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หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร ์

สาขาวชิาศลิปศาสตร ์

10103 ทกัษะชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Life Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้และการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนนิชวีติ 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 

 3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทักษะในการด าเนนิชวีติในสงัคม ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรู ้การใชเ้ทคโนโลย ีการใชเ้หตผุล 

การคดิวเิคราะห ์การแกปั้ญหา การเจรจาตอ่รอง การบรหิารตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครยีด ความเขา้ใจตนเอง 

คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาท และการสมาคม 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 English for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีส่ าคญั 

 3. เพือ่สามารถใชท้กัษะฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สาร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Civilization 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัอารยธรรมตะวนัออกและอารยธรรมตะวนัตก ในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจอารยธรรมของมนุษยใ์นอดตึอนัเป็นพืน้ฐานของอารยธรรมในปัจจุบนั 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคา่ของอารยธรรมทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ ในดา้นการเมอืง 

เศรษฐกจิ สงัคม ภมูปัิญญา ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

10131 สงัคมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ชมุชน และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลกัษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตวัเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์

องคป์ระกอบของสงัคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลต่อ

การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับแนวคดิ กฎเกณฑ์ และพัฒนาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีม่ี

อทิธพิลตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์ับสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ทีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและคณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี ความคดิเชงิวเิคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย ์องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์มนุษยก์ับสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและ

โภชนาการ การประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นการด ารงชวีติ 

10151 ไทยศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวฒันธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชวีติ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 

10152 ไทยกบัสงัคมโลก (6 หนว่ยกติ) 

 Thailand and the World Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับสถานการณ์ แนวโนม้ ลักษณะความสัมพันธ์ และการเปลีย่นแปลงทาง

เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงในสงัคมโลกทีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก 

 3. เพือ่ใหน้ าความรูไ้ปคดิ วเิคราะหปั์ญหา อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน์ในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมือง 

เศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม และผลกระทบตอ่คณุธรรม จรยิธรรม 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สถานะของประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปลีย่นแปลงในสังคมโลก ทีส่่งผลกระทบต่อ

ประเทศไทย รวมถงึสภาพปัญหาและสาเหตขุองปัญหาทีเ่กดิขึน้อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน์ ซีง่สง่ผลใหเ้กดิ

ความตระหนัก และมคีวามรูค้วามเขา้ใจในสภาพการณ์ สามารถคดิวเิคราะหถ์งึสาเหตขุองปัญหาและผลกระทบตอ่

ภาพรวมของสงัคมไทยและตวับคุคลในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม คณุธรรม จรยิธรรม 

10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Thai for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาไทยเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่พัฒนาทกัษะภาษาในการสือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาในการด าเนนิชวีติและแสวงหาความรู ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความส าคัญของภาษา ความคดิ และการสือ่สาร ศลิปะการใชถ้อ้ยค า ประโยค ส านวน โวหาร การพัฒนา

ทักษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนเพือ่สือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์การใชภ้าษาในการด าเนนิชวีติ 

การแสวงหาความรู ้และการถา่ยทอดความรู ้

10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Chinese for Communication  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้รือ่งระบบเสยีงภาษาจนีกลางสทัอักษรภาษาจนีกลางระบบฮั่นอีว่ ์พนิอนิ (Hànyǔ Pīnyīn)

สามารถใชแ้ละอา่นออกเสยีงได ้

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้รือ่งตวัอักษรจนีทีเ่ป็นหรอืประกอบกนัเป็นค าศพัทพ์ืน้ฐาน รูปประโยคและหลักภาษาจนี

ทีใ่ชส้ือ่สารกนัทัว่ไป รวมทัง้ฝึกหัดการเขยีนตวัอกัษรจนี 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาจนีในการสือ่สารทั่วไปในชวีติประจ าวนั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบเสยีงภาษาจนีกลาง การถอดเสยีงอา่นดว้ยสทัอักษรภาษาจนีกลางระบบฮั่นอีว่ ์พนิอนิ (Hànyǔ Pīnyīn)

ค าศัพทพ์ืน้ฐานและบทสนทนาทีใ่ชส้ือ่สารกันทั่วไปในชวีติประจ าวัน โครงสรา้งทางไวยกรณ์ และเรยีนรูฝึ้กเขยีน

ตวัอกัษรจนีประมาณ 550 ตวั 

10172 การอา่นภาษาองักฤษ (6 หนว่ยกติ) 

 English Reading 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ศกึษาและฝึกใชก้ลวธิกีารอา่นภาษาองักฤษเพือ่วตัถปุระสงคต์า่งๆ 

 2. เพือ่เพิม่พูนความรูโ้ครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษจากการอา่นสือ่สิง่พมิพป์ระเภทตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กลวธิใีนการอา่น การฝึกทักษะการอา่น การเพิม่พูนความรูเ้รือ่งโครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษ 

โดยใชข้อ้เขยีนทางดา้นมนุษยศ์าสตร ์สงัคมศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และสิง่ทีพ่บเห็นในชวีติประจ าวัน เชน่ ป้ายประกาศ 

หนังสือ่พมิพ ์และบทความโฆษณา 

 (เดิมรหัสชุดวิชา 22222 ปรับรหัสชุดวิชาใหม่ตามมติสภาวิชาการครั้งที่ 23/2554 เมื่อวันที่ 24 

พฤศจกิายน 2554 เริม่ใชภ้าคตน้ ปีการศกึษา 2556) 
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10202 การอา่นภาษาไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Reading 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถจับประเด็น และใจความส าคญัของงานเขยีน 

 2. เพือ่ใหรู้จ้ักจับความคดิ ขอ้สนับสนุน หรอืโตแ้ยง้ในบทความทางวชิาการ 

 3. เพือ่ใหรู้ล้กัษณะ และรูจั้กเปรยีบเทยีบการใชภ้าษาของงานเขยีนแตล่ะประเภท 

 4. เพือ่ใหรู้จ้ักตคีวามหมายของค าในขอ้ความตา่งๆ 

 5. เพือ่ใหรู้จ้ักลกัษณะการเขยีนภาษาไทยทีด่ ี

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูแ้ละกลวธิใีนการอา่น ความหมายหลายนัยของค าในภาษาไทย ลักษณะงานเขยีนแตล่ะประเภท 

ลักษณะภาษาเขยีนทีด่แีละไม่ด ีฝึกใหแ้กป้ระโยค ขอ้ความ และย่อหนา้ใหเ้ป็นภาษาเขยีนทีด่ ีโดยใชต้ัวอย่างจาก

หนังสอืพมิพ ์ค าโฆษณา เรือ่งสัน้ เรือ่งแปล และบทความ 

 ฝึกจับความคดิส าคัญ ฝึกการอ่านจับใจความงานเขียน ประเภทต่างๆ และบทความวชิาการ เพื่อ 

จับประเด็นส าคัญของเรือ่ง และวเิคราะหส์มมตฐิานของผูเ้ขยีน สรุปความคดิหรอืสิง่ทีผู่เ้ขยีนตอ้งการสนับสนุนหรอื

โตแ้ยง้ และสามารถแยกขอ้เท็จจรงิ ความคดิเห็นในงานเขยีน 

11304 ภาษาองักฤษส าหรบัเจา้หนา้ทีส่ านกังาน (6 หนว่ยกติ) 

 English for Office Staff 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับโครงสรา้ง ศพัท ์ส านวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นการประกอบกจิการ

งานของแผนกตา่งๆ ในส านักงาน 

 2. เพื่อใหส้ามารถใชภ้าษาอังกฤษในการตดิต่อสือ่สารเพื่อเพิ่มพูนประสทิธภิาพของงานทีท่ า และ 

เพือ่พัฒนาตนเองในงานอาชพี 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษ ซึง่ใชก้ันทั่วไปในส านักงาน ศัพทแ์ละส านวนเฉพาะที่ใช ้

เกีย่วกับงานในแผนกต่างๆ ตลอดจนภาษาอังกฤษทีใ่ชเ้พื่อการตดิต่อสือ่สารเพื่อเพิ่มพูนประสทิธภิาพของงาน 

ในส านักงาน 

11305 ภาษาองักฤษส าหรบัผูใ้ชค้อมพวิเตอร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 English for Computer Users 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับโครงสรา้ง ศพัท ์ส านวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นการศกึษาหาความรู ้

เกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์การใชค้อมพวิเตอรแ์ละการด าเนนิธรุกจิเกีย่วกับคอมพวิเตอร ์

 2. เพือ่เพิม่พูนประสทิธภิาพของงานทีท่ า และเพือ่พัฒนาตนเองในงานอาชพี 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษซึง่ใชใ้นต ารา บทความ ขอ้เขยีนเกีย่วกับคอมพวิเตอร ์คูม่อื

การใชค้อมพวิเตอร ์ตลอดจนภาษาองักฤษทีใ่ชเ้พือ่ตดิตอ่สือ่สาร เพิม่พูนประสทิธภิาพของการด าเนนิธรุกจิเกีย่วกับ

คอมพวิเตอร ์
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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 

13203 การวจิยัเบือ้งตน้ทางสารสนเทศศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Introduction to Research in Information Science 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการวจิัย กระบวนการวจิัยและระเบยีบวธิกีารวจิัย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสถติเิบือ้งตน้ในการวจิัย 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการด าเนนิการวจิัยทางสารสนเทศศาสตร์ 

 4. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการเขยีนโครงการวจิัย รายงานผลการวจิัยและเผยแพร่ผลการวจิัย 

ทางสารสนเทศศาสตร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของการวจัิย กระบวนการวจัิย ระเบยีบวธิกีารวจัิย สถติเิบือ้งตน้ใน

การวจิัย การด าเนินการวจิัยทางสารสนเทศศาสตร์ การเขยีนโครงการวจิัย รายงานผลการวจิัยและการเผยแพร่

ผลการวจิัยทางสารสนเทศศาสตร ์จรยิธรรมของนักวจิัย 
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13311 การพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ  (6 หนว่ยกติ) 

 Information Resources Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับทรัพยากรสารสนเทศ แหลง่ผลติและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับทบาทของเทคโนโลยใีนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

 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 
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13314 การจดัการองคก์ารสารสนเทศ  (6 หน่วยกติ)

 Management of Information Organizations 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัองคก์ารและระบบการจัดการ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มและปัจจัยส าคัญในการจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎแีละหลักการบรหิารและจัดการองคก์าร หลักการจัดการองคก์ารสมัยใหม่ หนา้ที่ของ 

การจัดการ กระบวนการจัดการองคก์ารสารสนเทศ สภาพแวดลอ้มและปัจจัยส าคญัในการจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

โครงสรา้งองคก์าร การวางแผน การจัดการทรัพยากรเพื่อการจัดการองคก์ารสารสนเทศดา้นต่างๆ การจัดการ

คณุภาพและมาตรฐาน ความร่วมมอืระหวา่งองคก์ารสารสนเทศ 

13321 การเขยีนเพือ่การสือ่สารธุรกจิ (6 หนว่ยกติ) 

 Writing for Business Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการเขยีนเพือ่การสือ่สารธรุกจิและการตดิตอ่ราชการ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถเขยีนเพือ่การสือ่สารธรุกจิ รวมทัง้การเขยีนรายงานประเภทตา่งๆ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชถ้อ้ยค าส านวนในการเขยีนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลกัการเขยีนเพือ่การสือ่สารธุรกจิและการตดิตอ่ราชการ การเขยีนเอกสารโตต้อบเพือ่ผลสมัฤทธิ ์

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 
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13401 ประสบการณว์ชิาชพีสารสนเทศศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Information Science 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการประยกุตห์ลกัการและทฤษฎทีางสารสนเทศศาสตรส์ูก่ารปฏบิตั ิ

 2. เพือ่พัฒนาความสามารถในการสือ่สาร การวเิคราะห ์และตดัสนิใจในวชิาชพีสารสนเทศศาสตร ์

 3. เพื่อเสริมสรา้งภาวะผูน้ า จติอาสา จติสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและความศรัทธาใน

วชิาชพีสารสนเทศศาสตร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกตห์ลักการและทฤษฎีทางสารสนเทศศาสตร์สู่การปฏบิัต ิการใชก้รณีศกึษา สถานการณ์

จ าลอง กลุ่มสัมพันธแ์ละการท างานเป็นทมีเพื่อสือ่สาร วเิคราะหแ์ละตัดสนิใจ การเสรมิสรา้งภาวะผูน้ า จติอาสา 

จติสาธารณะ คณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ และความศรัทธาในวชิาชพีสารสนเทศศาสตร ์

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 ์

 3. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแหล่งผลติ เผยแพร่ และบรกิารสารสนเทศทางสังคมศาสตร์

มนุษยศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์

 4. เพือ่ใหส้ามารถเลอืกใชส้ารสนเทศทางสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กระบวนการสือ่สารทางวชิาการทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และวทิยาศาสตร์ สารสนเทศส าคัญ

ประเภทต่างๆ ในศาสตร์ แหล่งผลติ เผยแพร่ และบริการสารสนเทศในศาสตร์ต่างๆ การประเมนิและเลือกใช ้

สารสนเทศทางสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์
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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 าคัญและแนวโนม้เกีย่วกับเทคโนโลยสีารสนเทศ 

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 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลักการและทฤษฎีการจัดการ เทคนิคการจัดการและการปฏบิัตงิานส านักงานในดา้นงาน

เลขานุการ งานเอกสารส านักงาน งานพัสดุส านักงาน การจัดประชุม การสือ่สารและการประชาสัมพันธ ์การใช ้

เทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดการงานส านักงาน 
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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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