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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
Bachelor of Arts Program in Library and Information Science
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร)
B.A. (Library and Information Science)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปรัชญา

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม กาวทัน
วิทยาการที่เปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีความรูความสามารถทางวิชาการดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร สามารถนํา
ความรูไปปรับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบรรณารักษ
3. มีคุณธรรม จริยธรรมและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพบรรณารักษ
จํานวนหนวยกิต

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุมภาษา
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุมวิชาแกน
2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
2.3.1 บังคับ
2.3.2 เลือก
2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุมภาษา
1500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
Thai Language for Communication
1500111
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills
1500112
ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture
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2500113
2500114
2500115
2500116

4000115
4000116
4000117

1500108
1500109
1551111
1631103
1631205
1632101

1632102
1631104

1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
Truth and Development of Life
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development
วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

12

หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

1.3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9 หนวยกิต
วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
3(2-2)
Sciences and Equilibrium of Life
การแกปญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0)
Integrated Problem Solving
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0)
Technology and Development
2) หมวดวิชาเฉพาะ
93 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน
9 หนวยกิต
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0)
English for Specific Purposes
การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
3(3-0)
Developing Skills in English
การฟงและการพูด 1
3(2-2)
Listening and Speaking 1
2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
9 หนวยกิต
ความรูพื้นฐานทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
3(3-0)
Introduction to Library and Information Science
สื่อโสตทัศนและสื่ออิเล็กทรอนิกส
3(2-2)
Audio Visual Materials and Electronic Medias
การอานทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
3(3-0)
Reading in Library and Information Science
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
68 หนวยกิต
1) วิชาบังคับ
24 หนวยกิต
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3(2-2)
Information Resources Development
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบงานหองสมุดและระบบสารสนเทศ
3(2-2)
Introduction to Library System and Information System
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1631105
1631403
1631405
1632204
1632205
1633701
1631402
1631501
1631601
1631602
1631701
1632103
1632104
1632402
1632403
1632506
1632601
1632602

ความรูพื้นฐานทางงานวรรณกรรม
Introduction to Literary Works
บริการอางอิงและบริการสารสนเทศ
Reference and Information Services
การอานและการสงเสริมการอาน
Reading and Reading Promotion
การจัดหมู 1
Classification 1
การทํารายการ 1
Cataloging 1
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตใช
Information Technology and Application
2) กลุมวิชาเลือกเรียน
บริการของหองสมุดและศูนยสารสนเทศ
Library and Information Center Services
หองสมุดโรงเรียน
School Library
วารสารและหนังสือพิมพ
Periodicals and Newspapers
สิ่งพิมพรัฐบาลและจดหมายเหตุ
Government Publications and Archives
จริยธรรมในวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
Professional Ethics in Library and Information Science
งานเทคนิคของหองสมุดและศูนยสารสนเทศ
Technical Service of Library and Information Center
หองสมุดประชาชน
Public Library
สารสนเทศทองถิ่น
Local Information
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการประยุกตใชงานในสํานักงาน
Software Package for Application in Office
วรรณกรรมสําหรับเด็ก เยาวชนและผูใหญ
Literature for Children Juvenile and Adult
ธุรกิจสิ่งพิมพและสื่อสารสนเทศ
Business in Publishing and Information Media
หองสมุดเฉพาะ
Special Library
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1633203
1633204
1633207
1633114
1633115
1633116
1633117
1633401
1633409
1633601
1634201
1633602
1634601
1633702
1634701

1633802

1634806

การจัดหมู 2
Classification 2
การทํารายการ 2
Cataloging 2
ระบบการจัดเก็บและการสืบคนสารสนเทศ
Information Storage and Retrieval System
หองสมุดอิเล็กทรอนิกส
Electronic Library
การจัดการเว็บไซตเพื่องานสารสนเทศ
Web Site Management for Information Works
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
Information System Development
การตลาดเพื่องานสารสนเทศ
Marketing for Information Works
หองสมุดมหาวิทยาลัย
University Library
หองสมุดและแหลงเรียนรูเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
Library and Learning Resources for Local Development
การจัดการความรูทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
Knowledge Management for Library and Information Science
การวิจัยเบื้องตนทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
Introduction Research in Library and Information Science
การจัดการฐานขอมูล
Data Base Management
การจัดการหองสมุดและศูนยสารสนเทศ
Library and Information Center Management
โปรแกรมประยุกตดานระบบงานหองสมุด
Applied Program to Library system
สัมมนาทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
Seminar in Library and Information Science

3(2-2)
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2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
7 หนวยกิต
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและ
2(90)
สารสนเทศศาสตร
Preparation for Professional Internship in Library and
Information Science
การฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 5(450)
Professional Internship in Library and Information Science
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ
การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
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คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1.1)กลุมภาษา
9 หนวยกิต
1500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Communication
ความสํ าคัญของภาษาไทย การใชภาษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตองและ
เหมาะสม การใชทักษะทางภาษาที่สัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ การ
สรุปความ การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูด และ
การเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลายลักษณอักษร
วาจา และสื่อประสม
1500111
English for Communication and Study Skills
3(3-0)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
Oral communication skills and listening comprehension skills to gain
confidence and fluency in interpersonal and presentational communication. Basic study
skills: reading, writing and those required for vocabulary development and information
retrieval used for undertaking basic research.
1500112
ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0)
Language and Culture
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพการ
กระทบทางวั ฒ นธรรมกั บ ภาษาที่ มี ต อ กั น อิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมที่ มี ต อ วิ วั ฒ นาการของภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถิ่น เพื่อ
การอยูรวมกันอยางสันติ ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมีศิลปะ
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12 หนวยกิต
2500113
ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Truth and Development of Life
ทฤษฎี ตางๆ เกี่ ยวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร ดานศาสนา ดาน
สังคม จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํา รงชีวิต การใหคุณคา
ของชี วิ ต การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ความรั บผิด ชอบตอหน าที่ข องตนเอง ครอบครัว และสัง คม การมี
จิตสํานึกหรือความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
2500114
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetics for Self Development
การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย
ด า นความเชื่ อ ศาสนา สั ง คม บนพื้ น ฐานแห ง การมองเห็ น การได ยิ น การเคลื่ อ นไหวที่ แ สดงถึ ง
ความสามารถในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะที่
นําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
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2500115

วิถีไทยสูสังคมโลก
3(3-0)
Thai Living to Global Society
ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิ จ การเมื อง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวม
กิจ กรรมสื บสานวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถิ่น การวิเคราะหประเด็น เกี่ยวกับ
วิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชน
ระดับประเทศและระหวางประเทศ
2500116
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Laws in Daily Life
กฎหมายรั ฐ ธรรมนูญที่เกี่ย วกับสิทธิและหนาที่ของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิ ช ย กฎหมายทรั พ ยสิ น ทางป ญ ญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ชีวิตประจําวัน เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติ
ทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต
4000115
วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
3(2-2)
Sciences and Equilibrium of Life
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสิ่ ง มี ชี วิ ต ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม การเปลี่ ย น แปลงที่ มี
ผลกระทบตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค
พฤติกรรมสุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและ
ผลิตภัณฑทางธรรมชาติที่มีผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ แบบแผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันที่มีความพอดี และการฝกปฏิบัติออก
กําลังกาย เพื่อพัฒนาดุลยภาพของชีวิต
4000116
การแกปญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0)
Integrated Problem Solving
การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตาง ๆ
ของมนุ ษย ตรรกวิ ทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพื่อแกปญหาในโลก
สมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
4000117
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0)
Technology and Development
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม การนํา
เทคโนโลยี มาประยุ กต ใช ในด า นต าง ๆ ไดแ ก การศึ กษา ศาสนา วัฒ นธรรม อาชีพ และการสื่ อสาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีที่มีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
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2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุมวิชาแกน
9
หนวยกิต
1500108
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0)
English for Specific Purposes
English through specific fields, such as science, technology and
commerce to improve students’ knowledge in particular fields as well as their ability to
learn English through their own motivation to use the language. Discussions of ideas from
texts and highlights of presentation techniques included.
1500109
การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
3(3-0)
Developing Skills in English
Reading and writing skills to cope with future career demands. Including
practices in different reading strategies: scanning, skimming, identifying main ideas and
specific information. Reading sources from newspapers, brochures, advertisements,
itineraries and the internet. Practicing writing job application letters and resumes, notetaking and summarizing chosen texts.
1551111 การฟงและพูด 1
3(2-2)
Listening and Speaking 1
A practice in communicative English skills applied to an everyday situation
with attention to the features of various spoken English, including stress and intonation of
words, phrases, sentences and short spoken discourse.
2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
9 หนวยกิต
1631103 ความรูพื้นฐานทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
3(3-0)
Introduction to Library and Information Science
ความหมาย ความสําคัญ ประวัติและวิวัฒนาการของวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตรทั้งในและตางประเทศ สภาพปจจุบัน ปญหา แนวโนมวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตรในอนาคต จรรยาบรรณวิชาชีพบรรณารักษ องคประกอบทางสารสนเทศ บทบาท ความสําคัญและ
ประโยชนของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1631205 สื่อโสตทัศนและสื่ออิเล็กทรอนิกส
3(2-2)
Audio Visual Materials and Electronic Medias
ความสําคัญและบทบาทของโสตทัศนและสื่ออิเล็กทรอนิกสตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ศึกษาวิธกี ารจัดหา การจําแนกประเภท การจัดเก็บ การใหบริการและการดูแลรักษาฝกปฏิบัติการผลิต การ
ใหบริการ และการเก็บรักษา
1632101 การอานทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
3(3-0)
Reading in Library and Information Science
การอานทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ศึกษาศัพทเฉพาะทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
การอานวรรณกรรมและงานวิจัยทาง
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร การอานเพื่อเรียกใชขอมูลไปประยุกตใชกับงานบริการดานสารสนเทศ
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2.3) กลุมวิชาเฉพาะ ดาน
68 หนวยกิต
1) บังคับเรียน
24 หนวยกิต
1632102 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3(2-2)
Information Resources Development
ความหมาย ขอบเขต หลักการเลือกทรัพยากรสารสนเทศ การประเมินคา วิธีการจัดหา
เครื่องมือในการเลือกซื้อ ความเคลื่อนไหวในวงการทรัพยากรสารสนเทศ
1631104 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบงานหองสมุดและระบบสารสนเทศ
3(2-2)
Introduction to Library System and Information
System
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบงานหองสมุด วิวัฒนาการและการเปรียบเทียบระบบงาน
หองสมุดและศูนยสารสนเทศเบื้องตน เนนการนําไปใช ความหมายและพัฒนาการระบบสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศในองคกร การพัฒนาและออกแบบระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ การติดตั้งระบบ การ
ติดตามและประเมินผล
1631105 ความรูพื้นฐานทางงานวรรณกรรม
3(3-0)
Introduction to Literary Works
ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของวรรณกรรมและอิทธิพลของ วรรณกรรม วรรณกรรม
ในสาขามนุษยศาสตร สั งคมศาสตร วิทยาศาสตรเทคโนโลยี วรรณกรรมรว มสมัย วรรณกรรมในรูปสื่อ
สมัยใหม แหลงวรรณกรรม บุคลากร ผูผลิตและผูเกี่ยวของ
1631403 บริการอางอิงและบริการสารสนเทศ
3(2-2)
Reference and Information Services
ความหมาย ลักษณะ ประเภท ประโยชน การประเมินคา การเลือก การศึกษาความตองการ
ของผูใช การจัดเก็บ การสืบคน การเผยแพร และการจัดบริการอางอิงและบริการสารสนเทศ
1631405 การอานและการสงเสริมการอาน
3(2-2)
Reading and Reading Promotion
ความหมาย ความสําคัญของการอาน กระบวนการทางการอาน ระดับการอาน จิตวิทยา
การอานของเด็กและผูใหญ ปญหาและการแกไขปญหาการอาน องคกรที่สรางสังคมการอาน กิจกรรมและวิธี
จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
1632204 การจัดหมู 1
3(2-2)
Classification 1
ความหมาย ความสําคัญ ประโยชนของการวิเคราะหหนังสือ หลักเกณฑทั่วไปในการจัดหมู
หนังสือ การจัดหมูหนังสือระบบตาง ๆ การจัดหมูหนังสือตามระบบทศนิยมของดิวอี้ การวิเคราะหเลขหมู
การกําหนดหัวเรื่อง และการกําหนดเลขเรียกหนังสือ
1632205 การทํารายการ 1
3(2-2)
Cataloging 1
ความหมาย ประโยชน และความสําคัญของการทํารายการ หลักเกณฑเบื้องตนในการทํา
รายการหนังสือภาษาไทย และหนังสือภาษาตางประเทศ การทํารายการหนังสือภาษาไทยอยางละเอียด
รายละเอี ย ดที่ จ ะบั น ทึ ก ลงในรายการ บั ต รรายการชนิ ด ต า งๆ การเรี ย งบั ต รรายการภาษาไทยและ
ตางประเทศ
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1633701 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตใช
3(2-2)
Information Technology and Application
ความหมาย ความสําคัญและประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศ เนนทักษะเบื้องตนในการ
ประยุ ก ต ใ ช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ และโปรแกรมพื้ น ฐานรู ป แบบตา ง ๆ ในดา นเกี่ ย วกั บโครงสร า ง
การประมวลผล การคนคืน และการนําเสนอสารสนเทศ
2) เลือกเรียนไมนอยกวา
44 หนวยกิต
1631402 บริการของหองสมุดและศูนยสารสนเทศ
3(2-2)
Library and Information Center Services
งานบริการของหองสมุดและศูนยสารสนเทศ การจัดบริการภายในหองสมุด การทําคูมือการใช
หองสมุดและศูนยสารสนเทศ กิจกรรมและการใหบริการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศแกผูใชนอกหองสมุด และ
ศูนยสารสนเทศเพื่อประโยชนในการศึกษาคนควา การเก็บสถิติและการประเมินผลบริการของหองสมุดและ
ศูนยสารสนเทศ
1631501 หองสมุดโรงเรียน
2(2-0)
School Library
ลั ก ษณะและความสํ า คั ญ ของห อ งสมุ ด โรงเรี ย นในฐานะศู น ย สื่ อ การศึ ก ษ นโยบาย
วัตถุประสงค หนาที่ มาตรฐาน การบริหาร การดําเนินงาน การนําเทคโนโลยีมาใชในหองสมุด เพื่อสงเสริม
การเรียนการสอน ความรวมมือระหวางบรรณารักษและบุคคลอื่น ๆ
1631601 วารสารและหนังสือพิมพ
2(1-2)
Periodicals and Newspapers
ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะ ประเภทของวารสารและหนังสือพิมพ นโยบายการผลิตและ
แหลงผลิต การจัดหา การเตรียม การจัดเก็บ การใหบริการและหนังสือพิมพ รวมทั้งการบริการในระบบ
เครือขายระยะใกลและระยะไกล
1631602 สิ่งพิมพรัฐบาลและจดหมายเหตุ
2(2-0)
Government Publications and Archives
ความหมาย ความสําคัญ ประวัติสิ่งพิมพรัฐบาลและจดหมายเหตุ ประเภท และองคกรผลิตทั้ง
ในประเทศและระหวางประเทศ จดหมายเหตุที่สําคัญ จดหมายเหตุแหงชาติ การจัดหา การเลือกซื้อ
การจัดเก็บ ศิลปะการบํารุงรักษา การใหบริการ การใชประโยชนจากสิ่งพิมพรัฐบาล และจดหมายเหตุ
1631701 จริยธรรมในวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
2(2-0)
Professional Ethics in Library and Information Science
ความหมาย ความสําคัญของจริยธรรม บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณและ
จริยธรรมสําหรับบรรณารักษ และนักเอกสารสนเทศ ปญหา เกี่ยวกับจรรยาบรรณในวิชาชีพ การสงเสริม
และพัฒนาจริยธรรมและคานิยม
1632103 งานเทคนิคของหองสมุดและศูนยสารสนเทศ
3(2-2)
Technical Service of Library and Information Center
ความหมายขอบเขตของงานเทคนิ ค ของห อ งสมุ ด และศู น ย ส ารสนเทศ การเตรี ย ม
การจัดเก็บ การรักษา ศิลปะการซอมบํารุง การสํารวจหนังสือและวัสดุอุปกรณหองสมุดตาง ๆ การจัดเก็ บ
สถิติของงานเทคนิค
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1632104 หองสมุดประชาชน
2(2-0)
Public Library
ความหมาย ความสําคัญ ความเปนมาของหองสมุดประชาชน มาตรฐานการบริหารงาน
การดําเนินงานในระบบเดิมและระบบเทคโนโลยีสมัยใหม ตลอดจนการประชาสัมพันธหองสมุด
1632402 สารสนเทศทองถิ่น
2(1-2)
Local Information
การจัดตั้ง การดําเนินงาน การสํารวจและการรวบรวม การเพิ่มพูนคุณคา การจัดเก็บ แหลง
สารสนเทศที่สําคัญในชุมชน การใหบริการสารสนเทศชุมชนและวัสดุพิเศษทุกประเภท รวมทั้งของตัวอยาง
ในทองถิ่น ตลอดจนศิลปะการบํารุงรักษา
1632403 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการประยุกตใชงานในสํานักงาน
3(2-2)
Software Package for Application in Office
ศึกษาเกี่ ย วกับ โปรแกรมสําเร็จรูปที่ ใชในสํานักงานทั้งภาคทฤษฎีและฝกปฏิบัติการในหอง
คอมพิ ว เตอร ประกอบด ว ย โปรแกรมไมโครซอฟท วิ น โดว ไมโครซอฟท เ วิ ร ด ไมโครซอฟท เ อกเซล
ไมโครซอฟทเพาเวอรพอยต เว็บดีไซน และกราฟกดีไซน
1632506 วรรณกรรมสําหรับเด็ก เยาวชน และผูใหญ
3 (3-0)
Literature for Children Juvenile and Adult
ความตองการ ความสนใจในการอานของเด็ก เยาวชนและผูใหญ ประเภทของวรรณกรรม
วรรณกรรมแบบฉบับ วรรณกรรมที่เหมาะสมกับวัยรุน นักเขียน นักแปล นักวาดภาพ และหนวยงานที่ผลิต
การเผยแพร และสงเสริมวรรณกรรมสําหรับเด็ก เยาวชนและผูใหญในรูปสื่อสมัยใหม
1632601 ธุรกิจสิ่งพิมพและสื่อสารสนเทศ
3(2-2)
Business in Publishing and Information Media
ความหมาย ความสํ า คั ญ ประเภท องค ป ระกอบของการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ การพิ ม พ แ ละสื่ อ
สารสนเทศ คุณสมบัติและจริยธรรมของผูดําเนินงานธุรกิจการพิมพ บรรณาธิการ ลักษณะของสิ่งพิมพและ
สารสนเทศที่จะดําเนินธุรกิจ ขั้นตอนการดําเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจการพิมพ การดูแลและคืนกําไรใหสังคม
1632602 หองสมุดเฉพาะ
2(2-0)
Special Library
ความหมาย ความสําคัญ นโยบาย วัตถุประสงค ความเปนมาของหองสมุดเฉพาะและศูนย
สารสนเทศ มาตรฐาน การบริ ห ารงาน การดํ า เนิน งานการประชาสั ม พั น ธ ห อ งสมุ ด เฉพาะ และศู น ย
สารสนเทศ ปญหาตาง ๆ ของหองสมุดเฉพาะ ศูนยสารสนเทศและวิธีการแกปญหา
1633203 การจัดหมู 2
3 (2-2)
Classification 2
หลักการจัดหมูหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศอื่น ๆ เนนการจัดหมูทรัพยากรสารสนเทศ
ภาษาตางประเทศตามระบบทศนิยมดิวอี้ และการจัดหมูระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกา และการใชเทคโนโลยี
เพื่อการจัดหมู ตลอดจนการจัดเก็บสารสนเทศประเภทตาง ๆ
1633204 การทํารายการ 2
3(2-2)
Cataloging 2
หลักเกณฑการทํารายการหนังสือภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยางละเอียด และการทํา
รายการทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ มาตรฐานการจัดระบบ และการใชเทคโนโลยีเพื่อการทํารายการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
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1633207

ระบบการจัดเก็บ และการสืบคนสารสนเทศ
3(2-2)
Information Storage and Retrieval System
ความหมาย ความสําคัญและประเภทของระบบการจัดเก็บ การคนคืนและการเผยแพร
สารสนเทศ องคประกอบและโครงสรางของระบบ หลักเกณฑสารสนเทศของระบบ กลยุทธการจัดเก็บ การ
คนคืนและการเผยแพรสารสนเทศในระบบเครือขายระยะใกลและระยะไกล
1633114 หองสมุดอิเล็กทรอนิกส
3(3-0)
Electronic Library
แนวคิดเกี่ยวกับหองสมุดอิเล็กทรอนิกส หองสมุดดิจิตอล หองสมุดเสมือน หองสมุดอัตโนมัติ
การนําคอมพิวเตอรมาใชกับงานสารสนเทศในดานการจัดหา การจัดเก็บ การคนคืน รวมทั้งศึกษาโปรแกรม
ระบบอัตโนมัติประเภทตางๆที่นํามาใชในงานหองสมุด
1633115 การจัดการเว็บไซตเพื่องานสารสนเทศ
3(2-2)
Web site Management for Information Works
การวางแผน การออกแบบ การจัดการ การดูแลความมั่นคงและความปลอดภัยของเว็ บไซต
กฎหมายที่เกี่ยวของ การจัดการฐานขอมูลบนเว็บไซต โดยเนนการประยุกตใชในงานสารสนเทศและการฝก
ปฏิบัติสรางเว็บไซตในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
1633116 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
3(3-0)
Information System Development
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ระบบสารสนเทศ วงจรการพั ฒ นาระบบ เครื่อ งมื อในการวิเ คราะหแ ละ
ออกแบบระบบ หลั ก การวิ เ คราะห ออกแบบและพั ฒ นาระบบสารสนเทศต า งๆในหน ว ยงานบริ ก าร
สารสนเทศ การทดสอบ การติดตั้ง การประเมินผลการใชงานและการบํารุงรักษาระบบ
1633117 การตลาดเพื่องานสารสนเทศ
3(3-0)
Marketing for Information Works
ความสําคัญและบทบาทของการตลาดตองานสารสนเทศ พฤติกรรมและความตองการของ
ลูกคา การใชกลยุทธและกระบวนการการตลาดในงานสารสนเทศ การประเมินแผนการตลาด
1633401 หองสมุดมหาวิทยาลัย
2(2-0)
University Library
ความหมาย ความสําคัญ นโยบาย วัตถุประสงค ความเปนมาของหองสมุดวิทยาลัยหรือ
มหาวิทยาลัย และศูนยวิทยบริการ มาตรฐานการบริหารงาน การดําเนินงานและประชาสัมพันธหองสมุ ด
และศูนยวิทยบริการ ปญหาตาง ๆ ของหองสมุดและศูนยวิทยบริการ วิธีการแกปญหา
1633409 หองสมุดและแหลงเรียนรูเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
3(2-2)
Library and Learning Resources for Local Development
บทบาทของห อ งสมุ ด กั บ การพั ฒ นาท อ งถิ่ น แหล ง เรี ย นรู ข องท อ งถิ่ น การนํ า ทฤษฎี
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรมาประยุกตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในทองถิ่น
1633601 การจัดการความรูทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
3 (3-0)
Knowledge Management for Library and Information
Science
แนวคิด เกี่ ยวกั บการจัดการความรูในองคกร ความหมาย ความสําคัญ กระบวนการการ
จั ด การเรี ย นรู หั ว ใจของการจั ด การความรู เครื่ องมือ ในการจัด การความรู การนํา การจั ด การความรู
มาประยุกตใชในงานหองสมุดและศูนยสารสนเทศ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
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1633602

การจัดการฐานขอมูล
3(2-2)
Database Management
ฐานขอมูลตาง ๆ ทฤษฎีเบื้องตนและการประยุกตใช ไมโครคอมพิว เตอร การเลือกและ
ประเมิน ผลฮารด แวรแ ละซอฟตแ วร การใชซ อฟตแ วรสํา เร็จ รูป ที่เ หมาะสมกับ งานแตล ะประเภท
การสํา รวจทรัพ ยากรสารนิเ ทศเพื่อการจัดการฐานขอมูล และการออกแบบฐานขอมูล เบื้อ งตน เพื่อ การ
ปฏิบัติงาน
1634201 การวิจัยเบื้องตนทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
3(2-2)
Introduction Research in Library and Information Science
ความหมาย วัตถุประสงค หลักการ ประโยชน ระเบียบวิธีของการวิจัย เทคนิคและการวิจัย
รู ป แบบต า ง ๆ การเลื อ กป ญ หา การตั้ ง จุ ด มุ ง หมาย เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ ข อ มู ล สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย
การวิ เ คราะห ข อ มู ล การสรุ ป และอภิ ป รายผล การเขี ย นเค า โครงการวิ จั ย การเขี ย นรายงานการวิ จั ย
การประเมินผลการวิจัย และการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
1634601 การจัดการหองสมุดและศูนยสารสนเทศ
3(3-0)
Library and Information Center Management
ทฤษฎีและหลักการบริหาร การจัดองคกร การประยุกตใชทฤษฎีและหลักการในการบริหารและ
การจัดการหองสมุดและศูนยสารสนเทศ งานในสํานักงาน ปญหาการดําเนินงานในสํานักงานและแนว
ทางแกไข
1633702 โปรแกรมประยุกตดานระบบงานหองสมุด
3(2-2)
Applied Program to Library System
งานห องสมุ ด ดั ช นี ร ายชื่อหนังสือ ดัช นีผูแตง ดัช นีหัว เรื่อง การจัดหมวดหนังสื อ การยื ม
การส งหนั งสือ และระบบงานห องสมุดตางๆ ฝกเขีย นโปรแกรมและใชโปรแกรมสําเร็จ รูปเกี่ย วกับงาน
หองสมุด
1634701 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
2(1-2)
Seminar on Library and Information Sciences
การสัมมนาวิเคราะหปญหา และแนวโนมของการดําเนินงานดานวิชาชีพบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร ตลอดจนการเสนอแนวทางในการแกปญหาอยางเปนระบบ
2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ

7 หนวยกิต

1633802

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
2(90)
Preparation for Professional Internship in Library and
Information Science
จัด ให มีกิจ กรรมเพื่ อเตรีย มความพรอมของผูเรีย น กอนออกฝกประสบการณวิช าชีพทาง
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทํา
ในสถานการณ หรือรูปแบบตางๆ โดยใหเตรียมฝกงานหองสมุดและงานสารสนเทศ ทั้งในดานงานเทคนิค
งานบริการและงานธุรการ
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1634806 การฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
5(450)
Professional Internship in Library and Information Science
ฝกงานดานงานเทคนิค งานบริการ งานบริหารหองสมุด และงานดานสารสนเทศศาสตร
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ
การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
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