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หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิางานสารสนเทศ 

สาขาวชิาศลิปศาสตร ์

13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้ (6 หนว่ยกติ) 

 Introduction to Information Science 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎ ีและพัฒนาการของสารสนเทศศาสตร์ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัประเภทและรูปแบบของระบบสารสนเทศ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับคุลากร ผูเ้กีย่วขอ้ง องคก์ารและเครอืขา่ยดา้นสารสนเทศ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเทคโนโลยใีนงานสารสนเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี และพัฒนาการของงานสารสนเทศและสารสนเทศศาสตร์ ประเภทและรูปแบบของ

สารสนเทศและระบบสารสนเทศ บคุลากรและผูเ้กีย่วขอ้งกับงานสารสนเทศ องคก์ารและเครอืขา่ยดา้นสารสนเทศ 

การจัดเก็บและคน้คนืสารสนเทศ การประยุกตเ์ทคโนโลยใีนงานสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ประเด็น

ส าคญัของการจัดการสารสนเทศ จรยิธรรมและกฎหมายส าคญัในงานสารสนเทศ 

13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ  (6 หนว่ยกติ) 

 Communication in Information Work 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎแีละประเภทของ การสือ่สาร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับทบาทของการสือ่สารในงานสารสนเทศ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเทคโนโลยเีพือ่การสือ่สารในงานสารสนเทศ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสภาพและปัญหาของการสือ่สารในงานสารสนเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎ ีและประเภทของการสือ่สาร บทบาทของการสือ่สารในงานสารสนเทศ การประชาสมัพันธใ์น

งานสารสนเทศ เทคโนโลยเีพือ่การสือ่สารในงานสารสนเทศ สภาพและปัญหาของการสือ่สารในงานสารสนเทศ 

จรยิธรรมและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

13311 การพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ  (6 หนว่ยกติ) 

 Information Resources Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งผลิตและเผยแพร่ทรัพยากร

สารสนเทศ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับทบาทของเทคโนโลยใีนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับทรัพยากรสารสนเทศ แหลง่ผลติและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศ กระบวนการพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดการงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละการศกึษาผูใ้ช ้

หลกัการและวธิกีารจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การคดัออกทรัพยากรสารสนเทศ การประเมนิทรัพยากรสารสนเทศ 

ความร่วมมอืในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ กฎหมายเกีย่วกับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ บทบาทของ

เทคโนโลยใีนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

13312 การวเิคราะหส์ารสนเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 Information Analysis 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ หลกัการและกระบวนการวเิคราะหส์ารสนเทศ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดหมวดหมูแ่ละการท ารายการสารสนเทศ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับทบาทของเทคโนโลยใีนการวเิคราะหส์ารสนเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลกัการและกระบวนการวเิคราะหส์ารสนเทศ ระบบการจัดหมวดหมู ่การท ารายการ มาตรฐานส าคัญ 

เมตะดาตา การท าดรรชนี การควบคมุค าศัพท ์หัวเรือ่ง ธซิอรัส การจัดท าสาระสังเขป บทบาทของเทคโนโลยใีน

การวเิคราะหส์ารสนเทศ 

13313 การบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ  (6 หน่วยกติ)

 Information Services and Dissemination 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิในการจัดงานบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแหลง่ชว่ยคน้ควา้และบรกิารสารสนเทศ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัลกัษณะและพฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิารสารสนเทศ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการประเมนิงานบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและหลักการในการจัดงานบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศประเภท และรูปแบบของการบรกิาร

สารสนเทศ แหล่งช่วยคน้ควา้สารสนเทศ ลักษณะและพฤตกิรรมของผูใ้ช ้การส่งเสริมการใชบ้ริการ การจัด

หน่วยงานบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศ การประเมนิงานบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศ บทบาทของเทคโนโลยใีน

การบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศ 

13314 การจดัการองคก์ารสารสนเทศ  (6 หน่วยกติ)

 Management of Information Organizations 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัองคก์ารและระบบการจัดการ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มและปัจจัยส าคัญในการจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎแีละหลักการบรหิารและจัดการองคก์าร หลักการจัดการองคก์ารสมัยใหม่ หนา้ทีข่อง    

การจัดการ กระบวนการจัดการองคก์ารสารสนเทศ สภาพแวดลอ้มและปัจจัยส าคญัในการจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

โครงสรา้งองคก์าร การวางแผน การจัดการทรัพยากรเพื่อการจัดการองคก์ารสารสนเทศดา้นต่างๆ การจัดการ

คณุภาพและมาตรฐาน ความร่วมมอืระหวา่งองคก์ารสารสนเทศ 
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13321 การเขยีนเพือ่การสือ่สารธุรกจิ (6 หนว่ยกติ) 

 Writing for Business Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการเขยีนเพือ่การสือ่สารธรุกจิและการตดิตอ่ราชการ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถเขยีนเพือ่การสือ่สารธรุกจิ รวมทัง้การเขยีนรายงานประเภทตา่ง ๆ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชถ้อ้ยค าส านวนในการเขยีนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการเขยีนเพื่อการสือ่สารธุรกจิและการตดิต่อราชการ การเขยีนเอกสารโตต้อบเพื่อผลสัมฤทธิ ์

การเขยีนรายงานประเภทตา่งๆ รูปแบบและวธิกีารใชภ้าษา การเลอืกใชถ้อ้ยค าส านวนทีถู่กตอ้งเหมาะสม 

13323 การจดัการการเงนิและการจดัการการด าเนนิงาน (6 หนว่ยกติ) 

 Financial and Operation Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการการเงนิของธรุกจิ 

 2. เพือ่สามารถประยกุตค์วามรูท้างการเงนิสูก่ารปฏบิัต ิ

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการการด าเนนิงาน 

 4. เพือ่สามารถประยกุตค์วามรูท้างการจัดการการด าเนนิงานสูก่ารปฏบิตั ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 บทบาทของการจัดการการเงินในธุรกจิ การจัดการสนิทรัพย์ การจัดหาเงินทุน โครงสรา้งเงินทุน 

นโยบายเงนิปันผล และการใชเ้ครื่องมือทางการเงนิในการจัดการ บทบาทของการจัดการ การด าเนินงาน การ

วางแผน การด าเนินงานและการควบคุม การออกแบบและวจิัยผลติภัณฑ ์การพยากรณ์ความตอ้งการ การเลอืก

ท าเลทีต่ัง้ การวางแผนกระบวนการผลติและการใหบ้รกิาร การควบคมุสนิคา้ การควบคมุคณุภาพ การผลติและการ

ใหบ้รกิาร 

13411 ทรพัยากรสารสนเทศลกัษณะพเิศษ  (6 หนว่ยกติ) 

 Special Information Resources 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัขอบเขต ประเภทและลกัษณะของทรัพยากรสารสนเทศลกัษณะพเิศษ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพเิศษ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัองคก์ารทีใ่หบ้รกิารทรัพยากรสารสนเทศลกัษณะพเิศษ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ขอบเขต ประเภทและลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพเิศษ หลกัการและกระบวนการจัดการ

ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพเิศษ องคก์ารสารสนเทศทีใ่หบ้รกิารทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพเิศษ บทบาท

ของเทคโนโลยใีนการจัดการทรัพยากรสารสนเทศลกัษณะพเิศษ 

13412 แหลง่สารสนเทศทางสงัคมศาสตรม์นุษยศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์    (6 หนว่ยกติ) 

 Information Sources in Social Sciences, Humanities and Science 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับกระบวนการสือ่สารทางวชิาการทางสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร์ 

และวทิยาศาสตร ์

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับประเภทของสารสนเทศส าคัญทางสังคมศาสตร ์มนุษยศาสตร์

และวทิยาศาสตร ์
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 3. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแหล่งผลติ เผยแพร่ และบรกิารสารสนเทศทางสังคมศาสตร์    

มนุษยศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์

 4. เพือ่ใหส้ามารถเลอืกใชส้ารสนเทศทางสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กระบวนการสือ่สารทางวชิาการทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และวทิยาศาสตร์ สารสนเทศส าคัญ

ประเภทต่างๆ ในศาสตร์ แหล่งผลติ เผยแพร่ และบริการสารสนเทศในศาสตร์ต่างๆ การประเมนิและเลือกใช ้

สารสนเทศทางสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์

13413 เทคโนโลยสีารสนเทศเบือ้งตน้ (6 หนว่ยกติ) 

 Introduction to Information Technology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการท างานและองคป์ระกอบของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการประยกุตเ์ทคโนโลยใีนงานสารสนเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลกัการท างานของฮารด์แวร ์ซอฟตแ์วร ์และเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์โครงสรา้งฐานขอ้มลู คลงัขอ้มลู บกิดาตา 

การท าเหมืองขอ้มูล ธุรกจิอเิล็กทรอนิกสแ์ละการประยุกต์ในอุตสาหกรรมสารสนเทศ เทคโนโลยีเว็บ เทคโนโลยี

เคลือ่นที ่เครอืขา่ยสังคม การพัฒนาระบบสารสนเทศ ขอ้ตกลงระดับการใหบ้รกิาร การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ

ระบบสารสนเทศ กฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรมที่เกี่ยวขอ้งกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์เทคโนโลยี

สารสนเทศในงานสารสนเทศ กรณีศกึษา ประเด็นส าคญัและแนวโนม้เกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

13414 การจดัการทรพัยากรสารสนเทศทอ้งถิน่  (6 หน่วยกติ)

 Management of Local Information Resources 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับขอบเขต ประเภท ลักษณะของสารสนเทศทอ้งถิน่และแหล่ง

ทรัพยากรสารสนเทศทอ้งถิน่ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการทรัพยากรสารสนเทศทอ้งถิน่ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัองคก์ารและเครอืขา่ยดา้นสารสนเทศทอ้งถิน่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ขอบเขต ประเภทและลักษณะของสารสนเทศทอ้งถิน่ แหลง่ทรัพยากรสารสนเทศทอ้งถิน่ กระบวนการ

จัดการทรัพยากรสารสนเทศทอ้งถิ่น องค์การและเครือข่ายดา้นทรัพยากรสารสนเทศทอ้งถิ่น บทบาทของ

เทคโนโลยใีนการจัดการทรัพยากรสารสนเทศทอ้งถิน่ 

13421 การจดัการงานส านกังาน  (6 หนว่ยกติ) 

 Office Work Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิและทฤษฎกีารจัดการ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการและเทคนคิการจัดการและการปฏบิตังิานส านักงาน 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการและเทคนคิการสือ่สารและประชาสมัพันธส์ านักงาน 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดการงานส านักงาน 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลักการและทฤษฎีการจัดการ เทคนิคการจัดการและการปฏบิัตงิานส านักงานในดา้นงาน

เลขานุการ งานเอกสารส านักงาน งานพัสดุส านักงาน การจัดประชุม การสือ่สารและการประชาสัมพันธ ์การใช ้

เทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดการงานส านักงาน 

13422 พฤตกิรรมองคก์ารและการจดัการการตลาด (6 หนว่ยกติ) 

 Organization Behavior and Marketing Management 

 วตัถปุระสงค ์

  1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิและทฤษฎดีา้นพฤตกิรรมองคก์าร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิและหลักการดา้นการจัดการการตลาด 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความสมัพันธร์ะหวา่งพฤตกิรรมองคก์ารและการจัดการการตลาด 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับพฤตกิรรมองคก์าร วัฒนธรรมองคก์าร บคุคลและกลุม่ในองคก์าร ภาวะผูน้ า 

การบรหิาร การเปลีย่นแปลง การจัดการทรัพยากรมนุษยแ์ละการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร หลกัการจัดการ

การตลาด พฤตกิรรมผูบ้ริโภค การตลาดเป้าหมาย ผลติภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 

การควบคมุการตลาด 

13423 ระบบสารสนเทศส านกังาน (6 หนว่ยกติ) 

 Office Information System 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระบบสารสนเทศส านักงาน 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเทคโนโลยเีพือ่การจัดการสารสนเทศส านักงาน 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการพัฒนาระบบสารสนเทศส านักงาน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับงานส านักงานและระบบสารสนเทศส านักงาน ประเภทและรูปแบบของสารสนเทศ

ส านักงาน สมรรถนะ จรยิธรรมและธรรมาภบิาลในส านักงาน การพัฒนาระบบสารสนเทศส านักงานในงานดา้นตา่งๆ 

การประยุกตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเพิม่ประสทิธภิาพงานส านักงาน แนวโนม้และรูปแบบของส านักงานในอนาคต 
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