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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 

10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Khmer for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นระบบเสยีง ตวัอกัษร โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพืน้ฐานภาษาเขมร 

 2. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาเขมรระดบัพืน้ฐานสือ่สารในชวีติประจ าวนั 

 3. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัค าศพัทภ์าษาเขมรทีใ่ชใ้นภาษาไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบเสยีงภาษาเขมร การฝึกเขยีนอักษรภาษาเขมร ทัง้อักษรเชลยีง และอักษรมูล ค าศัพทพ์ืน้ฐานใน

ชวีติประจ าวัน โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพื้นฐาน ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีนเพื่อ 

การสือ่สารในระดบัพืน้ฐาน ค าศพัทภ์าษาเขมรในภาษาไทย 
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10164 สงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (6 หนว่ยกติ) 

 Social and Culture in the ASEAN Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจภมูหิลงัและประวตัศิาสตรข์องภมูภิาคอาเซยีน 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจจดุประสงคก์ารรวมกลุม่ของประเทศสมาชกิในอาเซยีน 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจสภาพทางสงัคม และวฒันธรรมของชาตสิมาชกิในอาเซยีน 

 4. เพือ่ใหเ้ขา้ใจบทบาทและความสมัพันธ ์ของอาเซยีนกบัชาตติา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ภูมหิลังและประวัตศิาสตร์ของประเทศสมาชกิอาเซยีน การรวมกลุ่มของประเทศสมาชกิ สภาพทาง

สังคมและวัฒนธรรมของประเทศในสมาชกิอาเซยีน บทบาทของอาเซยีน และความสัมพันธข์องอาเซยีนทีม่ีต่อ

ภมูภิาคตา่งๆ ของโลก 

11301 ภาษาองักฤษส าหรบันกัธุรกจิ (6 หนว่ยกติ) 

 English for Business 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ใชโ้ครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษในวงการธรุกจิ  

 2. ใชท้กัษะภาษาองักฤษทัง้ฟัง พูด อา่น และเขยีน เพือ่การสือ่สารและด าเนนิงานดา้นธรุกจิ 

 3. อธบิายและแลกเปลีย่นขอ้มลูเกีย่วกับประเด็นตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิธรุกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาอังกฤษ ซึง่ใชก้นัทั่วไปในวงการธุรกจิ เพือ่ประโยชน์ใน การตดิตอ่สือ่สาร

และเพิม่พูนประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 

11302 ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว (6 หนว่ยกติ) 

 English for Tourism 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ใชโ้ครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษในบรบิททีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่ว 

 2. ใชท้กัษะภาษาองักฤษทัง้ฟัง พูด อา่น และเขยีน เพือ่การสือ่สารและบรกิารดา้นการทอ่งเทีย่ว 

 3. อธบิายขอ้มลูดา้นภมูศิาสตร ์ประวตัศิาสตร ์ขนบธรรมเนยีมประเพณี และศลิปวฒันธรรมไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษ ซึง่ใชใ้นการสือ่สารและบรกิารดา้นการท่องเทีย่วลักษณะ

ตา่งๆ การใหข้อ้มลูดา้นภมูศิาสตร ์ประวตัศิาสตร ์ขนบธรรมเนยีมประเพณี และศลิปวฒันธรรมไทย 

11304 ภาษาองักฤษส าหรบัเจา้หนา้ทีส่ านกังาน (6 หนว่ยกติ) 

 English for Office Staff 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ใชโ้ครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษในบรบิทของงานส านักงาน 

 2. ใชท้กัษะภาษาองักฤษทัง้ฟัง พูด อา่น และเขยีน เพือ่การสือ่สารและบรกิารดา้นงานส านักงาน 

 3. อธบิายกระบวนการการปฏบิตังิานและการจัดการงานส านักงาน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษ ซึง่ใชก้ันทั่วไปในส านักงาน ศัพทแ์ละส านวนเฉพาะที่ใช ้

เกีย่วกับงานในแผนกต่างๆ ตลอดจนภาษาอังกฤษทีใ่ชเ้พื่อการตดิต่อสือ่สารเพื่อเพิ่มพูนประสทิธภิาพของงาน 

ในส านักงาน 
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11305 ภาษาองักฤษส าหรบัผูใ้ชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั (6 หนว่ยกติ) 

 English for Users of Digital Technology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ใชโ้ครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นการศกึษาหาความรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยดีจิทิลั 

 2. ใชท้ักษะภาษาอังกฤษทัง้ฟัง พูด อา่น และเขยีน เพือ่การสือ่สารและการด าเนนิงานเกีย่วกับเทคโนโลยี

  ดจิทิลั 

 3. อธบิายและแลกเปลีย่นขอ้มลูเกีย่วกบัประเด็นตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงานเกีย่วกับเทคโนโลยี

  ดจิทิลั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชเ้พื่อการตดิตอ่สือ่สารและเพิม่พูนประสทิธภิาพของการ

ด าเนนิงานเกีย่วกบัเทคโนโลยดีจิทิัล 

11313 ภาษาองักฤษเพือ่งานสารสนเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 English for Information Work 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ใชโ้ครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษในบรบิทของงานสารสนเทศ 

 2. ใชท้กัษะภาษาองักฤษทัง้ฟัง พูด อา่น และเขยีนในงานสารสนเทศ   

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นงานสารสนเทศ ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขยีน 

ในงานสารสนเทศ 

12305 ศลิปะกบัสงัคมไทย (6 หนว่ยกติ) 

 The Arts and Thai Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัความสมัพันธข์องศลิปะกับชวีติของคน  

 2. เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับบทบาทหนา้ทีข่องศลิปะในฐานะเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคัญใน

  สงัคม 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในการอนุรักษ์และพัฒนางานศลิปะ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายและความส าคัญของศลิปะกับสงัคม ศลิปะชัน้สงูและศลิปะชาวบา้นของไทยในรูปแบบของ

สถาปัตยกรรม จติรกรรม ประตมิากรรม เครือ่งใชส้อย ภาษาและนาฏดรุยิางค ์ความสมัพันธข์องศลิปะกับชวีติและ

สังคม ความคดิที่อยู่เบื้องหลังงานศลิปะ ภูมิหลังและเหตุการณ์ทางประวัตศิาสตร์ แรงบันดาลที่ผลักดันให ้

สรา้งสรรคใ์นเชงิอนุรักษ์หรอืพัฒนางานศลิปะ 

12310  วถิไีทย (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Living 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัวถิไีทยในดา้นตา่งๆ  

 2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัวถิไีทยในสมัยตา่งๆ  

 3.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัอทิธพิลจากภายนอกทีส่ง่ผลตอ่วถิไีทย 
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 ค าอธบิายชุดวชิา  

 แนวความคดิเกีย่วกับวถิไีทยในดา้นชวีติความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี การละเลน่พืน้บา้น งาน

หัตถศลิป์ ทีส่ะทอ้นจากสังคมไทยตัง้แต่สังคมในสมัยจารีตจนถงึปัจจุบัน อทิธพิลจากภายนอกทัง้จากตะวันออก 

และตะวนัตกทีส่ง่ผลตอ่วถิไีทย 

12313 ทอ้งถิน่ไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Localities  

 วตัถปุระสงค ์ 

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่ไทยและวธิกีารศกึษาประวัตศิาสตรท์อ้งถิน่   

 2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสงัคมและวัฒนธรรมทอ้งถิน่ในภมูภิาคตา่งๆ  

 3.  เพือ่กอ่ใหเ้กดิความตระหนักรูถ้งึความหลากหลายทางสงัคมและวัฒนธรรมของแตล่ะทอ้งถิน่  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวความคดิ และวธิกีารในการศกึษาประวตัศิาสตร ์สงัคมและวัฒนธรรมทอ้งถิน่ของไทย ความสมัพันธ์

ระหว่างทอ้งถิน่กับวถิชีมุชนไทยในกระแสโลกาภวิัตน์ การน าความรู เ้กีย่วกับทอ้งถิน่ไทยไปประยุกตใ์ชใ้นบริบท

ตา่งๆ 

12402 วฒันธรรมกบัการทอ่งเทีย่ว (6 หนว่ยกติ) 

 Culture and Tourism 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นการทอ่งเทีย่วเชงิวัฒนธรรม 

 2. เพือ่ใหต้ระหนักถงึความส าคญัของวฒันธรรมและการทอ่งเทีย่วในสงัคมไทย 

 3. เพือ่ใหม้ทีกัษะการวเิคราะหส์ถานการณ์ และแนวทางแกไ้ขปัญหาเกีย่วกับการทอ่งเทีย่วเชงิวัฒนธรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของการท่องเทีย่ว แนวทางการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม 

การพัฒนารูปแบบและกจิกรรมการทอ่งเทีย่วทางวัฒนธรรม และการวางแผนการทอ่งเทีย่วเชงิวัฒนธรรมอยา่งย่ังยนื 

โดยค านึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิง่แวดลอ้มของทอ้งถิ่นรวมถึงบทบาทของภาครัฐ และ

ภาคเอกชนในการพัฒนาการท่องเทีย่วอย่างยั่งยนื หลักเบือ้งตน้ของการท่องเทีย่ว การทอ่งเทีย่วลักษณะเฉพาะ  

ในรูปแบบตา่งๆ และการทอ่งเทีย่วแนวใหม ่การน าเสนอนวตักรรมทางการทอ่งเทีย่วเชงิวัฒนธรรมอย่างสรา้งสรรค ์

13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้ (6 หนว่ยกติ) 

 Introduction to Information Science 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกับสารสนเทศและระบบสารสนเทศ และพัฒนาการของ 

  สารสนเทศศาสตร ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจผูใ้ชส้ารสนเทศ บคุลากร องคก์ารและวชิาชพีสารสนเทศ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการคน้คนืสารสนเทศและการประยุกตเ์ทคโนโลยดีจิทิลัในงานสารสนเทศ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจจรยิธรรมสารสนเทศและกฎหมายส าคญัในงานสารสนเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับสารสนเทศและระบบสารสนเทศ พัฒนาการของสารสนเทศศาสตร์ ผูใ้ชส้ารสนเทศ 

บุคลากร องคก์ารและวชิาชพีสารสนเทศ การคน้คนืสารสนเทศ การประยุกตเ์ทคโนโลยดีจิทิัลในงานสารสนเทศ 

จรยิธรรมสารสนเทศ กฎหมายส าคญัในงานสารสนเทศ 
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13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ  (6 หนว่ยกติ) 

 Communication in Information Work 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเแนวคดิ ทฤษฎ ีกระบวนการและรูปแบบการสือ่สาร จรยิธรรมและกฎหมาย 

  ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการใชภ้าษาไทยเพือ่การสือ่สารในงานสารสนเทศ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถประยกุตเ์ทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การสือ่สารในงานสารสนเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี กระบวนการและรูปแบบการสือ่สาร บทบาทของการสือ่สารในงานสารสนเทศ การใช ้

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สารในงานสารสนเทศ การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอา่นและการเขยีนในงานสารสนเทศ 

การใชเ้ทคโนโลยดีจิทิัลเพือ่การสือ่สารในงานสารสนเทศ จรยิธรรมและกฎหมาย 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสือ่สาร 

13203 การวจิยัและการปฎบิตังิานสารสนเทศองิหลกัฐานเชงิประจกัษ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Research and Evidence-based Information Practice 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจแนวคดิการวจิัย กระบวนการวจิัย ระเบยีบวธิีการวจิัย การด าเนินการ     

  การวจิัย และจรยิธรรมการวจิัย 

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ หลักการและกระบวนการปฏิบัตงิานสารสนเทศองิหลักฐาน 

  เชงิประจักษ์ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถวเิคราะหก์รณีศกึษาการปฏบิัตงิานสารสนเทศองิการวจิัยและหลักฐาน

  เชงิประจักษ์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิการวจิัย กระบวนการวจิัย ระเบยีบวธิีการวจิัย การออกแบบการวจิัย การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

การวเิคราะหแ์ละน าเสนอขอ้มูล สถติเิบือ้งตน้ในการวจิัย การเผยแพร่งานวจัิยและการน างานวจัิยไปใช ้แนวคดิ 

หลักการและกระบวนการปฎบิัตงิานองิหลักฐานเชงิประจักษ์ จริยธรรมการวจัิยและการใชง้านวจัิย กรณีศกึษา 

การปฎบิตังิานสารสนเทศองิการวจัิยและหลกัฐานเชงิประจักษ์ 

13311 การพฒันาและการจดัการทรพัยากรสารสนเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 Collection Development and Management   

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจทรัพยากรสารสนเทศ แหลง่ผลติและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจกระบวนการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถประยกุตเ์ทคโนโลยใีนการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับทรัพยากรสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศแบบเปิด แหลง่ผลติและเผยแพร่ทรัพยากร

สารสนเทศ กระบวนการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การก าหนดนโยบาย การวเิคราะหค์วามตอ้งการ

ของผูใ้ชแ้ละการศกึษาผูใ้ช ้การจัดหา การวเิคราะห ์และการประเมนิทรัพยากรสารสนเทศ การจัดการงบประมาณ 

การประยุกตเ์ทคโนโลย ีความร่วมมอืและเครอืขา่ย จรยิธรรมและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนาและการจัดการ

ทรัพยากรสารสนเทศ 
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13312 การวเิคราะหส์ารสนเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 Information Analysis 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ หลกัการและกระบวนการวเิคราะหส์ารสนเทศ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถจัดหมวดหมูแ่ละการท ารายการสารสนเทศ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถประยกุตเ์ทคโนโลยใีนการวเิคราะหส์ารสนเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลักการ และกระบวนการวเิคราะห์สารสนเทศ การจัดหมวดหมู่ การท ารายการ เมตะดาตา  

การท าดรรชนีและสาระสงัเขป การควบคมุค าศัพท ์เครือ่งมอืชว่ยวเิคราะหส์ารสนเทศ มาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกับการ

วเิคราะหส์ารสนเทศ การประยุกตเ์ทคโนโลยใีนการวเิคราะหส์ารสนเทศ ความร่วมมอืและเครือข่ายการวเิคราะห์

สารสนเทศ 

13313 การบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ  (6 หน่วยกติ)

 Information Services and Dissemination 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเแนวคดิ หลกัการ และการจัดการการบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแหลง่และเครือ่งมอืชว่ยคน้ควา้ในการบรกิารสารสนเทศ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการจัดการและการประเมนิการบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการประยกุตเ์ทคโนโลยดีจิทิลัในการบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลักการ และการจัดการเกี่ยวกับการบริการและเผยแพร่สารสนเทศ แหล่งและเครื่องมือ 

ชว่ยคน้ควา้ รูปแบบและชอ่งทางการบรกิารสารสนเทศ พฤตกิรรมผูใ้ชแ้ละการสง่เสรมิการใช ้บทบาทและสมรรถนะ

ของผูใ้หบ้รกิาร การประเมนิการบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศ การประยุกตเ์ทคโนโลยดีจิทิัลในการบรกิารและ

เผยแพร่สารสนเทศ 

13314 การจดัการองคก์ารสารสนเทศ  (6 หน่วยกติ)

 Management of Information Organizations 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ ทฤษฎแีละหลกัการจัดการองคก์ารสมัยใหม่ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจกระบวนการจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจสภาพแวดลอ้มและปัจจัยส าคัญในการจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจคณุภาพ มาตรฐาน และเครอืขา่ยองคก์ารสารสนเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิด ทฤษฎีและหลักการจัดการองค์การสมัยใหม่ กระบวนการจัดการองค์การสารสนเทศ 

สภาพแวดลอ้มและปัจจัยส าคญัในการจัดการองคก์ารสารสนเทศ การจัดโครงสรา้งองคก์าร การวางแผน การจัดการ

ทรัพยากร การบริหาร การประเมินองค์การสารสนเทศ การจัดการคุณภาพและมาตรฐานองค์การสารสนเทศ  

ความร่วมมอืและเครอืขา่ยองคก์ารสารสนเทศ 
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13315 การสงวนรกัษาสารสนเทศดจิทิลั (6 หนว่ยกติ) 

 Digital Preservation 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิและหลกัการสงวนรักษาสารสนเทศดจิทิลั 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจวธิกีารและเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการสงวนรักษาสารสนเทศดจิทิลั 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเมตะดาตาและคลงัสารสนเทศดจิทิัล 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจมาตรฐาน กฎหมาย และประเด็นส าคัญเกีย่วกับการสงวนรักษาสารสนเทศ

  ดจิทิลั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิดและหลักการสงวนรักษาสารสนเทศดิจิทัล วงจรชีว ิตของสารสนเทศดิจิทัล วิธีการและ

เทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการสงวนรักษาสารสนเทศดจิทิัล การแปลงสารสนเทศแอนะล็อกใหอ้ยู่ในรูปดจิทิัล เมตะดาตา 

คลงัสารสนเทศดจิทิลั มาตรฐานและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ประเด็นส าคญัเกีย่วกบัการสงวนรักษาสารสนเทศดจิทิลั 

13321 การสือ่สารธุรกจิในยคุดจิทิลั    (6 หนว่ยกติ) 

 Business Communication in the Digital Age 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจธรุกจิ การสือ่สารธรุกจิและการตลาดดจิทิลั 

 2. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการใชภ้าษาธรุกจิเพือ่การสือ่สารธรุกจิและการน าเสนอ   

 3. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการใชส้ือ่และเทคโนโลยดีจิทิัลเพือ่การสือ่สารธรุกจิในยุคดจิทิลั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับธุรกจิ การสือ่สารธุรกจิ และการตลาดดจิทิัล รูปแบบ เครื่องมอื หลักการ และกลยุทธ ์

การสือ่สารธรุกจิ ภาษาธรุกจิ และการน าเสนอ การใชส้ือ่และเทคโนโลยดีจิทิลัในการสือ่สารธรุกจิในยคุดจิทิลั 

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 

 การประยกุตห์ลกัการและทฤษฎทีางสารสนเทศศาสตรส์ูก่ารปฏบิตั ิการใชก้รณีศกึษาสถานการณ์จ าลอง 

กลุ่มสัมพันธ์และการท างานเป็นทมีเพื่อสือ่สาร วเิคราะห์และตัดสนิใจ การเสริมสรา้งภาวะผูน้ า การพัฒนาตน  

จติสาธารณะ คณุธรรม จรรยาบรรณและความศรัทธาในวชิาชพีสารสนเทศศาสตร ์

13411 การจดัการสารสนเทศลกัษณะพเิศษ (6 หนว่ยกติ) 

 Special Information Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกบัสารสนเทศลกัษณะพเิศษ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการ การพัฒนา และการจัดการสารสนเทศลักษณะพเิศษ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการจัดระบบ แหลง่ผลติ บรกิาร และเผยแพร่สารสนเทศลกัษณะพเิศษ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามสามารถประยกุตเ์ทคโนโลยใีนการจัดการสารสนเทศลักษณะพเิศษ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและลกัษณะส าคญัของสารสนเทศลักษณะพเิศษ หลกัการ การพัฒนาและการจัดการสารสนเทศ

ลักษณะพเิศษ การจัดระบบ แหล่งผลติ การบรกิารและเผยแพร่ การอนุรักษ์และสงวนรักษาสารสนเทศลักษณะ

พเิศษ การประยกุตเ์ทคโนโลยใีนการจัดการสารสนเทศลักษณะพเิศษ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

13412 แหลง่สารสนเทศทางสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์และวทิยาศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Information Sources in Social Sciences, Humanities and Science 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิและกระบวนการสือ่สารทางวชิาการทางสังคมศาสตร ์มนุษยศาสตร์ 

และวทิยาศาสตร ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจทรัพยากรสารสนเทศส าคญัทางสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์

 3. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแหล่งผลติ เผยแพร่ และบรกิารสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 

และวทิยาศาสตร ์

 4. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามสามารถประเมนิและเลอืกใชส้ารสนเทศทางสังคมศาสตร ์มนุษยศาสตร์ และ

  วทิยาศาสตร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและกระบวนการสือ่สารทางวชิาการทางสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ทรัพยากร

สารสนเทศทีส่ าคัญ แหล่งผลติ เผยแพร่และบรกิารสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

การประเมนิและเลอืกใชส้ารสนเทศทางสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์

13413 เทคโนโลยดีจิทิลัและวทิยาการขอ้มูล (6 หนว่ยกติ) 

 Digital Technology and Data Science 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลยดีจิทิลัและวทิยาการขอ้มูล 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการจัดการขอ้มลูดว้ยวทิยาการขอ้มลู 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถประยกุตเ์ทคโนโลยดีจิทิลัและวทิยาการขอ้มูลในงานสารสนเทศ 

 4. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจจรยิธรรม กฎหมาย และประเด็นส าคัญเกีย่วกับเทคโนโลยดีจิทิัลและ

  วทิยาการขอ้มลู 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับเทคโนโลยดีจิทิัล วทิยาการขอ้มูล คลังขอ้มูล ขอ้มูลขนาดใหญ่ การท าเหมอืงขอ้มูล 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล การประยุกตเ์ทคโนโลยดีจิทิัลและวทิยาการขอ้มูลในงานสารสนเทศ จรยิธรรม

และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ประเด็นส าคญัเกีย่วกบัเทคโนโลยดีจิทิลัและวทิยาการขอ้มูล 

13416 พนัธกจิสมัพนัธก์บัชุมชนในงานสารสนเทศ   (6 หนว่ยกติ) 

 Community Engagement and Information Work 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิและหลกัการพืน้ฐานของพันธกจิสมัพันธก์ับชมุชน    

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจพันธกจิและบทบาทขององคก์ารสารสนเทศ และนักสารสนเทศกับชมุขน

  และสงัคม    

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิการจัดการสารสนเทศทอ้งถิน่ ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ แหลง่เรยีนรูแ้ละ

  องคก์ารสารสนเทศเพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามสามารถบรูณาการงานสารสนเทศกับพันธกจิสมัพันธก์บัชมุชน 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและหลักการพื้นฐานของพันธกจิสัมพันธ์กับชุมชน การเป็นหุน้ส่วนของชุมชน พันธกจิและ

บทบาทขององคก์ารสารสนเทศและนักสารสนเทศกับชมุขนและสังคม การบูรณาการงานสารสนเทศกับพันธกจิ

สมัพันธก์ับชมุชน กลยุทธแ์ละแนวปฎบิัตทิีด่ใีนการจัดการสารสนเทศทอ้งถิน่ ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ และแหลง่เรียนรู ้

แบบเปิดเพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ ความร่วมมอืระหวา่งหอศลิป์ หอ้งสมดุ ศนูยก์ารเรยีนรูแ้ละพพิธิภัณฑ ์กรณีศกึษา

พันธกจิสมัพันธก์บัชมุชนในงานสารสนเทศ 

13421 การจดัการงานส านกังาน (6 หนว่ยกติ) 

 Office Work Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกบังานส านักงาน 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการและทฤษฎกีารจัดการงานส านักงาน 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถประยกุตเ์ทคโนโลยดีจิทิลัในการจัดการงานส านักงาน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิดเกี่ยวกับงานส านักงานและงานเลขานุการ บทบาทหนา้ที่และสมรรถนะของผูบ้ริหารงาน

ส านักงานและเลขานุการ หลักการและทฤษฎีการจัดการงานส านักงาน การจัดการสภาพแวดลอ้มส านักงาน  

การจัดการสารสนเทศส านักงานและเอกสารส านักงาน การจัดการการประชมุ การสือ่สารในงานส านักงาน และ 

การประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดการงานส านักงาน 

13423 ระบบสารสนเทศส านกังาน (6 หนว่ยกติ) 

 Office Information System 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกบัระบบสารสนเทศส านักงาน 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการพัฒนาระบบสารสนเทศส านักงาน 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจธรรมาภบิาลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในงาน 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถประยกุตเ์ทคโนโลยเีพือ่การจัดการสารสนเทศส านักงาน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศส านักงาน การพัฒนาระบบสารสนเทศส านักงาน แนวทางและ

กรณีศกึษาการพัฒนาระบบสารสนเทศส านักงาน  ขอ้ตกลงระดับการใหบ้รกิาร ธรรมาภบิาลในส านักงาน การรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การประยุกตเ์ทคโนโลยเีพื่อการจัดการสารสนเทศส านักงาน ประเด็น

ส าคญัและกรณีศกึษาระบบสารสนเทศส านักงาน 

20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้ (6 หนว่ยกติ) 

 Psychology and Learning Methodology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลักการ แนวคดิ และทฤษฎทีางจติวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับครูและบคุลากร

  ทางการศกึษา 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าหลักการ แนวคดิ และทฤษฎทีางจิตวทิยาไปประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนาผูเ้รยีนและ

  จัดการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลักการ แนวคดิ และทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกับรูปแบบการเรยีนรูแ้ละการ

  สอนทัง้ในระบบและนอกระบบ 



12 

 4. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนาผูเ้รยีนและจัดการเรยีนการสอนทัง้ในระบบและ

  นอกระบบไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการ แนวคดิ และทฤษฎี จิตวทิยาพัฒนาการวัยเด็ก วัยรุ่น และวัยผูใ้หญ่ จิตวทิยาการศกึษา 

กลุม่ปัญญานยิม กลุม่มนุษยนยิม และกลุม่พฤตกิรรมนยิม จติวทิยาเพือ่การแนะแนว จติวทิยาการปรกึษากลุม่ทฤษฎี

ทีเ่นน้ความคดิและเหตุผล กลุ่มทฤษฎีทีเ่นน้อารมณ์และความรูส้กึ และกลุ่มทฤษฎีที่เนน้พฤตกิรรม จติวทิยา

บคุลกิภาพ จติวทิยาสงัคม จติวทิยาชมุชน จติวทิยาการเรียนรูก้ับการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

และการน าหลักการ แนวคดิ และทฤษฎทีางจติวทิยาไปประยุกตใ์ชใ้นการจัดการเรียนรู ้ศาสตร์และศลิป์ในการ 

จัดการศกึษาในระบบและนอกระบบ ทฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละการสอนทัง้ในระบบและนอกระบบ 

26403 แหลง่วทิยาการชุมชนเพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Community Resources for Lifelong Learning 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่พัฒนาความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัลกัษณะ และประเภทของแหลง่วทิยาการในชมุชน 

 2. เพือ่พัฒนาความรูแ้ละความสามารถในการวเิคราะหแ์ละส ารวจแหลง่วทิยาการในชมุชน การวางแผน 

  และพัฒนาแหล่งวทิยาการในชุมชน การบริหารและการประสานงานเพื่อใชป้ระโยชน์จากแหล่ง  

  วทิยาการในชมุชนเพือ่การจัดการเรยีนรูต้ลอดชวีติ โดยค านงึถงึการมสีว่นร่วมรับผดิชอบของชมุชน 

 3. เพื่อพัฒนาความรูแ้ละความสามารถในการจัดและการใชป้ระโยชน์จากแหล่งวิทยาการชุมชน 

  ประเภทตา่งๆ เพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติใหเ้หมาะสมกบัชมุชน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แหล่งวทิยาการชุมชนในสังคมแห่งการเรียนรูเ้พื่อการศกึษาตลอดชวีติ การศกึษา การส ารวจและ

วเิคราะหแ์หลง่วทิยาการในชมุชน  การบรหิารจัดการแหลง่วทิยาการในชมุชน เครอืขา่ยชมุชนกับการจัดการแหลง่

วทิยากรชมุชน ภูมปัิญญาไทยและเทคโนโลยพีืน้บา้นกับการศกึษาตลอดชวีติ แหลง่วทิยาการชมุชนกับการศกึษา

ตลอดชวีติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ ์หอศลิป์ สวนสัตว ์สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ อุทยานการศกึษากับการศกึษาตลอดชวีติ สถาน

ประกอบการกบัการศกึษาตลอดชวีติ ทรัพยากรธรรมชาตกิบัการศกึษาตลอดชวีติ สภาพปัจจบุนั ปัญหาและแนวโนม้

ของแหลง่เรยีนรูก้บัการศกึษาตลอดชวีติ 

26406 การพฒันาและการใชส้ือ่การเรยีนรูเ้พือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Development of Learning Media for Lifelong Learning 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อพัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับ แนวคดิ หลักการ ความหมาย ประเภทของสือ่การเรียนรู ้

  เพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

 2. เพือ่พัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับ แนวทางการใชส้ือ่การเรยีนรูก้ับกจิกรรมการศกึษานอกระบบ

  ประเภทการศกึษาขัน้พืน้ฐาน การใชส้ือ่การเรยีนรูก้บักจิกรรมการศกึษานอกระบบประเภททักษะและ

  การพัฒนาอาชพี การใชส้ือ่การเรยีนรูก้บักจิกรรมการศกึษานอกระบบประเภทการพัฒนาคณุภาพชวีติ

  และการใชส้ือ่การเรยีนรูก้บักจิกรรมการศกึษาตามอธัยาศยัเพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

 3. เพื่อพัฒนาความรูค้วามสามารถในการจัดระบบ การออกแบบ การผลติ การประยุกตใ์ช ้และการ  

  ประเมนิผลเกีย่วกับสือ่การเรียนรูใ้นการจัดกจิกรรมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย

  ประเภทตา่งๆ เพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกับสือ่การเรยีนรูเ้พือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ ววิัฒนาการของสือ่ ประเภทของสือ่ การ

จัดระบบสือ่ การจัดการและการประสานงานการใชส้ือ่ การออกแบบ การผลติ การใชส้ือ่และการประเมนิสือ่ การ

เรยีนรูเ้พือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความตอ้งการและแนวโนม้ของสือ่การเรยีนรูเ้พื่อการเรียนรู ้

ตลอดชวีติ 

27112 การบรหิารศนูยส์ ือ่การศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Administration of Educational Media Center 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องหลักการและแนวคดิเกีย่วกับองคก์ร และการบรหิารและการจัดการ

  องคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 2. เพื่อใหม้กีารพัฒนาทักษะในการบรหิารบุคลากร งบประมาณ สารสนเทศและเครือข่ายสือ่สารและ

  โครงสรา้งพืน้ฐาน และสิง่อ านวยความสะดวกอย่างครบวงจร 

 3. เพื่อใหต้ระหนักและเห็นคุณค่าของการจัดอาคารสถานที ่และจัดการสภาพแวดลอ้มในการท างาน

  และการใหบ้รกิาร 

 4. เพือ่ใหศ้กึษาวจัิยและพัฒนาองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาใหเ้หมาะสมกับบรบิทของสงัคม

  ปัจจบุนั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลกัการ และแนวคดิเกีย่วกับองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา  เพือ่เป็นพืน้ฐานสูก่ารบรหิารและ

การจัดองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา โดยมุ่งเนน้ใหบ้รหิารอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลค านึงใน

ดา้นการตลาดเพือ่การผลติและจัดหาสือ่ บรหิารบคุลากร บรหิารงบประมาณ บรหิารสารสนเทศและบรหิารเครือข่าย

สือ่สาร รวมถงึการบรหิารอาคารสถานทีแ่ละจัดสภาพแวดลอ้ม เพือ่สรา้งบรรยากาศทีด่ใีนการท างานและใหบ้รกิาร

ตลอดจนการบริหารโครงสรา้งพื้นฐาน เครื่องมือ และสิง่อ านวยความสะดวก เพื่อการรองรับการใหบ้ริการและ 

มุ่งประเมนิและพัฒนาองคก์รดว้ยการวจัิยในองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา อกีทัง้ศกึษารายกรณีองคก์ร

เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

32210 องคก์ารและการจดัการ และการจดัการเชงิกลยทุธ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Organization and Management and Strategic Management 

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

 32210-1 องคก์ารและการจดัการ (Organization and  Management) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัองคก์าร หลกัการ และวธิกีารจัดการองคก์าร หนา้ทีข่องการจัดการ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการน าหลกัการดงักลา่วมาประยุกตใ์ชก้บัองคก์าร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย รูปแบบ แนวคดิ และทฤษฎตีา่งๆ เกีย่วกับองคก์าร หลักและวธิกีารจัดองคก์าร การก าหนด

อ านาจหนา้ทีใ่นองคก์าร หลักการและหนา้ทีข่องการจัดการ การวางแผน การจัดองคก์าร ภาวะผูน้ าและการจูงใจ 

การตดิตามและควบคมุ พฤตกิรรมองคก์าร และการบรหิารการเปลีย่นแปลง 
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 32210-2 การจดัการเชงิกลยทุธ ์(Strategic Management) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกบัแนวคดิ กระบวนการของการจัดการเชงิกลยทุธ ์

 2. เพือ่ใหส้ามารถตรวจสอบและวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มตา่งๆ ขององคก์ารและน ามาใชใ้นการตดัสนิใจ

  ของผูบ้รหิารในการก าหนดทศิทาง วัตถุประสงคแ์ละกลยุทธข์ององคก์ารในระดับต่างๆ ไดอ้ย่างมี

  ประสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความส าคัญและองคป์ระกอบของการจัดการเชงิกลยุทธ ์ระดับและประเภทของกลยุทธ์ 

กระบวนการการจัดการเชงิกลยุทธ ์การตรวจสอบและวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอก การวางแผน

กลยทุธ ์การน ากลยทุธไ์ปปฏบิตั ิและการควบคมุกลยทุธ ์

32335 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการทอ่งเทีย่วและอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว (6 หนว่ยกติ) 

 Introduction to Tourism and Tourism Industry 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิ องคป์ระกอบ รูปแบบและความเป็นมาของการท่องเทีย่ว ปัจจัยทีม่ี

  ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อเศรษฐกจิ สังคม และ   

  สิง่แวดลอ้ม 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการวางแผนและพัฒนาการท่องเทีย่ว การจัดการการท่องเทีย่วอย่างยั่งยนื

  และกฎหมายเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่ว 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับธรุกจิในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว องคก์ารและสถาบนัทีม่บีทบาทตอ่อตุสาหกรรม

  ทอ่งเทีย่ว และจติวทิยาบรกิารในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับสถานการณ์การท่องเทีย่วโลกและมาตรฐานการท่องเทีย่วสากล อันกอ่ใหเ้กดิ

  วสิยัทศันเ์กีย่วกบัอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ องคป์ระกอบ ความสมัพันธร์ะหวา่งองคป์ระกอบ รูปแบบของการทอ่งเทีย่ว ประวตั ิความเป็นมา

ของการท่องเที่ยวและโรงแรมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ผลกระทบของ  

การทอ่งเทีย่วตอ่เศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม การวางแผนและพัฒนาการทอ่งเทีย่ว การจัดการการทอ่งเทีย่ว 

อย่างย่ังยืน กฎหมายเกีย่วกับการท่องเทีย่ว ธุรกจิในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว องคก์ารทีม่ีบทบาทส าคัญต่อ

อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว จติวทิยาบริการในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว โดยค านึงสถานการณ์การท่องเทีย่วโลกและ

มาตรฐานการทอ่งเทีย่วสากล 

32342 ภาวะผูน้ าและพฤตกิรรมองคก์าร (6 หนว่ยกติ) 

 Leadership and Organizational Behaviour 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัผูน้ าและภาวะผูน้ า 

 2. เพือ่น าไปประยกุตใ์ชภ้าวะผูน้ าในองคก์ารได ้

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในพฤตกิรรมองคก์าร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัผูน้ าและภาวะผูน้ า คณุลกัษณะ ทกัษะและบทบาทหนา้ทีข่องผูน้ า การพัฒนา

ของผูน้ า การตัดสนิใจและการแกปั้ญหา รูปแบบภาวะผูน้ า ปัจจัยทีก่ าหนดตัวผูน้ า วธิคีดิเชงิกลยุทธ ์วธิกีารจัดการ 

การปรับตวัของผูน้ าใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ และคณุธรรมจรยิธรรมของผูน้ า 
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 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับพฤตกิรรมองคก์าร พฤตกิรรมสว่นบุคคล การจูงใจ การจัดการความเครียด 

พฤตกิรรมกลุม่ การสือ่สารภายในองคก์าร อ านาจและการเมอืงในองคก์าร การจัดการความขัดแยง้และการเจรจา

ตอ่รอง และวฒันธรรมองคก์าร 

32452 กลยทุธก์ารจดัการทรพัยากรมนุษยแ์ละองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Resource Management Strategy and Learning Organization 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิ และหลกัการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

 2. เพือ่ใหส้ามารถบรูณาการความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งมาใชก้ าหนดกลยุทธก์ารจัดการทรัพยากรมนุษยไ์ดอ้ย่าง

  สอดคลอ้ง 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิกลยุทธก์ารจัดการทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ารธุรกิจ การออกแบบโครงสรา้งและระบบจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ การปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การสรา้งความเป็นผูน้ า การสรา้งทีมที่มี

ประสทิธภิาพสงู เทคนคิและวธิกีารในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์กระบวนการและประเภทตา่งๆ ของการฝึกอบรม

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

 การสรา้งและสะสมความรูข้องพนักงานระดับตา่ง ๆ ในองคก์าร การถา่ยทอดความรูจ้ากพนักงานและทมี

ใหแ้กอ่งคก์าร พืน้ฐานสรา้งองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้5 ประการ ความช านาญของบคุลากร ตัวแบบทางจติ วสิยัทัศน์

ร่วม การเรยีนรูข้องทมี และการคดิเชงิระบบ 
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