หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ.2554

คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ.2554

3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 124 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็ นหมวดวิชาทีสอดคล้องกบั ทีกาํ หนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี
ก. หมวดวิชาศึกษาทัวไป เรียนไม่น้อยกว่า
30 หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า
88 หน่ วยกิต
1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ
36 หน่วยกิต
2) วิชาเฉพาะเลือก เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
45 หน่วยกิต
3) วิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา
7 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
เรียนไม่น้อยกว่า
6 หน่ วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
เรียนไม่น้อยกว่า
1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ
1631103 เทคโนโลยีสารสนเทศเบืองต้น
Introduction to Information Technology
1633118 การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ
Information Storage and Retrieval
1633119 การจัดการฐานข้อมูล
Data Base Management
1631202 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
Information Resources Development
1632204 การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ
Classification of Information Resource
1632205 การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ
Information Resource Cataloging
1631301 งานบริ การห้องสมุดและสารสนเทศ
Library and Information Service
1632305 จริ ยธรรมสารสนเทศ
Information Ethics
1633408 การบริ หารงานห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
Library and Information Center Administration
1633507 การจัดการสารสนเทศท้องถิน
Local Information Management
3511301 การบริ หารงานสํานักงาน
Office Management
3561204 ความรู ้เบืองต้นเกียวกบั การประกอบธุรกิจ
Introduction to Business Operation
2) วิชาเฉพาะด้านเลือก เรียนไม่น้อยกว่า
1631102 สารสนเทศกับสังคม
Information and Society
1633108 ความร่ วมมือและเครือข่ายสารสนเทศ
Co-operation and Information Network
1633109 ห้องสมุดดิจิทลั
Digital Library

88
36

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
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(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
45 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1633114 การออกแบบและพัฒนาสือประสม
Multimedia Design and Development
1633115 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Website Design and Development
1633117 กฎหมายสําหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ
Law for Librarians and Information Specialists
1633120 การจัดการความรู ้
Knowledge Management
1631201 งานเทคนิคในห้องสมุด
Technical Operation in Library
1632206 การจัดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริ กนั
Classification System of Library of Congress
1632303 บรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสังเขป
Bibliography, Indexing and Abstracting
1632304 การส่งเสริ มการอ่าน
Reading Promotion
1633308 การเผยแพร่ สารสนเทศ
Information Dissemination
1633403 ห้องสมุดโรงเรี ยน
School Library
1633405 ห้องสมุดประชาชน
Public Library
1633409 แหล่งการเรี ยนรู ้กบั การพัฒนาท้องถิน
Learning Resources and Local Development
1634402 ห้องสมุดเฉพาะและศูนย์สารสนเทศ
Special Library and Information Center
1634403 ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
Higher Education Institution Library
1631501 สารสนเทศสําหรับเด็กและวัยรุ่ น
Information for Children and Young Adults
1631502 ภาษาไทยสําหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ
Thai Language for Librarians and Information Specialists
1631504 ภาษาอังกฤษสําหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ
English for Librarians and Information Specialists

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

1632501 ความรูพ้ ืนฐานทางวรรณกรรม
3(3-0-6)
Basic Knowledge in Literature
1632503 สือสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Media
1632506 การอ่านทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3(3-0-6)
Reading in Library and Information Science
1632508 การอ่านภาษาอังกฤษสําหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ 3(3-0-6)
English Reading for Librarians and Information Specialists
1633508 สารสนเทศการท่องเทียวท้องถิน
3(3-0-6)
Information for Local Tourism
1633509 สิงพิมพ์ต่อเนือง
3(3-0-6)
Serial Publication
1634505 จดหมายเหตุและสิงพิมพ์รัฐบาล
3(3-0-6)
Archive and Government Publication
1634511 ธุรกิจสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Business
1632901 การวิจยั เบืองต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5)
Introduction to Research in Library and Information Science
1633901 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Seminars in Library and Information Science
1634903 ภาคนิพนธ์
3(2-2-5)
Term Paper
1634904 การศึกษาอิสระ
3(2-2-5)
Independent Study
3) วิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ/สหกิจศึกษา
7 หน่ วยกิต
1633802 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์
2(90)
Preparation for Profession Experience in Library
and Information Science
1634802 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์
Field Experience in Library and Information Science

5(450)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

เรียนไม่น้อยกว่า

6 หน่ วยกิต

เลือกเรี ยนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยไม่ซําก บั รายวิชาที
เคยเรี ยนมาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาทีกาํ หนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
รหัส
ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

1631103

3(2-2-5)

เทคโนโลยีสารสนเทศเบืองต้ น
Introduction to Information Technology

ความรู ้ เบื องต้น เกียวก บั เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ บทบาทเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเอกสาร ตารางคํานวณ การนําเสนอผลงาน อิ นเทอร์ เน็ ต
โปรแกรมสําเร็จรู ปสําหรับการจัดการสารสนเทศ
1633118

การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ
Information Storage and Retrieval

3(2-2-5)

หลักการและแนวคิดเกียวกับการค้นคืนสารสนเทศ รู ปแบบการจัดเก็บสารสนเทศ มาตรฐานใน
การจัดเก็บสารสนเทศ โปรแกรมสําเร็จรู ปในการจัดเก็บสารสนเทศ การวิเคราะห์เนือหาสารสนเทศเพือการจัดเก็บ
การกาํ หนดคําค้น เทคนิคและกลยุทธ์การค้นคืนสารสนเทศ
1633119

การจัดการฐานข้อมูล
Data Base Management

3(2-2-5)

ความรู ้เบืองต้นเกียวกับการจัดการฐานข้อมูล ประเภทของฐานข้อมูล โครงสร้างของฐานข้อ มู ล
และระบบแฟ้ มข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลเพือการจัดการสารสนเทศ
1631202
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Resources Development
ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของทรัพ ยากรสารสนเทศ กระบวนการพัฒนาทรัพ ยากร
สารสนเทศ การศึก ษาผูใ้ ช้ การเลื อ ก การประเมิ นคุ ณค่ า การจัดหา การสํารวจและการคัดออก แหล่ งผลิ ตและ
จําหน่าย ความเคลือนไหวในวงการทรัพยากรสารสนเทศ

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

1632204

การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ
Classification of Information Resources

3(2-2-5)

ความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงค์ ประโยชน์ของการจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ หลักการ
และกระบวนการในการวิเคราะห์เนือหาสารสนเทศ ระบบการจัดหมู่ทีสําคัญ โดยเฉพาะระบบทศนิ ยมดิ วอี การ
วิเคราะห์เลขหมู่ การกําหนดเลขเรี ยกหนังสือ การกาํ หนดหัวเรื อง
1632205

การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ
Information Resource Cataloging

3(2-2-5)

ความหมาย ความสําคัญ ของการลงรายการทรั พ ยากรสารสนเทศ รู ป แบบของรายการ
หลักเกณฑ์และมาตรฐานการลงรายการทางบรรณานุ ก รมของทรัพ ยากรสารสนเทศภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เครื องมือในการทํารายการสารสนเทศ การบันทึก รายการ การลงรายการทีเครื องคอมพิวเตอร์ สามารถอ่ านได้
(MARC)
1631301

งานบริการห้องสมุดและสารสนเทศ
Library and Information Service

3(2-2-5)

ความหมาย ความสําคัญของงานบริ การของห้องสมุดและสารสนเทศ การจัดบริ การ
พืนฐานภายในห้องสมุดและสารสนเทศ งานบริ การและกิจกรรมส่งเสริ มการใช้ห้องสมุดและสารสนเทศทังภายใน
และภายนอก งานบริ ก ารอ้างอิ งสารสนเทศ วิ ธีก ารสื บค้นสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีและสื อประเภทต่างๆ
การศึกษาผูใ้ ช้ดา้ นบริ การ คุณสมบัติของผูใ้ ห้บริ การด้วยจิตบริ ก าร การทําคู่มื อ การใช้ห้ อ งสมุ ดและสารสนเทศ
การเก็บสถิติ การประเมินผลบริ การของห้องสมุดและสารสนเทศ
1632305

จริยธรรมสารสนเทศ
Information Ethics

3(3-0-6)

ความหมาย ความสํา คัญของจริ ยธรรม บทบาท หน้า ที ความรั บ ผิด ชอบ จรรยาบรรณ
บรรณารักษ์ จริ ยธรรมนักสารสนเทศ จริ ยธรรมและปัญหาการผลิต การเผยแพร่ การบริ การ การใช้สารสนเทศ

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

1633408

การบริหารงานห้องสมุดและศู นย์ สารสนเทศ
Library and Information Center Administration

3(3-0-6)

ทฤษฎี หลักการบริ หาร การจัดองค์การ การบริ หารงานบุคคล งบประมาณ การทํา
โครงการ การประชาสัมพันธ์ มาตรฐานห้องสมุด การประกนั คุณภาพ ความร่ วมมือระหว่างห้องสมุด
1633507

การจัดการสารสนเทศท้ องถิน
Local Information Management

3(2-2-5)

ความหมาย ความสําคัญ ประโยชน์ และประเภทของสารสนเทศท้อ งถิ น แหล่ งสารสนเทศที
สําคัญในท้องถิน กระบวนการจัดการสารสนเทศท้องถิน การจัดทําฐานข้อมูลท้องถิน การให้บริ การ การเผยแพร่
สารสนเทศท้องถิน และการสงวนรักษาสารสนเทศท้องถิน เครื อข่ายสารสนเทศท้องถิน
3511301

การบริหารงานสํานักงาน
Office Management

3(3–0-6)

ความรู ้ความเข้าใจในการดําเนินงานของสํานักงาน บทบาทของการจัดสํานักงาน
งานสารบรรณ งานพัสดุ การวางแผนผัง และระเบียบวิธีปฏิบตั ิของงานสํานัก งาน การจัดสถานทีทํางาน การ
อํานวยการ พนักงานการควบคุมงานทีมีประสิทธิภาพ
3561204 ความรู้ เบืองต้ นเกียวกับการประกอบธุรกิจ

3(3-0-6)

Introduction to Business Operation
ลักษณะพืนฐานของธุรกิจประเภทต่างๆ และองค์ประกอบทีใช้ในการประกอบธุรกิจ
ได้แก่ การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริ หารบุคคล การบริ หารสํานักงาน ซึงครอบคลุมถึงเอกสาร
ทางธุรกิจประเภทต่างๆ แนวทางการประกอบธุรกิจ ตลอดจนศึกษาปัญหาทีเกียวข้องในการดําเนินธุรกิจตลอดจน
จรรยาบรรณของนักธุรกิจ

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

1631102

สารสนเทศกับสังคม
Information and Society

3(3-0-6)

ความรู ้ เบืองต้นทางบรรณารัก ษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ ปรัชญาวิชาชี พ บรรณารัก ษ์
จรรยาบรรณบรรณารักษ์ จริ ยธรรมนัก สารสนเทศ บทบาทของสถาบันบริ ก ารสารสนเทศต่อ การพัฒนาสังคม
แหล่งการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตในสังคม
1633108

ความร่ วมมือและเครือข่ายสารสนเทศ
Co-operation and Information Network

3(3-0-6)

ความหมาย ความสําคัญ ความจําเป็ นและพัฒนาการของการใช้ทรัพ ยากรสารสนเทศร่ วมก นั
ความร่ วมมือระหว่างห้องสมุดและสถาบันบริ การสารสนเทศ องค์ประกอบและกิจกรรมของความร่ วมมือในระดับ
ท้องถิน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับสากล ระบบเครื อ ข่ าย รู ปแบบโครงสร้าง เครื อ ข่ ายห้ อ งสมุ ดและ
เครื อข่ายสารสนเทศทีสําคัญๆ การให้บริ การ ประโยชน์และข้อจํากดั ของระบบเครื อข่าย
1633109

ห้องสมุดดิจิทัล
Digital Library

3(3-0-6)

ความหมาย ความสําคัญ ประเภท และวิวฒั นาการของห้ อ งสมุ ดดิ จิทลั บริ ก ารของห้ อ งสมุ ด
ดิจิทลั โปรแกรมสําเร็จรู ปสําหรับห้องสมุดดิจิทลั มาตรฐาน โครงสร้างสําหรับห้องสมุดดิจิทลั
การวางแผนนําระบบห้ อ งสมุ ดดิ จิทลั มาใช้ในห้ อ งสมุ ดและศูนย์สารสนเทศ ปั ญหาทีเกียวข้อ งและ แนว
ทางแกไ้ ข
1633114

การออกแบบและพัฒนาสือประสม
Multimedia Design and Development

3(2-2-5)

แนวคิดเกียวกับสือประสม ความสําคัญ และบทบาทของสือประสม กระบวนการและเทคนิ ค
การออกแบบและพัฒนาสือประสม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเครื องมื อ ใน การออกแบบและพัฒนาสื อ
ประสม การประเมินสือประสม

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

1633115

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Website Design and Development

3(2-2-5)

หลักการ ทฤษฎีการออกแบบเว็บเพจ คุณลักษณะและองค์ประกอบของเว็บไซต์ทีดี เทคนิคการ
ทําเว็บเพจ การออกแบบ การพัฒนา การเผยแพร่ และการบํารุ งรักษาเว็บไซต์ การคัดเลือกและการจัดการ
สารสนเทศบนเว็บไซต์
1633117

กฎหมายสําหรับบรรณารักษ์ และนักสารสนเทศ
Law for Librarians and Information Specialists

3(3-0-6)

ลักษณะทัวไปของกฎหมาย กฎหมายต่างๆ ทีเกียวข้องกบั วิชาชีพบรรณารักษ์และ
นักสารสนเทศ กฎหมายทีเกียวข้องกบั การใช้คอมพิวเตอร์ กฎหมายลิขสิทธิและการใช้งานโดยธรรม
1633120

การจัดการความรู้
Knowledge Management

3(3-0-6)

ความรู ้เบืองต้นเกียวกบั ความรู ้ และการจัดการความรู ้ แนวคิด ทฤษฎีเกียวกับการจัดการความรู ้
กระบวนการจัดการความรู ้ เทคนิควิธีและเครื องมือในการจัดการความรู ้ องค์การและการเรี ยนรู ้ กระบวนการจัดการ
ความรู ้ในองค์การ และการจัดการความรู ้ในห้องสมุด
1631201

งานเทคนิคในห้องสมุด
Technical Operation in Library

3(2-2-5)

ความหมาย ขอบเขตของงานเทคนิคในห้องสมุด การเตรี ยม การจัดเก็บ การรักษา
การซ่อมบํารุ ง การสํารวจหนังสือและวัสดุอุปกรณ์ห้องสมุด การเก็บสถิติในงานห้องสมุด
1632206

การจัดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกนั
Classification System of Library of Congress

3(2-2-5)

หลักการวิเคราะห์ การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริ กนั ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การกาํ หนดเลขเรี ยกหนังสือ การกาํ หนด
หัวเรื อง

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

1632303

บรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสังเขป
Bibliography, Indexing and Abstracting

3(2-2-5)

บทบาท ความสําคัญของบรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสังเขป การจัดทํา
การจัดเก็บ
แล ะ ก าร ให้ บ ริ ก า รบร รณ านุ ก รม ด ร รชนี แ ล ะ สาร ะสั ง เข ป ก ารนํ า เ ทค โ นโล ยี ส า รสน เท ศ
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
1632304

การส่ งเสริมการอ่าน
Reading Promotion

3(2-2-5)

ความหมาย ความสําคัญของการอ่าน จิตวิทยาของการอ่าน กระบวนการทางการอ่าน
ปัญหาและการแกไ้ ขปัญหาการอ่าน องค์กรทีสร้างสังคมการอ่าน การสร้างทักษะในการอ่าน กิจกรรมและวิธีจดั
กิจกรรมส่งเสริ มการอ่าน
1633308

การเผยแพร่ สารสนเทศ
Information Dissemination

3(3-0-6)

ความหมาย ความสําคัญ ประเภท และรู ปแบบการเผยแพร่ สารสนเทศ พฤติก รรมของผูใ้ ช้
สารสนเทศ หลักการบริ การสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพร่ ในหน่ วยงานและในวงกว้าง
การให้บริ การ การเก็บสถิติ การประเมิน และการพัฒนา แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพร่ สารสนเทศ
1633403

ห้องสมุดโรงเรียน
School Library

3(3-0-6)

ความหมาย ความสํา คัญ และลัก ษณะของห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย นในฐานะศู น ย์สื อการศึ ก ษา
พระราชบัญญัติการศึกษา นโยบาย วัตถุประสงค์ หน้าที มาตรฐาน งานประก นั คุ ณภาพ การนําเทคโนโลยีและ
ระบบห้องสมุ ดอัตโนมัติม าใช้ในห้ อ งสมุ ดเพือส่ งเสริ ม การเรี ยนการสอน แหล่ งการเรี ยนรู ้ภายในและภายนอก
โรงเรี ยน ความร่ วมมือระหว่างบรรณารักษ์และบุคคลอืนๆ

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

1633405

ห้องสมุดประชาชน
Public Library

3(3-0-6)

ความหมาย ความสําคัญ บทบาทของห้ อ งสมุ ดประชาชนในสังคมความรู ้ มาตรฐาน การ
บริ ห ารงาน การดําเนิ นงาน แผนงาน โครงการ การประเมิ นโครงการ การนํา เทคโนโลยีม าใช้ในห้ อ งสมุ ด
ห้องสมุดเคลือนที ความร่ วมมือและเครื อข่าย กิจกรรมส่งเสริ มการอ่าน งานประชาสัม พันธ์ห้ อ งสมุ ด และงาน
ประกันคุณภาพห้องสมุด
1633409

แหล่งการเรียนรู้ กบั การพัฒนาท้ องถิน
Learning Resources and Local Development

3(3-0-6)

บทบาท ความรับผิดชอบของแหล่งการเรี ยนรู ้ การสือสารเพือพัฒนาท้องถิน บทบาท
ของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศก บั การพัฒนาท้อ งถิ น แหล่ งสารสนเทศของท้อ งถิ น การนําทฤษฎี ทางด้าน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มาประยุกต์เพือพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในท้องถิน
ทีสอดคล้องกบั ความต้องการของท้องถิน
1634402

ห้องสมุดเฉพาะและศู นย์ สารสนเทศ
Special Library and Information Center

3(3-0-6)

ความหมาย ความสํา คัญ นโยบาย วัตถุ ประสงค์ ความเป็ นมาของห้ อ งสมุ ดเฉพาะและศูน ย์
สารสนเทศ มาตรฐาน การบริ หาร การดําเนินงาน การประชาสัมพันธ์ บทบาทของบรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะและ
ศูนย์สารสนเทศ แนวโน้ม ปัญหาและแนวทางแกป้ ัญหาของห้องสมุดเฉพาะและศูนย์สารสนเทศ
1634403

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
Higher Education Institution Library

3(3-0-6)

ความหมาย ความสําคัญ นโยบาย วัตถุประสงค์ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
บทบาทห้ อ งสมุ ดสถาบันอุ ดมศึก ษาก บั สังคมความรู ้ มาตรฐาน การบริ ห าร การดําเนิ นงาน บุค ลากร การ
ประชาสัมพันธ์ และแนวโน้มของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

1631501

สารสนเทศสําหรับเด็กและวัยรุ่ น
Information for Children and Young Adults

3(3-0-6)

ความต้องการ ความสําคัญและความสนใจต่อวรรณกรรมเด็กและวัยรุ่ น ประวัติและ
วิวฒั นาการของวรรณกรรมสําหรับเด็กและวัยรุ่ น วรรณกรรมและสารสนเทศทีเหมาะกบั เด็ก และวัยรุ่ น บุค ลากร
และหน่ วยงานทีเกียวข้อ งก บั การผลิ ต ส่ งเสริ ม และเผยแพร่ วรรณกรรมและสารสนเทศสําหรับเด็ก และวัยรุ่ น
วรรณกรรมและสารสนเทศในรู ปแบบของสือต่างๆ การประเมินค่า สภาพปัจจุบนั และแนวโน้ม ของวรรณกรรม
และสารสนเทศสําหรับเด็กและวัยรุ่ น
1631502

ภาษาไทยสําหรับบรรณารักษ์ และนักสารสนเทศ
Thai for Librarians and Information Specialists

3(3-0-6)

หลักการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การจับใจความ การสังเขปความจากการฟั งและ การอ่ าน
การเขี ยนหนังสื อ ราชการ เทคนิ ค การเขี ยนย่อ ความ สรุ ปความในรู ปแบบต่างๆ เช่ น การย่อ เรื อง การเขี ย น
สาระสังเขป การตัดตอน การสรุ ปความ การสรุ ปข่าว และการสรุ ปรายงานการประชุม
1631504

ภาษาอังกฤษสําหรับบรรณารักษ์ และนักสารสนเทศ
English for Librarians and Information Specialists

3(3-0-6)

พัฒนาทัก ษะภาษาอังกฤษ โครงสร้าง ศัพ ท์ สํานวน และบทสนทนาทีจํา เป็ นสํา หรับงาน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การสืบค้นข้อมูลและการสือสารในงานห้องสมุดและ
ศูนย์สารสนเทศทีเป็ นภาษาอังกฤษ
1632501

ความรู้ พืนฐานทางวรรณกรรม
Basic Knowledge in Literature

3(3-0-6)

ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของวรรณกรรมและอิ ทธิ พ ลของวรรณกรรม วรรณกรรม
สําคัญๆในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วรรณกรรม ร่ วมสมัย วรรณกรรมใน
รู ปสือสมัยใหม่ แหล่งวรรณกรรม บุคลากร ผูผ้ ลิตและผูเ้ กียวข้อง

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

1632503

สือสารสนเทศ
Information Media

3(3-0-6)

ความหมาย ประเภท และรู ปแบบสือสารสนเทศทังสือโสตทัศน์และสื ออิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทีนํามา
ให้บริ การในห้องสมุด การผลิต การคัดเลือก การดูแลรักษา การจัดเตรี ยม การจัดและให้ บริ ก ารสื อ คู่มื อ การใช้
การประเมินการใช้
1632506

การอ่านทางบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
Reading in library and Information Science

3(3-0-6)

การอ่ า นบทความ หนั ง สื อ งานวิ จ ัย และสื ออิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าษาไทยในสาขาวิ ช า
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ แนวคิดและความเคลือนไหวในวงการวิชาการ ศัพท์เฉพาะศัพท์บญั ญัติ
และการทับศัพท์
1632508

การอ่านภาษาอังกฤษสําหรับบรรณารักษ์ และนักสารสนเทศ
English Reading for Librarians and Information Specialists

3(3-0-6)

หลักการอ่านภาษาอังกฤษ การอ่านบทความ หนังสื อ งานวิจยั และสื ออิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทีเป็ น
ภาษาอังกฤษ เพือเพิมพูนประสิทธิภาพการอ่านในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
1633508

สารสนเทศการท่ องเทียวท้ องถิน
Information for Local Tourism

3(3-0-6)

ความรู ้เบื องต้นเกียวก บั การท่อ งเทียว ความรู ้เกียวก บั ท้อ งถิ นทีเกียวข้อ งก บั การท่อ งเทียว
กระบวนการจัดการสารสนเทศท่องเทียวท้องถิน การจัดทําฐานข้อมูลท่องเทียวท้อ งถิ น
การให้ บริ ก าร การ
เผยแพร่ สารสนเทศท่อ งเทียวท้อ งถิ น และการสงวนรัก ษาสารสนเทศท่อ งเทียวท้อ งถิ น เครื อ ข่ ายสารสนเทศ
ท่องเทียวท้องถิน

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

1633509

สิงพิมพ์ ต่อเนือง
Serial Publication

3(3-0-6)

ความหมาย ความสําคัญ ประเภท ลักษณะ และประโยชน์ของสิงพิม พ์ต่อ เนื อง หลัก การเลื อ ก
การจัดหา การจัดเก็บสิงพิมพ์ต่อเนือง การจัดทําเครื องมือช่วยค้น และการให้บริ การในรู ปของสือสิงพิมพ์และสือ
อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการสิงพิมพ์ต่อเนือง
1634505

จดหมายเหตุและสิงพิมพ์ รัฐบาล
Archive and Government Publication

3(3-0-6)

ความหมาย ความสําคัญ ประเภท และประโยชน์ของจดหมายเหตุและสิงพิมพ์รัฐบาล
แหล่งทีมา การจัดหา การจัดเก็บ และการใช้สิงพิมพ์รัฐบาลทังของไทยและต่างประเทศ สิงพิมพ์ขององค์ก ารกึง
ราชการ องค์การระหว่างประเทศและสถาบันต่าง ๆ การประเมิ น การจัดระบบ การอนุ รัก ษ์ และการให้ บริ ก าร
จดหมายเหตุ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการจดหมายเหตุ
1634511

ธุรกิจสารสนเทศ
Information Business

3(3-0-6)

การจัดการธุรกิจสารสนเทศ ธุรกิจการพิมพ์ ธุรกิจร้านหนังสือ ร้านหนังสือออนไลน์ สิ งพิม พ์
อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจอินเทอร์เน็ต การซือขายสารสนเทศ บริ การสารสนเทศเชิงพาณิชย์ แหล่งประกอบธุ รกิจ
สารสนเทศ แนวโน้มของธุรกิจสารสนเทศ
1632901

การวิจัยเบืองต้ นทางบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
Introduction to Research in Library and Information Science

3(2-2-5)

ความหมาย ความสําคัญ และประโยชน์ข องการวิจยั หลัก การ กระบวนการ จรรยาบรรณ
นักวิจยั ระเบียบการวิจยั รู ปแบบต่าง ๆ การเขียนโครงการวิจยั และการเขียนรายงานการวิจยั และการนําผลการวิจยั
ไปประยุกต์ใช้ โครงการวิจยั ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ภายใต้ก ารนิ เทศของอาจารย์ที
ปรึ กษาโครงการ

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

1633901

สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
Seminars in Library and Information Science

3(2-2-5)

ความรู ้เบืองต้นเกียวกับการจัดสัมมนา วิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการดําเนินงานด้านวิชาชีพ
และวิทยาการใหม่ๆ ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยศึกษาค้นคว้าและแลกเปลียนความคิ ดเห็ น
ในประเด็นสําคัญ ตลอดจนการเสนอแนวทางการแกไ้ ขปัญหา เน้นให้ผเู ้ รี ยนสามารถดําเนินการจัดสัมมนา และร่วม
สัมมนา
1634903

ภาคนิพนธ์
Term Paper

3(2-2-5)

ความหมายของภาคนิพนธ์ รู ปแบบและขันตอน การรวบรวม วิเคราะห์ และเรี ยบเรี ยงเอกสาร
การอ้างอิง และการเขียนเอกสารอ้างอิงตามรู ปแบบทีเป็ นมาตรฐาน การนําเสนอผลงาน ภาคนิพนธ์
1634904

การศึกษาอิสระ
Independent Study

3(2-2-5)

การศึกษา วิจยั ทดลอง หรื อโครงงานด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ตามความสนใจของผูศ้ ึกษา ภายใต้การนิเทศของอาจารย์ทีปรึ กษาโครงการ
1633802

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ 2(90)
Preparation for Profession Experience in Library and Information Science

จัดกิจกรรมเพือเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อ นออกฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ บรรณารัก ษศาสตร์ และ
สารสนเทศศาสตร์ ในด้านการรับรู ้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบวิชาชี พ ด้านภาวะผูน้ ํา มารยาท การ
สมาคม พัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะทีเหมาะสมกบั วิชาชีพ โดยให้เตรี ยม
ฝึ กงานทีห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

1634802

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ 5(450)
Field Experience in Library and Information Science

ฝึ กปฏิบตั ิงานในห้องสมุดและสถาบันบริ การสารสนเทศหรื อหน่วยงานทีเกียวข้องทังภาครัฐและ
เอกชน เพือให้ มี ประสบการณ์ในการทํางาน เข้าใจวิธีก ารดําเนิ นงานต่างๆ ตลอดจนเข้าใจปั ญหาและวิธีก าร
แกป้ ัญหา โดยมีอาจารย์ควบคุมดูแล มีการทํารายงานการฝึ กประสบการณ์ และอภิปรายแลกเปลี ยนความคิ ดเห็ น
ร่ วมกนั

