนกัสารสนเทศ          3(3-0-6) 

    English for Librarians and Information Specialists 



              1632501 ความรู้พื�นฐานทางวรรณกรรม            3(3-0-6) 

    Basic Knowledge in Literature 

             1632503 สื�อสารสนเทศ              3(3-0-6) 

    Information  Media    

               1632506 การอ่านทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์          3(3-0-6) 

    Reading in Library and Information Science 

             1632508 การอ่านภาษาองักฤษสาํหรับบรรณารักษ์และนกัสารสนเทศ   3(3-0-6) 

    English Reading for Librarians and Information Specialists 

 

                1633508 สารสนเทศการท่องเที�ยวทอ้งถิ�น            3(3-0-6) 

    Information for Local Tourism 

                1633509 สิ�งพิมพต์่อเนื�อง              3(3-0-6) 

    Serial Publication 

                1634505 จดหมายเหตุและสิ�งพมิพร์ัฐบาล            3(3-0-6) 

    Archive and Government Publication 

                1634511 ธุรกจิสารสนเทศ              3(3-0-6) 

    Information Business 

                1632901 การวิจยัเบื�องตน้ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   3(2-2-5)  

    Introduction to Research in Library and Information Science     

                1633901 สมัมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์                3(2-2-5) 

    Seminars in Library and Information Science 

                1634903 ภาคนิพนธ ์                    3(2-2-5) 

    Term Paper 

                1634904 การศึกษาอิสระ       3(2-2-5) 

    Independent Study   

      3)  วชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ/สหกจิศึกษา            7   หน่วยกติ 

           1633802  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ 

                           และสารสนเทศศาสตร์                                                                    2(90) 

                           Preparation for Profession Experience in Library  

                           and Information Science 

             1634802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์  

                           และสารสนเทศศาสตร์                                                                  5(450) 

                           Field Experience in Library and Information Science 



ค.  หมวดวชิาเลอืกเสรี      เรียนไม่น้อยกว่า 
 

       6  หน่วยกติ

       เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลกัสูตรมหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  โดยไม่ซํ� ากบัรายวิชาที�

เคยเรียนมาแลว้  และตอ้งไม่เป็นรายวิชาที�กาํหนดให้เรียนโดยไม่นบัหน่วยกติรวมในเกณฑก์ารสาํเร็จหลกัสูตรของ

สาขาวิชา 

 

หมวดวชิาเฉพาะ 

รหสั  ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                 น(ท-ป-ต) 

 

1631103  เทคโนโลยีสารสนเทศเบื�องต้น     3(2-2-5) 

  Introduction to Information Technology 

 

 ความรู้เบื�องตน้เก ี�ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ  บทบาทเทคโนโลยี

สารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการเอกสาร ตารางคาํนวณ  การนําเสนอผลงาน  อินเทอร์เน็ต 

โปรแกรมสาํเร็จรูปสาํหรับการจดัการสารสนเทศ  

 

1633118  การจัดเกบ็และการค้นคนืสารสนเทศ     3(2-2-5) 

  Information  Storage  and Retrieval  

 

  หลกัการและแนวคิดเก ี�ยวกบัการคน้คืนสารสนเทศ  รูปแบบการจดัเกบ็สารสนเทศ  มาตรฐานใน

การจดัเกบ็สารสนเทศ  โปรแกรมสาํเร็จรูปในการจดัเกบ็สารสนเทศ  การวิเคราะห์เนื�อหาสารสนเทศเพื�อการจดัเกบ็  

การกาํหนดคาํคน้  เทคนิคและกลยทุธ์การคน้คืนสารสนเทศ   

 

1633119  การจัดการฐานข้อมูล        3(2-2-5) 

       Data Base Management 

 

  ความรู้เบื�องตน้เก ี�ยวกบัการจดัการฐานขอ้มูล  ประเภทของฐานขอ้มูล โครงสร้างของฐานขอ้มูล

และระบบแฟ้มขอ้มูล  การออกแบบฐานขอ้มูลเพื�อการจดัการสารสนเทศ  

1631202  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ     3(2-2-5) 

  Information Resources Development 

 

  ความหมาย  ความสําคญั  ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ  กระบวนการพฒันาทรัพยากร

สารสนเทศ การศึกษาผูใ้ช้ การเลือก การประเมินคุณค่า การจดัหา การสํารวจและการคดัออก แหล่งผลิตและ

จาํหน่าย ความเคลื�อนไหวในวงการทรัพยากรสารสนเทศ 



 

รหสั  ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                 น(ท-ป-ต) 

 

1632204  การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ     3(2-2-5) 

   Classification of Information Resources 

 

  ความหมาย  ความสาํคญั  วตัถุประสงค ์ ประโยชน์ของการจดัหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ  หลกัการ

และกระบวนการในการวิเคราะห์เนื�อหาสารสนเทศ  ระบบการจดัหมู่ที�สาํคญั  โดยเฉพาะระบบทศนิยมดิวอี�   การ

วิเคราะห์เลขหมู่  การกาํหนดเลขเรียกหนงัสือ  การกาํหนดหัวเรื�อง 

  

1632205  การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ    3(2-2-5) 

   Information Resource  Cataloging 

 

  ความหมาย  ความสําค ัญของการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ  รูปแบบของรายการ  

หลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานการลงรายการทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

เครื�องมือในการทาํรายการสารสนเทศ  การบนัทึกรายการ การลงรายการที�เครื�องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านได ้

(MARC) 

 

1631301  งานบริการห้องสมุดและสารสนเทศ     3(2-2-5) 

  Library and Information Service 

   

ความหมาย  ความสาํคญัของงานบริการของห้องสมุดและสารสนเทศ  การจดับริการ 

พื�นฐานภายในห้องสมุดและสารสนเทศ งานบริการและกจิกรรมส่งเสริมการใชห้้องสมุดและสารสนเทศทั�งภายใน

และภายนอก  งานบริการอ้างอิงสารสนเทศ  วิ ธีการสืบค้นสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีและสื�อประเภทต่างๆ  

การศึกษาผูใ้ชด้า้นบริการ  คุณสมบตัิของผูใ้ห้บริการดว้ยจิตบริการ  การทาํคู่มือการใช้ห้องสมุดและสารสนเทศ  

การเกบ็สถิติ  การประเมินผลบริการของห้องสมุดและสารสนเทศ 

 

1632305  จริยธรรมสารสนเทศ       3(3-0-6) 

   Information Ethics 

 

  ความหมาย  ความสําค ัญของจริยธรรม  บทบาท  หน้าที�  ความรับผิดชอบ  จรรยาบรรณ

บรรณารักษ์  จริยธรรมนกัสารสนเทศ  จริยธรรมและปัญหาการผลิต  การเผยแพร่  การบริการ  การใชส้ารสนเทศ 

 



 

รหสั  ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                 น(ท-ป-ต) 

 

1633408  การบริหารงานห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ    3(3-0-6) 

  Library and Information Center Administration  

  

ทฤษฎี  หลกัการบริหาร  การจดัองคก์าร  การบริหารงานบุคคล  งบประมาณ  การทาํ 

โครงการ  การประชาสมัพนัธ์  มาตรฐานห้องสมุด การประกนัคุณภาพ ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 

 

1633507  การจัดการสารสนเทศท้องถิ�น     3(2-2-5) 

  Local Information Management   

 

   ความหมาย ความสาํคญั ประโยชน์ และประเภทของสารสนเทศทอ้งถิ�น  แหล่งสารสนเทศที�

สาํคญัในทอ้งถิ�น  กระบวนการจดัการสารสนเทศทอ้งถิ�น  การจดัทาํฐานขอ้มูลทอ้งถิ�น  การให้บริการ การเผยแพร่

สารสนเทศทอ้งถิ�น  และการสงวนรักษาสารสนเทศทอ้งถิ�น  เครือข่ายสารสนเทศทอ้งถิ�น 

 

3511301  การบริหารงานสํานักงาน      3(3–0-6) 

  Office Management 

 

   ความรู้ความเขา้ใจในการดาํเนินงานของสาํนกังาน  บทบาทของการจดัสาํนกังาน          

งานสารบรรณ  งานพสัดุ  การวางแผนผงั  และระเบียบวิธีปฏิบตัิของงานสํานักงาน  การจดัสถานที�ทาํงาน  การ

อาํนวยการ พนกังานการควบคุมงานที�มีประสิทธิภาพ 

  

3561204      ความรู้เบื �องต้นเกี�ยวกบัการประกอบธุรกจิ    3(3-0-6) 

  Introduction to Business Operation 

 

ลกัษณะพื�นฐานของธุรกจิประเภทต่างๆ และองคป์ระกอบที�ใชใ้นการประกอบธุรกจิ   

ไดแ้ก ่ การจดัการ  การบญัชี  การเงิน  การตลาด  การบริหารบุคคล  การบริหารสาํนกังาน  ซึ�งครอบคลุมถึงเอกสาร

ทางธุรกจิประเภทต่างๆ  แนวทางการประกอบธุรกจิ  ตลอดจนศึกษาปัญหาที�เก ี�ยวขอ้งในการดาํเนินธุรกจิตลอดจน

จรรยาบรรณของนกัธุรกจิ 

 

 

 



 

รหสั  ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                 น(ท-ป-ต) 

   

1631102  สารสนเทศกบัสังคม        3(3-0-6) 

  Information and Society 

 

  ความรู้เบื�องตน้ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ปรัชญาวิชาชีพบรรณารักษ์  

จรรยาบรรณบรรณารักษ์  จริยธรรมนักสารสนเทศ  บทบาทของสถาบนับริการสารสนเทศต่อการพฒันาสังคม  

แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสงัคม 

  

1633108  ความร่วมมอืและเครือข่ายสารสนเทศ    3(3-0-6) 

   Co-operation and Information Network 

 

  ความหมาย ความสาํคญั ความจาํเป็นและพฒันาการของการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกนั 

ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและสถาบนับริการสารสนเทศ  องคป์ระกอบและกจิกรรมของความร่วมมือในระดบั

ทอ้งถิ�น ระดบัชาติ  ระดบัภูมิภาค  และระดับสากล  ระบบเครือข่าย รูปแบบโครงสร้าง เครือข่ายห้องสมุดและ

เครือข่ายสารสนเทศที�สาํคญัๆ การให้บริการ ประโยชน์และขอ้จาํกดัของระบบเครือข่าย 

  

1633109  ห้องสมุดดจิิทัล         3(3-0-6) 

       Digital Library 

 

  ความหมาย  ความสาํคญั ประเภท  และวิวฒันาการของห้องสมุดดิจิทลั  บริการของห้องสมุด

ดิจิทลั  โปรแกรมสาํเร็จรูปสาํหรับห้องสมุดดิจิทลั มาตรฐาน โครงสร้างสาํหรับห้องสมุดดิจิทลั   

การวางแผนนําระบบห้องสมุดดิจิทลัมาใช้ในห้องสมุดและศูนยส์ารสนเทศ  ปัญหาที�เก ี�ยวขอ้งและ       แนว

ทางแกไ้ข 

  

1633114  การออกแบบและพัฒนาสื�อประสม     3(2-2-5) 

      Multimedia Design and Development 

 

  แนวคิดเก ี�ยวกบัสื�อประสม  ความสาํคญั  และบทบาทของสื�อประสม  กระบวนการและเทคนิค

การออกแบบและพฒันาสื�อประสม  การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์และเครื�องมือใน การออกแบบและพฒันาสื�อ

ประสม  การประเมินสื�อประสม 

 

 



รหสั  ชื�อและคาํอธบิายรายวชิา                 น(ท-ป-ต) 

  

1633115  การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์      3(2-2-5) 

  Website Design and Development  

 

  หลกัการ ทฤษฎีการออกแบบเวบ็เพจ  คุณลกัษณะและองคป์ระกอบของเวบ็ไซตท์ี�ดี เทคนิคการ

ทาํเวบ็เพจ  การออกแบบ  การพฒันา  การเผยแพร่ และการบาํรุงรักษาเวบ็ไซต ์  การคดัเลือกและการจดัการ

สารสนเทศบนเวบ็ไซต์ 

 

1633117  กฎหมายสําหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ   3(3-0-6) 

  Law for Librarians and Information Specialists 
  

ลกัษณะทั�วไปของกฎหมาย  กฎหมายต่าง  ๆที�เก ี�ยวขอ้งกบัวิชาชีพบรรณารักษ์และ 

นกัสารสนเทศ  กฎหมายที�เก ี�ยวขอ้งกบัการใชค้อมพิวเตอร์ กฎหมายลิขสิทธิ� และการใชง้านโดยธรรม 

 

1633120  การจัดการความรู้       3(3-0-6)  

  Knowledge Management  

 

  ความรู้เบื�องตน้เก ี�ยวกบัความรู้ และการจดัการความรู้  แนวคิด ทฤษฎีเก ี�ยวกบัการจดัการความรู้ 

กระบวนการจดัการความรู้  เทคนิควิธีและเครื�องมือในการจดัการความรู้  องคก์ารและการเรียนรู้  กระบวนการจดัการ

ความรู้ในองคก์าร และการจดัการความรู้ในหอ้งสมุด 

 
  

1631201  งานเทคนิคในห้องสมุด      3(2-2-5) 

  Technical  Operation in Library 
 

  ความหมาย  ขอบเขตของงานเทคนิคในห้องสมุด  การเตรียม  การจดัเกบ็  การรักษา   

การซ่อมบาํรุง  การสาํรวจหนงัสือและวสัดุอุปกรณ์ห้องสมุด  การเกบ็สถิติในงานหอ้งสมุด 
  

1632206  การจัดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกนั    3(2-2-5) 

 Classification System of Library of Congress 
 

หลกัการวิเคราะห์  การจดัหมวดหมู่ทรพัยากรสารสนเทศ  การจดัหมู่ทรพัยากร 

สารสนเทศระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกนัทั�งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  การกาํหนดเลขเรียกหนงัสือ  การกาํหนด

หัวเรื�อง   
  



รหสั  ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                 น(ท-ป-ต) 

 

1632303  บรรณานุกรม  ดรรชนี  และสาระสังเขป    3(2-2-5) 

  Bibliography, Indexing and Abstracting 
 

  บทบาท  ความสาํคญัของบรรณานุกรม  ดรรชนี  และสาระสงัเขป  การจดัทาํ            การจดัเกบ็  

แ ล ะ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร บ ร ร ณ า นุ ก ร ม   ด ร ร ช นี   แ ล ะ ส า ร ะ สัง เ ข ป   ก า ร นํ า เ ท ค โ น โ ล ยีส า ร ส น เ ท ศ 

มาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตัิงาน 
  

1632304  การส่งเสริมการอ่าน      3(2-2-5)  

  Reading Promotion 

 

  ความหมาย  ความสาํคญัของการอ่าน  จิตวิทยาของการอ่าน  กระบวนการทางการอ่าน   

ปัญหาและการแกไ้ขปัญหาการอ่าน  องคก์รที�สร้างสงัคมการอ่าน  การสร้างทกัษะในการอ่าน  กจิกรรมและวิธีจดั

กจิกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 

1633308  การเผยแพร่สารสนเทศ      3(3-0-6) 

  Information Dissemination  

 

  ความหมาย  ความสําคญั  ประเภท และรูปแบบการเผยแพร่สารสนเทศ  พฤติกรรมของผูใ้ช้

สารสนเทศ หลกัการบริการสารสนเทศ  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเผยแพร่ในหน่วยงานและในวงกวา้ง  

การให้บริการ การเกบ็สถิติ การประเมิน และการพฒันา  แนวโนม้การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเผยแพร่สารสนเทศ 

 

1633403  ห้องสมุดโรงเรียน       3(3-0-6) 

  School Library 

 

  ความหมาย  ความสําค ัญ  และลักษณะของห้องสมุดโรงเรียนในฐานะศูนย์สื�อการศึกษา  

พระราชบญัญตัิการศึกษา  นโยบาย  วตัถุประสงค ์ หนา้ที�  มาตรฐาน งานประกนัคุณภาพ   การนําเทคโนโลยีและ

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ในห้องสมุดเพื�อส่งเสริมการเรียนการสอน  แหล่งการเรียนรู้ภายในและภายนอก

โรงเรียน  ความร่วมมือระหว่างบรรณารักษ์และบุคคลอื�นๆ   

 

 

 

 



รหสั  ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                 น(ท-ป-ต) 

 

1633405  ห้องสมุดประชาชน      3(3-0-6) 

  Public Library 

 

  ความหมาย  ความสําคญั  บทบาทของห้องสมุดประชาชนในสังคมความรู้  มาตรฐาน  การ

บริหารงาน  การดําเนินงาน  แผนงาน โครงการ การประเมินโครงการ การนําเทคโนโลยีมาใช้ในห้องสมุด  

ห้องสมุดเคลื�อนที�  ความร่วมมือและเครือข่าย  กจิกรรมส่งเสริมการอ่าน  งานประชาสัมพนัธ์ห้องสมุด  และงาน

ประกนัคุณภาพห้องสมุด 

  

1633409  แหล่งการเรียนรู้กบัการพัฒนาท้องถิ�น    3(3-0-6) 

  Learning Resources and Local Development 

   

บทบาท  ความรับผดิชอบของแหล่งการเรียนรู้  การสื�อสารเพื�อพฒันาทอ้งถิ�น  บทบาท 

ของห้องสมุดและศูนยส์ารสนเทศกบัการพฒันาทอ้งถิ�น  แหล่งสารสนเทศของทอ้งถิ�น  การนําทฤษฎีทางด้าน

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มาประยกุตเ์พื�อพฒันาคุณภาพของบุคลากรในทอ้งถิ�น 

ที�สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิ�น 

 

1634402  ห้องสมุดเฉพาะและศูนย์สารสนเทศ    3(3-0-6) 

  Special Library and Information Center 

 

  ความหมาย ความสําคญั นโยบาย วตัถุประสงค์ ความเป็นมาของห้องสมุดเฉพาะและศูนย์

สารสนเทศ มาตรฐาน การบริหาร การดาํเนินงาน การประชาสมัพนัธ์ บทบาทของบรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะและ

ศูนยส์ารสนเทศ แนวโนม้ ปัญหาและแนวทางแกปั้ญหาของห้องสมุดเฉพาะและศูนยส์ารสนเทศ 

  

1634403  ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา     3(3-0-6) 

   Higher Education Institution Library   

   

ความหมาย ความสาํคญั นโยบาย วตัถุประสงคข์องหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา 

บทบาทห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษากบัสังคมความรู้  มาตรฐาน  การบริหาร  การดําเนินงาน  บุคลากร  การ

ประชาสมัพนัธ์  และแนวโนม้ของห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษา 

 

 

  



รหสั  ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                 น(ท-ป-ต) 

 

1631501  สารสนเทศสําหรับเดก็และวยัรุ่น     3(3-0-6) 

 Information for Children and Young Adults 

 

ความตอ้งการ  ความสาํคญัและความสนใจต่อวรรณกรรมเด็กและวยัรุ่น  ประวตัิและ 

วิวฒันาการของวรรณกรรมสาํหรับเด็กและวยัรุ่น  วรรณกรรมและสารสนเทศที�เหมาะกบัเด็กและวยัรุ่น  บุคลากร

และหน่วยงานที�เก ี�ยวขอ้งกบัการผลิต  ส่งเสริมและเผยแพร่วรรณกรรมและสารสนเทศสําหรับเด็กและวยัรุ่น  

วรรณกรรมและสารสนเทศในรูปแบบของสื�อต่างๆ  การประเมินค่า  สภาพปัจจุบนัและแนวโน้มของวรรณกรรม

และสารสนเทศสาํหรับเด็กและวยัรุ่น 

 

1631502  ภาษาไทยสําหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ   3(3-0-6) 

  Thai for Librarians and Information Specialists 

 

  หลกัการอ่านอยา่งมีประสิทธิภาพ การจบัใจความ การสังเขปความจากการฟังและ    การอ่าน  

การเขียนหนังสือราชการ เทคนิคการเขียนย่อความ สรุปความในรูปแบบต่างๆ เช่น การย่อเรื� อง    การเขียน

สาระสงัเขป การตดัตอน การสรุปความ การสรุปข่าว และการสรุปรายงานการประชุม  
 

1631504  ภาษาองักฤษสําหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ   3(3-0-6) 

  English for Librarians and Information Specialists 

 

  พฒันาทกัษะภาษาอังกฤษ  โครงสร้าง  ศพัท์ สํานวน  และบทสนทนาที�จาํเป็นสําหรับงาน

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  การสืบคน้ขอ้มูลและการสื�อสารในงานห้องสมุดและ 

ศูนยส์ารสนเทศที�เป็นภาษาองักฤษ 
 

1632501  ความรู้พื �นฐานทางวรรณกรรม     3(3-0-6) 

  Basic Knowledge in Literature 

 

  ความหมาย  ความสาํคญั  ประเภทของวรรณกรรมและอิทธิพลของวรรณกรรม  วรรณกรรม

สาํคญัๆในสาขามนุษยศาสตร์  สงัคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วรรณกรรม      ร่วมสมยั  วรรณกรรมใน

รูปสื�อสมยัใหม่  แหล่งวรรณกรรม  บุคลากร  ผูผ้ลิตและผูเ้ก ี�ยวขอ้ง 

 

 

 



 

รหสั  ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                 น(ท-ป-ต) 

 

1632503  สื�อสารสนเทศ       3(3-0-6) 

  Information  Media   

 

  ความหมาย ประเภท และรูปแบบสื�อสารสนเทศทั�งสื�อโสตทศัน์และสื�ออิเล็กทรอนิกส์    ที�นํามา

ให้บริการในห้องสมุด  การผลิต  การคดัเลือก  การดูแลรักษา  การจดัเตรียม  การจดัและให้บริการสื�อ คู่มือการใช ้ 

การประเมินการใช ้ 
 

1632506  การอ่านทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  3(3-0-6) 

  Reading in library and Information Science 

 

  การอ่านบทความ  หนังสือ   งานวิจ ัย  และสื�อ อิ เล็กทรอนิกส์ภาษ าไทยในสาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  แนวคิดและความเคลื�อนไหวในวงการวิชาการ  ศพัทเ์ฉพาะศพัทบ์ญัญตัิ  

และการทบัศพัท ์

 

1632508  การอ่านภาษาองักฤษสําหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ  3(3-0-6) 

  English Reading for Librarians and Information Specialists 

 

  หลกัการอ่านภาษาองักฤษ  การอ่านบทความ  หนังสือ  งานวิจยั  และสื�ออิเล็กทรอนิกส์   ที�เป็น

ภาษาองักฤษ  เพื�อเพิ�มพูนประสิทธิภาพการอ่านในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

  

1633508  สารสนเทศการท่องเที�ยวท้องถิ�น     3(3-0-6) 

  Information for Local Tourism 

 

  ความรู้เบื�องต ้นเก ี�ยวกบัการท่องเที�ยว  ความรู้เก ี�ยวกบัทอ้งถิ�นที�เก ี�ยวขอ้งกบัการท่องเที�ยว  

กระบวนการจดัการสารสนเทศท่องเที�ยวทอ้งถิ�น  การจดัทาํฐานขอ้มูลท่องเที�ยวทอ้งถิ�น         การให้บริการ  การ

เผยแพร่สารสนเทศท่องเที�ยวทอ้งถิ�น  และการสงวนรักษาสารสนเทศท่องเที�ยวทอ้งถิ�น  เครือข่ายสารสนเทศ

ท่องเที�ยวทอ้งถิ�น 

  

 

 

 



 

 

รหสั  ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                 น(ท-ป-ต) 

  

1633509  สิ�งพิมพ์ต่อเนื�อง       3(3-0-6) 

  Serial Publication 

   

ความหมาย  ความสาํคญั  ประเภท  ลกัษณะ และประโยชน์ของสิ�งพิมพ์ต่อเนื�อง หลักการเลือก  

การจดัหา  การจดัเกบ็สิ�งพิมพต์่อเนื�อง  การจดัทาํเครื�องมือช่วยคน้  และการให้บริการในรูปของสื�อสิ�งพิมพแ์ละสื�อ

อิเล็กทรอนิกส์  การใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการสิ�งพิมพต์่อเนื�อง 

  

1634505  จดหมายเหตุและสิ�งพิมพ์รัฐบาล     3(3-0-6) 

 Archive and Government Publication 

 

ความหมาย  ความสาํคญั  ประเภท  และประโยชน์ของจดหมายเหตุและสิ�งพิมพร์ัฐบาล   

แหล่งที�มา  การจดัหา  การจดัเกบ็  และการใชสิ้�งพิมพร์ัฐบาลทั�งของไทยและต่างประเทศ  สิ�งพิมพข์ององค์การก ึ�ง

ราชการ  องคก์ารระหว่างประเทศและสถาบนัต่าง ๆ  การประเมิน  การจดัระบบ  การอนุรักษ์และการให้บริการ

จดหมายเหตุ  ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการจดหมายเหตุ 

 

1634511  ธุรกจิสารสนเทศ       3(3-0-6) 

  Information Business 

  

   การจดัการธุรกจิสารสนเทศ  ธุรกจิการพิมพ ์ ธุรกจิร้านหนงัสือ  ร้านหนงัสือออนไลน์  สิ�งพิมพ์

อิเล็กทรอนิกส์  ธุรกจิอินเทอร์เน็ต  การซื�อขายสารสนเทศ  บริการสารสนเทศเชิงพาณิชย ์      แหล่งประกอบธุรกจิ

สารสนเทศ  แนวโนม้ของธุรกจิสารสนเทศ   

 

1632901  การวจิัยเบื �องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  3(2-2-5) 

  Introduction to Research in Library and Information Science 

 

  ความหมาย  ความสําคญั  และประโยชน์ของการวิจยั  หลักการ  กระบวนการ  จรรยาบรรณ

นกัวิจยั  ระเบียบการวิจยัรูปแบบต่าง ๆ  การเขียนโครงการวิจยัและการเขียนรายงานการวิจยั  และการนาํผลการวิจยั

ไปประยกุตใ์ช ้ โครงการวิจยัในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ภายใตก้ารนิเทศของอาจารยท์ี�

ปรึกษาโครงการ 

 



 

  

รหสั  ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                 น(ท-ป-ต) 

 

1633901  สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   3(2-2-5) 

  Seminars in Library and Information Science  

 

  ความรู้เบื�องตน้เก ี�ยวกบัการจดัสมัมนา    วิเคราะห์ปัญหาและแนวโนม้การดาํเนินงานดา้นวิชาชีพ

และวิทยาการใหม่ๆ ดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยศึกษาคน้ควา้และแลกเปลี�ยนความคิดเห็น

ในประเด็นสาํคญั ตลอดจนการเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา เนน้ให้ผูเ้รียนสามารถดาํเนินการจดัสมัมนา และร่วม

สมัมนา 

 

1634903  ภาคนิพนธ์       3(2-2-5) 

  Term Paper 

  

ความหมายของภาคนิพนธ์  รูปแบบและข ั�นตอน  การรวบรวม  วิเคราะห์และเรียบเรียงเอกสาร  

การอา้งอิง  และการเขียนเอกสารอา้งอิงตามรูปแบบที�เป็นมาตรฐาน  การนาํเสนอผลงาน         ภาคนิพนธ์ 

  

1634904  การศึกษาอสิระ       3(2-2-5) 

  Independent Study 

  

การศึกษา  วิจยั  ทดลอง  หรือโครงงานดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

ตามความสนใจของผูศ้ึกษา  ภายใตก้ารนิเทศของอาจารยท์ี�ปรึกษาโครงการ 

 

1633802  การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์       2(90) 

  Preparation for Profession Experience in Library and Information Science 

  

จดักจิกรรมเพื�อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนกอ่นออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์  ในดา้นการรับรู้ ลกัษณะและโอกาสของการประกอบวิชาชีพ  ด้านภาวะผูน้ํา  มารยาท  การ

สมาคม  พฒันาตวัผูเ้รียนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลกัษณะที�เหมาะสมกบัวิชาชีพ  โดยให้เตรียม

ฝึกงานที�ห้องสมุดและศูนยส์ารสนเทศ 

 

 

 



 

 

รหสั  ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                 น(ท-ป-ต) 

 

1634802  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 5(450) 

  Field Experience in Library and Information Science 

 

  ฝึกปฏิบตัิงานในห้องสมุดและสถาบนับริการสารสนเทศหรือหน่วยงานที�เก ี�ยวขอ้งทั�งภาครัฐและ

เอกชน  เพื�อให้มีประสบการณ์ในการทาํงาน เขา้ใจวิธีการดําเนินงานต่างๆ  ตลอดจนเขา้ใจปัญหาและวิธีการ

แกปั้ญหา  โดยมีอาจารยค์วบคุมดูแล  มีการทาํรายงานการฝึกประสบการณ์  และอภิปรายแลกเปลี�ยนความคิดเห็น

ร่วมกนั 
 

 


