
 

 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 

                                  สาขาวชิาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557 ) 

 

                        ชื่อสถาบันอดุมศกึษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

                         คณะ        มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

    1.1 รหัสหลักสูตร   0235   /รหัสสาขาวชิา  0566 
 

    1.2 ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย  :   หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาบรรณารักษศาสตรและ 

                                   สารสนเทศศาสตร 

ภาษาอังกฤษ   :   Bachelor of Arts Program in Library and Information Science  

 

2. ช่ือปรญิญาและสาขาวชิา 

ชื่อเต็ม (ไทย)   :   ศลิปศาสตรบัณฑติ (บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร) 

ชื่อยอ (ไทย)  :   ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :   Bachelor of Arts (Library and Information Science) 

ชื่อยอ (อังกฤษ)           :   B.A. (Library and Information Science) 

 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร  

           3.1.1  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร  

         หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาบรรณารกัษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

ผูสําเรจ็การศกึษาตองเรยีนไมนอยกวา  130  หนวยกติ  
 



 

 

               3.1.2 โครงสรางของหลักสูตร  

         หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาบรรณารกัษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

ประกอบดวยสัดสวนหนวยกติแตละหมวดวิชาและแตละกลุมวิชา  ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ สกอ. 

(หนวยกติ) 

หลักสูตรใหม 

(หนวยกิต) 

1) หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป ไมนอยกวา   30 ไมนอยกวา   30 

 1.1 กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร - 12 - 15 

 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร - 3 - 6 

 1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร - 6 - 9 

 1.4 กลุมวชิาคณติศาสตร  

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
- 6 - 9 

2) หมวดวชิาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 84   ไมนอยกวา  94 

 2.1 กลุมวชิาแกน -          เรยีน     27 

 2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ -          เรยีน     30 

 2.3 กลุมวิชาเอกเลอืก -     ไมนอยกวา  30 

 2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชพี - เรยีน             7 

3) หมวดวชิาเลือกเสร ี ไมนอยกวา  6 ไมนอยกวา    6 

จํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 120 ไมนอยกวา    130 



 

 

     3.1.3 รายวชิา   

          1) หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไปตองเรยีนทุกกลุมวิชาไมนอยกวา  30              หนวยกติ 

                1.1 กลุมวชิาภาษาและการส่ือสาร     เรยีน                  12  -  15  หนวยกติ 

        บังคบั   (เรยีน)                                        9        หนวยกติ 

1500112 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสบืคน 

(Thai for Communication and Information Retrieval) 

3(2-2-5) 

1500113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 

(Foundation of English 1) 

3(2-2-5) 

1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 

(Foundation of English 2) 

3(2-2-5) 

                           เลือก   (เรยีน)                         3 - 6  หนวยกติ 
 

1500115 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 

(English for Academic Purposes) 

3(2-2-5) 

1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ 

(Reading Practice of English) 

3(2-2-5) 

1500117 การเขียนขัน้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 

(Basic Writing of English) 

3(2-2-5) 

1500118 ทักษะการพูดขัน้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 

(Basic Oral Skills of English) 

3(2-2-5) 

1561110 ภาษาญีปุ่นเบ้ืองตน 

(Japanese for  Beginners) 

3(2-2-5) 

1571115 ภาษาจนีเบ้ืองตน 

(Chinese  for  Beginners) 

3(2-2-5) 

1581107 ภาษามาเลยเบื้องตน   

(Malay for Beginners )               

3(2-2-5) 

1661108 ภาษาเกาหลเีบื้องตน      

(Korean  for  Beginners) 

3(2-2-5) 

1671104 ภาษาลาวเบ้ืองตน       

(Lao  for  Beginners) 

3(2-2-5) 



 

 

1681103 

 

  ภาษาเขมรเบื้องตน  

  (Khmer  for  Beginners) 

3(2-2-5) 

 

1691103   ภาษาพมาเบ้ืองตน   

  (Myanmar for Beginners)    

3(2-2-5) 

1711108 ภาษาเวียดนามเบ้ืองตน       

(Vietnamese  for  Beginners) 

3(2-2-5) 

1741101 ภาษาอินโดนเีซยีเบื้องตน  

(Bahasa Indonesia  for Beginners)                                   

3(2-2-5) 

                                1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตร  เรยีน                       3 - 6   หนวยกติ 

      บังคบั  (เรยีน)                         3     หนวยกติ 

2522203 คุณธรรม นําความรู 

(Knowledge Led Morality) 

3(2-2-5) 

                                                                   

                            เลอืก (เรยีน)                                                    0 - 3   หนวยกิต        

1500104 ความจรงิของชวีติ 

(Meaning of Life) 

3(3-0-6) 

1500111 สุขภาวะในการดาํเนนิชวิีต         

(Well-being for Living)             

3(3-0-6) 

2000103 สุนทรยีภาพของชวีติ  

(Aesthetic Appreciation)   

3(2-2-5) 

2500101 พฤตกิรรมมนุษยกบัการพัฒนาตน 

(Human Behavior and Self Development) 

3(3-0-6) 

 1.3 กลุมวชิาสงัคมศาสตร   เรยีน                              6 - 9   หนวยกติ 

      บังคบั (เรยีน)               6   หนวยกติ 

2500102 วิถไีทย      

(Thai  Living) 

3(3-0-6) 

2500107 อาเซยีนศกึษา   

(ASEAN Study) 

3(3-0-6) 

 

                            



 

 

                              เลือก (เรยีน)              0 - 3   หนวยกติ 

2500103 วิถโีลก  

(Global Living) 

3(3-0-6) 

2500108 ชวีติกับสิ่งแวดลอม 

(Human Beings and Environment) 

3(2-2-5) 

2500109 วิถชีวิีตเศรษฐกจิพอเพียง  

(Self-Economic Sufficiency) 

3(2-2-5) 

2541204 มนุษยกับธรรมชาต ิ

(Man and Nature) 

 

3(3-0-6) 

                                1.4 กลุมวชิาคณิตศาสตร วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี เรยีน  6 - 9  หนวยกิต 

       บังคบั (เรยีน)                      3  หนวยกติ 

4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชวิีต 

(Information Technology for Life) 

3(2-2-5) 

                                   เลือก (เรยีน)                        3 - 6   หนวยกติ 

4000106 การคิดและการตัดสนิใจ 

(Thinking and Decision Making) 

3(2-2-5) 

4000114 วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชวิีต 

(Science for Quality of Life) 

3(2-2-5) 

4083202 กฬีาเพ่ือสุขภาพ 

(Sports for Health) 

3(2-2-5) 

             2. หมวดวชิาเฉพาะดาน     เรยีนไมนอยกวา     94 หนวยกติ 

                    2.1 กลุมวชิาแกน        เรยีน      27  หนวยกติ 

1631204 งานเทคนคิในหองสมุด      

(Technical Operation in Library) 

3(2-2-5) 

1631306 งานบรกิารของหองสมุดและศนูยสารสนเทศ  

(Services of Library and Information Center) 

3(2-2-5) 

 



 

 

                         

                          2.2 กลุมวชิาเอกบงัคบั    เรยีน   30  หนวยกติ 

                  

1632310 การสงเสรมิการอานและการเรยีนรู                       

(Reading and Learning Promotion) 

3(2-2-5) 

1632311   จรยิธรรมและกฎหมายในวชิาชพีบรรณารกัษศาสตรและ

สารสนเทศศาสตร  

(Ethics and Law in Library and Information Science)         

3(3-0-6) 

1633409 การบรหิารงานหองสมุดและศูนยสารสนเทศ   

(Library and Information Center Administration)  

3(3-0-6) 

1633410  หองสมุดในโลกสมัยใหม      

(Library in the Modern World) 

3(3-0-6) 

1633701 ภาษาอังกฤษสําหรับบรรณารักษและนกัสารสนเทศ 1     

(English for Librarians and Information Professionals 1) 

3(3-0-6) 

1633702  ภาษาอังกฤษสําหรับบรรณารักษและนกัสารสนเทศ 2        

(English for Librarians and Information Professionals 2) 

3(3-0-6) 

1634903 การวิจัยเบื้องตนทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร    

(Introduction to Research in Library and Information Science) 

3(2-2-5) 

1631203 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ     

(Information Resources Development) 

3(3-0-6) 

1632204 การจัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศ 1    

(Classification of Information Resources 1) 

3(2-2-5) 

1632205 การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ 1    

(Information Resources Cataloging 1) 

3(2-2-5) 

1633117 การจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศ             

(Information Storage and Retrieval) 

3(2-2-5) 

1633119 การจัดการฐานขอมูลและโปรแกรมประยกุตในงานสารสนเทศ 

(Database Management and Application Software in 

Information Work) 

3(2-2-5) 

1633203 การจัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศ 2               

(Classification of Information Resources 2) 

3(2-2-5) 



 

 

 

                          2.3  กลุมวชิาเอกเลือก   เรยีนไมนอยกวา  30  หนวยกติ 

1633204 การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ 2     

(Information Resources Cataloging 2) 

 3(2-2-5) 

1634103 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานสารสนเทศ    

(Web Design and Development in Information Work) 

3(2-2-5) 

1634904 การเขียนรายงานวชิาการ     

(Academic Report Writing) 

3(3-0-6) 

1634905 สัมมนาทางบรรณารกัษศาสตรและสารสนเทศศาสตร   

(Seminar in Library and Information Science) 

3(2-2-5) 

1633115 การจัดการความรู       

(Knowledge Management) 

3(2-2-5) 

1633224 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ     

(Information Technology Management) 

3(3-0-6) 

1633322 ดรรชน ี สาระสังเขป และบรกิารอางอิง     

(Indexing  Abstracting and Reference) 

3(3-0-6) 

1633225 วรรณกรรมท่ัวไป     

(General Literature) 

3(3-0-6) 

1633411 เครอืขายหองสมดุกับการเรยีนรู     

(Library Network and Learning) 

3(3-0-6) 

1633508 วรรณกรรมสาํหรับเดก็และวัยรุน     

(Literature for Children and Adolescents) 

3(3-0-6) 

1633509 วารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง     

(Periodicals and Serial Publications) 

3(3-0-6) 

1633510  เทคนคิการอาน       

(Reading Techniques) 

3(3-0-6) 

1633511 สารสนเทศทองถิ่น       

(Local Information) 

3(2-2-5) 

1633902 ประเด็นคัดสรรทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร        

(Selected Issue in Library and Information Science) 

3(2-2-5) 



 

 

              2.4  กลุมวิชาการฝกประสบการณวชิาชีพ   เรยีน    7   หนวยกติ 

1633805 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีบรรณารักษศาสตรและ 

สารสนเทศศาสตร  

(Preparation for Professional Experience of the Library and  

Information Science) 

 1(60) 

1634805 การฝกประสบการณวิชาชพีบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

(Field Experience in Library and Information Science) 

 6(600) 

6003801 การเตรยีมสหกจิศกึษา  

(Pre-cooperative Education) 

  1(60) 

6004801 สหกจิศกึษา  

(Cooperative Education) 

  6(600) 

 

           3) หมวดเลอืกเสร ี เรยีนไมนอยกวา     6    หนวยกติ 

           ใหเลอืกเรยีนรายวชิาใด ๆ  ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  โดยไมซ้ํากับ

รายวิชาท่ีเคยเรยีนมาแลว  และตองไมเปนรายวชิาที่กาํหนดใหเรยีนโดยไมนับหนวยกติรวม        

ในเกณฑการสาํเร็จของหลักสูตรนี้ 



 

 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

  

 3.1.5  คําอธิบายรายวชิา  

           1)   หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป 

1.1  กลุมวชิาภาษาและการส่ือสาร 
 

 

1500112        ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและการสืบคน                              3(2-2-5)  

                (Thai for Communication and  Information  Retrieval) 

       การพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใหเห็นความสําคัญของภาษาไทยท่ีเปนเครื่องมือ 

การสื่อสารและการสืบคนสารตาง ๆ...จากทรัพยากรสารนิเทศ..การสรุปการตีความ. 

การขยายความและการนําเสนอผลการสืบคน...จากสารที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน    

โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา 
 

           Development of Thai language skills in recognition of Thai language  

for communication and information retrievals from various sources; conclusion, 

interpretation and presentation of the findings relating to daily life focusing on 

process of integrated language skills 

 

1500113        ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1                                                    3(2-2-5) 

            (Foundation of English 1) 

           การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  (การฟง  การพูด  การอานและ 

การเขียน)  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการใชภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในบรบิททางวชิาการและสงัคม 
 

           Development of communicative English language skills (listening, speaking,  

reading and writing) to enable students to function effectively in a basic range of  

academic and social contexts. 

 

 

 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1500114    ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2                                                   3(2-2-5) 

             (Foundation of English 2) 

                   วชิาท่ีตองเรยีนมากอน: 1500113 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1  

          การพัฒนาทักษะภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการใชภาษาอังกฤษ 

พ้ืนฐานขัน้สูงในบรบิททางวชิาการและสังคม 

          Further development of communicative English language skills to enable 

students to Function effectively in more advanced range of academic and social 

               

1500115    ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ                                                 3(2-2-5) 

              (English for Academic Purposes) 

          การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท่ีหลากหลาย  เชื่อมโยงเนื้อหา 

ภาษาอังกฤษท่ัวไปและภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในสาขาท่ีเรียนกับทักษะการเรียน 

ภาษาอังกฤษ  การฝกใชภาษาอังกฤษเพ่ือเปนเครื่องมือในการศกึษาดวยตนเองและ 

งานวิจัยในสาขาเฉพาะทาง 

          Development of integrated communicative English language skills bridging  

the gap between general English and academic English needed it the learner’s field. 

Study skills for English language learning. Practice in utilizing English as a tool for  

individual study and research on a particular field of study. 

 

1500116    การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                 3(2-2-5)               

                    (Reading Practice of English) 

           เทคนคิการอานและฝกอานบทความท่ีหลากหลาย  รวมท้ังหนังสอือางอิงตาง ๆ 

                               Reading techniques and practice reading passages of different types including 

external books.   



 

 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1500117    การเขยีนข้ันพ้ืนฐานภาษาองักฤษ                                      3(2-2-5) 

              (Basic Writing of English)  

                               ฝกเขียนประโยคตาง ๆ ที่ใชหลกัไวยากรณอยางถูกตอง 
 

                               Students practice writing sentence using the correct grammar.  
 

1500118    ทักษะการพูดข้ันพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ                               3(2-2-5) 

                   (Basic Oral Skills of English)  

          ฝกทักษะการพูด  การฟง  ท่ีเนนการออกเสยีงหนัก เบาของคําและประโยค 

อยางถูกตอง  ฝกฟงและพูดบทสนทนาข้ันพ้ืนฐานตาง ๆ 

          Students practice oral-aural skills with emphasis on basic stress  

patterns  of words and sentences and practice listening and speaking simple   

dialogues. 

 

1561110    ภาษาญี่ปุนเบื้องตน                                                      3(2-2-5)                                                            

                  (Japanese for Beginners ) 

                      ฝกทกัษะ 4 ทักษะ  อยางบูรณาการ  โดยฝกทกัษะการฟง  การออกเสยีงและ 

การพูดขั้นพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน  ฝกทักษะการเขียนประโยคงาย ๆ  ฝกทักษะ 

การอานขอความสัน้ ๆ และคาํศัพทท่ีใชในชวิีตประจําวัน รวมท้ังศกึษาและฝกตัวอักษร   

ฮริางานะ  คาตะคานะ และตัวอักษรคันจ ิ ระดับตน  ประมาณ 40 ตัว 

          Practice of four integrated language skills focusing on listening, pronunciation 

and basic speaking skill in daily life, practice of simple sentence writing skill, reading  

of short passages, vocabulary using in daily life, including study and practice of forty 

basic letters of Hirangana, Khatakhana and Kunji 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1571115    ภาษาจนีเบื้องตน                                                           3(2-2-5) 

                  (Chinese for Beginners) 

           ระบบสัทศาสตรอักษรภาษาจนีกลาง  และหลกัเบื้องตนของตัวอักษรจนีฝกอาน 

ศัพท  วล ี ประโยคและขอความอยางงาย   ศกึษาและฝกเขียนโครงสรางพ้ืนฐานของรูป 

ประโยคท่ีสัน้และงาย  ตลอดจนศกึษาและฝกการใชพจนานุกรม  จนี-ไทย และไทย-จนี 

           Mandarin Chinese phonetics and introduction to Chinese letters, practice of 

reading vocabulary, phrases, simple sentences and messages, study and practice of 

basic Chinese structure writing including study and practice of using a Chinese 

dictionary, Chinese-Thai and Thai-Chinese dictionaries 
 

1581107 ภาษามาเลยเบือ้งตน                       3(2-2-5) 

                    (Malay for Beginners )   

            ควรฝกทักษะท้ัง  4   อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน 

เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจาํวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตน  การบอกเวลา 

การซื้อของ  เปนตน  การฝกอานขอความสัน้ ๆ  สามารถสรปุและตอบคําถามได  การ

เขียนประโยคงาย ๆ  ได  

  Practice of four integrated language skills, study on basic Malay structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Malay sentence writing. 
 

1661108 ภาษาเกาหลีเบื้องตน        3(2-2-5) 

  (Korean for Beginners) 

             ฝกทักษะทัง้  4  อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพ้ืนฐานเนน 

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวีติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว   การบอกเวลา    

การซื้อของ  เปนตน  การฝกอานขอความสัน้ ๆ  สามารถสรปุและตอบคําถามได  การ- 

เขียนประโยคงาย ๆ  ได 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

 

             Practice of four integrated language skills, study on basic Korean structures   

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, 

making introductions, telling time and buying things, practice of reading  short 

massages, making conclusion including answering questions and simple Korean 

sentence writing 
 

1691103 ภาษาพมาเบือ้งตน                 3(2-2-5) 

  (Myanmar for Beginners) 

  ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐานเนนฝก 

บทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา   

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ  สามารถสรุปและตอบคาํถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

 Practice of four integrated language skills, study on basic Myanmar structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, 

making introductions, telling time and buying things, practice of reading short 

massages, making conclusion and answering questions and simple Myanmar 

sentence writing. 
 

1671104 ภาษาลาวเบื้องตน         3(2-2-5) 

  (Lao for Beginners) 

                      ฝกทักษะท้ัง  4  อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน   

                    เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจาํวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตวั  การบอกเวลา   

การซื้อของเปนตน  การอานฝกอานขอความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ  ได 

           Practice of four integrated language skills, study on basic Lao structures  

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Lao sentence writing 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน        3(2-2-5) 

  (Khmer for Beginners) 

                     ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน เนนฝก 

บทสนทนาท่ีใชในชวีติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว  การบอกเวลา  การ 

ซื้อของ เปนตน  การอานฝกอานขอความสั้น ๆ  สามารถสรุปและตอบคําถามได  การ 

เขียนประโยคงาย ๆ  ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Khmer structures and 

grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making introductions, 

telling time and buying things, practice of reading short massages, making conclusion and 

answering questions and simple Khmer sentence writing 
 

1711108          ภาษาเวยีดนามเบือ้งตน                                                  3(2-2-5) 

                    (Vietnamese for Beginners) 

                             ฝกทักษะท้ัง 4  อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน 

เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวนั  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว  การบอกเวลา 

การซื้อของ เปนตน การอานฝกอานขอความสั้น ๆ  สามารถสรุปและตอบคําถามได 

การเขียนประโยคงาย ๆ  ได 

           Practice of four integrated language skills, study on basic Vietnamese 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, 

making introductions, telling time and buying things, practice of reading short 

massages, making conclusion and answering questions and simple Vietnamese 

sentence writing 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1741101         ภาษาอนิโดนเีซยีเบือ้งตน                                                 3(2-2-5) 

                    (Bahasa Indonesia  for Beginners)  

           ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ   ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพ้ืนฐานเนน 

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวีติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา   

การซื้อของ เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ๆ  สามารถสรุปและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงายๆ  ได 

           Practice of four integrated language skills, study on basic Indonesia structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Indonesia  sentence writing 

 
 

        1.2  กลุมวชิามนุษยศาสตร 
 

2522203        คุณธรรม นําความรู                         3(2-2-5)    

                     (Knowledge Led Morality) 

                              ความคิดรวบยอดเชงิวิสัยทัศน  ทฤษฏี  หลักการ  กระบวนการและยุทธศาสตร   

การพัฒนาการเรยีนรูของมนุษย  การคิดเชงิสรางสรรค  การพัฒนาสุขภาพกายและจติใจ   

สตปิญญา  ภาคภูมิใจในความเปนไทย  สํานกึในหนาท่ีพลเมอืงด ีมีคุณธรรมนาํ ความรู   

จรยิธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชวิีต  มีคุณภาพชวีติท่ีดมีศีักดิ์ศรขีองความ เปนมนุษย   

รับผดิชอบตอบานเมือง  สรางสํานกึในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ สิ่งแวดลอมและ 

พลังงาน  รูจักการพ่ึงพาตนเอง  ใฝรูและเรยีนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง  บูรณาการทฤษฏี 

สูการปฏบัิตไิด 

                            Concepts of vision, theories, principles; process and strategies for learning  

development; creative thinking; intellectual, physical and mental development; being  

proud of Thai citizens; being aware of good citizenship; Thai citizens with knowledge  

leaded by morality and culture for living, good quality of life; responsibility for society;  

being aware of natural resources and energy conservation; self-sufficiency; regular self- 

study; and integration of theories into practice 



 

 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1500104 ความจรงิของชีวติ        3(3-0-6) 

  (Meaning of Life) 

           เขาใจถงึการศกึษาความจรงิของชวีติ  ความหมายของชวิีต  การดาํรงชวีติใน 

สังคมปจจุบันและโลกยคุวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การนําเอาความจรงิ 

ตามหลักศาสนธรรมและหลกัวิถพุีทธ  ไปประยุกตใชในการแกปญหาและพัฒนาปญญา  

ชวีติและสงัคม  การพัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรมตามหลักศาสนธรรมชวีติท่ีมีสันตสิุข  

และสังคมท่ีมสีันตภิาพ 
 

             Understanding a study on meaning of life, definition, living in present society 

including in science and information technology era, application of Buddhism doctrine 

and   Buddhism principles for problem solutions and development of intellect, life and 

society, development of morality and ethnics based on the Buddhism doctrine for peaceful 

society 

 

1500111         สุขภาวะในการดําเนนิชีวติ                                               3(3-0-6) 

                    (Well-being for Living) 

            ความหมายและขอบขายของเพศศกึษา  ความสําคัญและความจําเปนในการ 

เรยีนเพศศกึษา  ความรูเรื่องเพศวถิแีละองคประกอบเรือ่งเพศ  พัฒนาการของมนษุย   

สัมพนัธภาพทางเพศ  ทักษะสวนบุคคล  พฤตกิรรมทางเพศและการแสดงออกสุขภาพ 

ทางเพศ  สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีบทบาทในการหลอหลอมวิถทีางเพศ  กระบวนการ 

สงเสรมิการเรยีนรูเรื่องเพศ 

           Meaning and scope of well-being for life and the usefulness of studying 

well-being including sexual well-being such as human growth, sexual relations, 

personal skills, sexual behavior and how to reveal sexual well-being. Social and 

cultural sectors affecting sexual well-being instructional process 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

2000103    สุนทรยีภาพของชวีติ                          3(2-2-5)       

                (Aesthetic  Appreciation) 

            จําแนกขอตางในศาสตรทางความงาม  ความหมายในสุนทรยีศาสตรเชงิการ 

คิดกับสุนทรยีศาสตรเชงิพฤตกิรรมโดยสังเขป  ความสาํคัญของการรับรูกับความเปนมา 

ของศาสตรทางการเห็น  (The Art of Imagery) ศาสตรทางการไดยนิ (The Art of Sound) 

และศาสตรทางการเคลื่อนไหว  (The Art of Movement) สูทัศนศลิป (Visual Arts) ศลิปะ   

ดนตรี (Musical Arts) และศิลปะการแสดง (Performing Arts) ผานข้ันตอนการเรียนรู 

เชงิคุณคาจาก (1) ระดับการรําลกึ (Precognitive)  (2) ผานข้ันตอนความคุนเคย (Acquainted) 

และ (3)  นําเขาสูขัน้ความซาบซึ้ง  (Appreciative)  เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณของ 

ความซาบซึ้งทางสุนทรยีภาพ  (Aesthetic  Appreciation) 
 

     Identification of aesthetical science, definition of thinking aesthetic and 

behavioral aesthetic in brief, importance of introductory perception of the art of 

imagery, the art of sound, the art of movement, visual  arts, musical arts, and 

performing arts through learning processes of 1) precognitive level, 2) acquainted 

level, 3) appreciative level  for getting experience in aesthetic appreciation 
 

 

2500101   พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน              3(3-0-6) 

               (Human Behavior and Self  Development) 

           พฤตกิรรมมนุษยและสาเหตุปจจัยแหงพฤติกรรม  การพัฒนาตนเองของ 

มนุษย  มนุษยสัมพันธเพ่ือการทํางานรวมกันและการอยูรวมกันอยางเปนสุข 
 

            Human behavior and casual factors of behavior, human self development, 

human relations for teamwork and peaceful society 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

           1.3  กลุมวชิาสังคมศาสตร 
 

2500102 วถิไีทย                            3(3-0-6) 

                    (Thai Living) 

ลักษณะสังคม วัฒนธรรมและประเพณไีทย  การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 

ความสาํคัญของประวัตศิาสตรไทย  ประวัตศิาสตรทองถิ่น  กระบวนการศกึษาประวัต ิ

ศาสตรทองถิ่น  การเมืองการปกครองไทยในปจจุบัน  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

ฉบับปจจุบัน  การบริหารราชการแผนดินและการปกครองทองถิ่น  ปญหาสังคม  

กระบวนทัศน  อดตี  ปจจุบัน  อนาคต 
 

Types of society, culture and Thai traditions, change of Thai society, 

importance of Thai history, local history, learning process of local history, present 

Thai government and politics, constitutions of Kingdom of Thailand, national and local 

administration, social problems, past, present and future paradigm  
 

2500107         อาเซยีนศกึษา                                                             3(3-0-6) 

                    (ASEAN Study) 

          ประวัตคิวามเปนมา  พัฒนาการประชาคมอาเซยีน  กลไกอาเซยีน  ปฏญิญาวา 

ดวยความรวมมืออาเซยีน  กฎบัตรอาเซยีน  วิสัยทัศน  วัตถุประสงค  เปาหมาย โครงสราง 

ภาพรวมท่ีมาคําศัพทและท่ีมาของ  AFTA  เขตการคาเสรีและสภาพเศรษฐกิจพ้ืนฐาน 

ประชาคมอาเซียนและเหตุผล  องคประกอบของประเทศรวมเจรจาท่ีมีผลกระทบตอ 

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนและประเทศไทย การสรางสังคมไทยสูประชาคมอาเซยีน  
 

History, development of ASEAN Association, ASEAN mechanism, declaration  

of ASEAN cooperation, ASEAN Charter, vision, objectives, goals, structure, origin of 

vocabulary and AFTA, Free Trade Area and economic infrastructure, ASEAN 

Association and rationale, components of partner countries affecting the economy of 

ASEAN Association and Thailand, changing Thai society for ASEAN Association 



 

 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

2500103      วถิโีลก                                                                         3(3-0-6) 

                   (Global  Living) 

          สภาพเศรษฐกจิสงัคม  การเมอืง  การปกครองของโลกปจจุบัน  ผลกระทบจาก

สภาพเศรษฐกิจสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกตอสังคมไทย  การปรับตัวของ

สังคมไทยตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  เนนกลุมตางๆ  ในโลก  (ยุโรป  อาเซยีน) 

วิเคราะหทิศทางอนาคตของเศรษฐกจิโลกได  
 

          Situations of current  economy, society, politics and government, effects of 

global economy, society, politics and government on Thai society, adaptation of Thai 

society accordance with global change focusing on countries from different parts of the 

world (European countries, Asian countries), analysis of future economic directions 
 

2500109      วถิชีีวติเศรษฐกิจพอเพียง                                                 3(2-2-5)   

                    (Self-Economic Sufficiency)  

                                วิเคราะห  สังเคราะหและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  ความสาํคัญและ 

แนวทางพัฒนาวิถชีวิีตตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  อันเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ

ในพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  เพื่อใหตระหนกัในความสาํคัญ    

มีความรู  ความเขาใจในความหมายของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  ภูมิปญญาทองถิ่น    

สามารถนาํหลักการ และแนวทางพัฒนาไปใชในการพัฒนาวถิชีวีติของตนเอง  พัฒนา 

องคกรและชุมชนไดอยางพอด ี พอเพียงและยัง่ยืน  มีการศกึษาดงูาน ในระดบัทองถิ่น 

ท่ีประสบความสาํเร็จเพ่ือใหเห็นแนวทางปฏิบัติท่ีแทจรงิ  หรือปฏิบัติจริงในครัวเรือน 

(เนนเนื้อหาการปรับใชใหสอดคลองกับโปรแกรมวชิาท่ีสอน) 
 

 Analysis, synthesis and practice of meaning, importance and strategies  for 

living development based on the self-economic-sufficiency philosophy of His majesty 

King Bhumibol Adulyadej emphasizing on the importance, knowledge, understanding 

of  the philosophy, local wisdom, application of the principles and strategies for self-

living development, sufficient and sustainable development for organizations and 

communities, study visit to successful community for practical guidelines (Contents 

should be related to   the fields of students)  



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

2500108  ชีวติกับส่ิงแวดลอม                3(3-0-6) 

  (Human Being and Environment) 

ความหมาย  ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาต ิ สิ่งแวดลอม  ความสัมพันธเชงิ

ระบบระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม  การพัฒนาและการใชทรัพยากรธรรมชาต ิ การอนุรักษ

ความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่น  การดําเนนิกจิกรรม  โดยใชวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีท่ีมผีลกระทบตอสิ่งแวดลอมและพลังงาน  การสงเสรมิ  บํารุงรักษาและคุมครอง

คุณภาพสิง่แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ ใหตระหนกัถงึการใชทรัพยากรอยางรูคุณคา 

การใชพลังงานทดแทน  ภาวะโลกรอน  ความเกี่ยวของเชื่อมโยง ผลกระทบที่เกดิข้ึนจาก

ภาวะโลกรอน  ตามหลักการพัฒนาท่ีย่ังยืน  
 

 Definition, importance of natural resources, environment, systematic relations 

between human being and environment, development and use of natural resources, 

preservation of local biodiversity, activity conduction by using science and technology 

affecting environment and energy, promotion, maintenance, and preservation of 

environment and natural resources quality focusing on effective and efficient use of 

natural resources, use of alternative energy, global warming, concerns and effects of 

global warming based on the principles of sustainable development 
 

 

2541204   มนุษยกับธรรมชาติ        3(3-0-6) 

                    (Man and Nature) 

                    วิวัฒนาการและปฏิสัมพันธระหวางสังคมมนษุยกับธรรมชาต ิ การเปลี่ยนแปลง 

                     แนวโนมระบบธรรมชาต ิ วถิกีารเปลี่ยนแปลงของมนุษยและธรรมชาต ิ ปญหาระหวาง 

                     มนุษยกับธรรมชาต ิ ภาวะวิกฤตทางธรรมชาต ิ ผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิ การดาํรง 

                     อยูรวมกันกับธรรมชาติไดอยางยั่งยืนและสันตสิุขท่ังในระดบับุคคล  ประชาคมทองถิ่น    

                     ประชาคมโลก 
 

           Evolution and interaction between man and environment, change of nature 

system, ways of change of man and nature, problems of man with nature, natural 

crisis, effects of natural disasters, sustainable and peaceful living with nature at 

personal, local and global levels 
 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                                 หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

                   1.4  กลุมวชิาคณิตศาสตร  วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

4000107    เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือชวีติ               3(2-2-5) 

           (Information Technology for Life) 

          ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอรท่ีมีอิทธิพลกระทบตอชวีติและสงัคม 

การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดแก  เครื่องอุปกรณคอมพิวเตอร  การประมวลผล 

ขอมูล  การจัดการงานขอมูล  การแสวงหาความรูและการสื่อสารขอมูลบนระบบเครอืขาย 

คอมพิวเตอรจากระบบฐานขอมูล  และแหลงขอมูลตาง ๆ  สําหรับการศกึษาคนควา  

การทํารายงาน  การนาํเสนอผลงานและการดาํรงชวิีตประจําวนัอยางมีประสทิธิภาพ  

รวมถงึการเคารพสทิธิทางปญญา 

Information technology system, influence of computer on life and society, 

practical use of information technology, computer equipment/tools, information 

management, searching for knowledge and communication through computer 

networks from database and various sources of information for searching information, 

writing report, presentation and efficient living including respect of intellectual right 

4000106   การคดิและการตัดสินใจ              3(2-2-5) 

           (Thinking and Decision Making) 

 หลกัการและกระบวนการคิดของมนุษย  ความคิดสรางสรรค  การวิเคราะหขอมูล 

ขาวสาร  ตรรกศาสตร  การใหเหตผุล  กระบวนการตดัสนิใจ  กระบวนการแสวงหาความ 

รูทางวทิยาศาสตร  สมการเชงิเสน  และการประยกุตใชในการแกปญหาในชวิีตประจําวัน 
 

 Principles and thinking process of man, creative thinking, analysis of 

information, logics, reasons, decision making process, searching processes of 

scientific knowledge, linear equation and practical application for problem solutions    

in daily life 



 

 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

 

4000114   วทิยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวติ                3(2-2-5)        

                    (Science for Quality of Life) 

                                กระบวนการพัฒนาวิทยาศาสตร  เทคโนโลย ี การนําความรูทางวทิยาศาสตร 

 มาประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชวีติ  ใหดํารงอยูอยางมสีุขมีประสทิธิภาพโดยตระ 

หนักถึงผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรท่ีมีตอมนุษย  สภาพแวดลอม     

สังคม  การเมืองและวัฒนธรรม  นําความรูทางวิทยาศาสตรมาประยกุตใชเพื่อคุณภาพ 

ชวีติ 

            Process of scientific and technological development; application of science   

for life quality development; happy and efficient living regarding the effects of 

modern science and technology on man, environment, society, politics and culture; 

application of scientific knowledge for quality of life 
 

4083202   กีฬาเพ่ือสุขภาพ          3(2-2-5) 

           (Sports  for  Health) 

                      ความหมาย  ขอบขาย  วัตถุประสงคและคุณประโยชนของการออกกาํลงักาย 

และการเลนกฬีาเพื่อสุขภาพใหสอดคลองกับเพศและวัย  สภาพรางกาย  สภาพเจ็บปวย 

การวางแผน  ตลอดจนการติดตามผลการออกกาํลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ  ศกึษา 

ความสัมพันธของปจจัยที่มีสวนสงเสริมสุขภาพ  เชน  อาหาร  อารมณ  สิ่งแวดลอม   

สุขภาพสวนบุคคล  รวมท้ังการฝกกฬีาเพ่ือสุขภาพในสถานบรหิารรางกายและศูนยฝก 

กฬีา 

Definition, scope, objectives and benefits of healthy exercises and 

sports regarding age and gender, body, sickness symptoms, planning including 

following up getting exercises and sports for health, study on relation of factors 

affecting health promotion such as food, emotion, environment, personal health 

including playing sports for health in fitness centers and sport centers 



 

 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคําอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

            2)  หมวดวชิาเฉพาะดาน 

                   2.1 กลุมวชิาแกน 

 

1631204 งานเทคนคิในหองสมุด      3(2-2-5) 

  (Technical Operation in Library) 

              ความหมาย  ขอบเขตของงานเทคนคิในหองสมุด  การเตรยีม  การจัดเกบ็      

  การรักษา  การซอมบํารุง  การสาํรวจหนงัสอืและวัสดุอุปกรณหองสมุด  การเก็บ  

  สถติใินงานหองสมุด 

             This class provides meaning and scope of technical operation in library. Moreover,  

it provides preparation, storage, maintenance  information resources. Surveying 

information resources and library equipments.  Statistics collection in library works.   

 

 

1631306 งานบรกิารของหองสมดุและศูนยสารสนเทศ             3(2-2-5) 

 (Services of Library and Information Center) 

          ความหมาย  ความสําคัญ  และประเภทของบรกิารหองสมุดและศนูยสารสนเทศ  

หลักการและวิธีการจัดบริการแตละประเภท  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงาน

บรกิาร  คุณสมบัตแิละบุคลกิภาพท่ีดขีองผูใหบรกิารสารสนเทศ  การประเมิน  ผลงาน

บรกิารสารสนเทศ 

  Meaning, Importance, and Services type of library and information center.  

Method in services and Information Technology use in services. Qualifications and 

personalities of service provider. Assessment and results of information services. 

 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1632310  การสงเสรมิการอานและการเรยีนรู                3(2-2-5) 

(Reading and Learning Promotion) 

ความหมายและความสาํคัญของการสงเสรมิการอานและการเรยีนรูความสนใจใน

การอานและวรรณกรรมท่ีเหมาะกับบุคคลแตละวัย  การสรางนิสัยรักการอานและการ

เรียนรู  การสรางวัฒนธรรมในการอาน  กิจกรรม  โครงการและวิธีจัดกิจกรรมสงเสริม

การอานและการเรยีนรู  การบําบัดดวยการอาน  องคกรที่สงเสรมิการอานและการเรยีนรู 

This class provides meaning and importance of reading and learning promotion. 

Attention in reading and suitable literature in each age.  Habits to love reading. Activities, 

projects and approach to promote reading and learning.  Therapy by reading and 

organizations in reading and learning promotion. 

 

1632311    จรยิธรรมและกฎหมายในวชิาชีพบรรณารักษศาสตร           3(3-0-6) 

  และสารสนเทศศาสตร           

(Ethics and Law in Library and Information Science)         

ความหมาย  ความสําคัญ  ของจรยิธรรมและกฎหมาย  ความแตกตางของจรยิธรรม

และกฎหมายประเภทของกฎหมาย  กฎหมายท่ีเกี่ยวของในวชิาชพีบรรณารักษศาสตรและ

สารสนเทศศาสตร  การสงเสรมิและการปลกูฝงจรยิธรรม  จรรยาบรรณของนกัสารสนเทศ  

และเจตคติท่ีพึงประสงคในการปฏิบัตงิานสาํหรับบรรณารกัษและนักสารสนเทศ  

  Students study about meaning and importance of ethics and law in library and 

information science.  Difference of ethics and law in library and  information science.  

encouraging and cultivate ethics and desirable attitude of librarians. 

 



 

 

รหัสวชิา ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา    หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1633409 การบรหิารงานหองสมดุและศูนยสารสนเทศ      3(3-0-6) 

  (Library and Information Center Administration)    

  ทฤษฎ ี หลักการบรหิาร  การจัดองคการ  การบรหิารงานบุคคล  งบประมาณ   

การทําโครงการ  การประชาสัมพันธ  มาตรฐานหองสมุด  การประกันคุณภาพ  ความ 

รวมมือระหวางหองสมุด 

  Study about theory of library and information center administration, including  

their principles, management, budget, projects, public relations, library standard,  

quality assurance, and library  cooperation.   

 

1633410  หองสมดุในโลกสมัยใหม        3(3-0-6) 

(Library in the Modern World)  

ความหมาย  ความสําคัญ  รูปแบบ  และลักษณะหองสมุดในโลกสมัยใหม  ท้ังใน

และตางประเทศ  กิจกรรมและบริการของหองสมุด  การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

สมัยใหม  และบทบาทของบรรณารักษในหองสมุดสมัยใหม 

 Meaning, importance and characteristics of library in the modern world in  

Thailand and foreign country.  Activities and services of library. Management of modern 

information resource. Librarians roles for library in the modern world. 

 

1633701  ภาษาอังกฤษสําหรับบรรณารักษและนักสารสนเทศ 1    3(3-0-6) 

(English for Librarians and Information Professionals 1) 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางดานการฟง  พูด  อาน และเขียนขัน้ตน       

เพ่ือการประกอบอาชพีบรรณารักษและนกัสารสนเทศ 

 Skill development in basic English according to listening, speaking, reading,  

and writing for librarians and information professionals. 

 

 



 

 

รหัสวชิา ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา   หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1633702 ภาษาอังกฤษสําหรับบรรณารักษและนักสารสนเทศ 2          3(3-0-6) 

(English for Librarians and Information Professionals 2) 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางดานการฟง  พูด  อาน  และเขียนขั้นสูง เพ่ือ

การประกอบอาชพีบรรณารักษและนักสารสนเทศ 

   Skill development in advance English according to listening, speaking, reading,  

and writing for librarians and information professionals. 

 

1634903  การวจิยัเบือ้งตนทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร      3(2-2-5) 

(Introduction to Research in Library and Information Science) 

แนวคิดการวจัิย  ความหมาย  ประเภทการวิจัย  หัวขอและวัตถุประสงคการวิจัย  

สมมติฐานการวิจัย  ตัวแปร  ประชากร  กลุมตัวอยาง  และการสุมตัวอยาง  เครื่องมือ

วิจัย  สถติสิําหรับการวเิคราะหขอมูล  การศกึษารายงานวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและ

สารสนเทศศาสตร  

This class provides concept and meaning of research. Moreover, it provides 

research type, objectives, hypothesis, variable, populations, samples, sampling, 

research tools, statistics for research analysis, and research in library and information 

science. 



 

 

รหัสวชิา ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา        หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

                    2.2.  กลุมวชิาเอกบังคบั 

 

1631203  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ             3(3-0-6) 

(Information Resources Development) 

ความหมาย  และขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  การกําหนด

นโยบายการจัดหา  การเลอืกและประเมินคาทรัพยากรสารสนเทศ  เครื่องมอืในการเลอืก

และจัดหา  แหลงผลติและแหลงจาํหนาย  การเตรยีมทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการบรกิาร  

การประเมินทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการจําหนายออก  การบํารุงรักษาทรัพยากร

สารสนเทศ 
 

Meaning and scope of information resources development. Acquisition, selection 

and assessment collections.  Tools for selection and acquisition.  Information resource 

production and distribution. Preparation of information resources for services. Information 

resources assessment for sold out and maintenance for information resource. 

 

1632204  การจัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศ 1             3(2-2-5) 

(Classification of Information Resources 1) 

           แนวคิดเกี่ยวกับการจัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศ  หลักการวิเคราะห และ

สังเคราะหเนื้อหาเพ่ือการจัดระบบและการเขาถงึสารสนเทศ  การกําหนดเลขเรยีกหนังสอื  

และหัวเรื่อง  การจัดระบบเนนการจัดหมูตามระบบทศนยิมของดวิอ้ี  

   Theory of information resource classification.  Analysis and  synthesis principles 

to classify and access information.  Assign for book number and subjects. Dewey 

Decimal classification system. 

 

 



 

 

รหัสวชิา ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา        หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1632205  การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ 1    3(2-2-5) 

(Information Resources Cataloging 1) 

แนวคิดเกี่ยวกับการทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ  หลักเกณฑและมาตรฐาน

สําหรับการลงรายการทางบรรณานุกรม  การทํารายการและการกําหนดรายการเขาถึง

สารสนเทศสําหรับหนังสอืภาษาไทย  การควบคุมรายการหลักฐานและรายการโยง 

Theory of information resources cataloging. Bibliography standard and rules. 

Cataloging for Thai information resources. Cross reference control.   

 

1633117  การจัดเก็บและการคนคนืสารสนเทศ     3(2-2-5) 

(Information Storage and Retrieval) 

แนวคิดและความสําคัญของการจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศเทคโนโลยีใน

การคนคืนสารสนเทศ  องคประกอบของการคนคืนสารสนเทศ  กระบวนการคนคืน

สารสนเทศ  กลยุทธและเทคนิคการคนคืนสารสนเทศ  ระบบการคนคืนสารสนเทศดวย

เทคโนโลยีเครอืขายคอมพิวเตอรในแบบตาง ๆ  

Theory and importance of information storage and retrieval. Technology in 

information retrieval.  Information retrieval elements and  process.  Information 

retrieval strategy and technique.  Various kind of technology for information retrieval. 



 

 

รหัสวชิา ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา        หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1633119  การจัดการฐานขอมูลและโปรแกรมประยุกตในงานสารสนเทศ  3(2-2-5) 

(Database Management and Application Software in Information Work) 

ความหมาย  ความสําคัญ  องคประกอบ  และประเภทของฐานขอมูล  โครงสราง

ขอมูล  การสํารวจทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการจัดการฐานขอมูล  และการออกแบบ

ฐานขอมูลเบ้ืองตนเพ่ือการปฏิบัตงิาน  การจัดการขอมูลเบ้ืองตนดวยโปรแกรมสําเร็จรูป

สําหรับงานสารสนเทศและงานบรรณารักษโปรแกรมประยุกตท่ีใชกับงานสารสนเทศ  

โครงสรางโปรแกรม  และการเลือกโปรแกรมประยุกต  การวิเคราะหระบบงานเพ่ือนํา

โปรแกรมคอมพิวเตอรมาประยุกตใชอยางสรางสรรค  การประเมินผลการฝกปฏบัิติการใช

โปรแกรมประยุกตท่ีสําคัญในงานสารสนเทศ 

Database management meaning, importance and elements. Data structure, 

information resources surveying for database management. Basic database design for 

practice.  Introduction to database management by information and library software.  

Application software in information work. Application software selection, system analysis to 

apply computer program for creative use. Software practice assessment in information 

work. 

 

1633203 การจัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศ 2                      3(2-2-5) 

(Classification of Information Resources 2) 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดหมูทรัพยากรสารสนเทศ  หลักการวิเคราะหและสงัเคราะห

เนื้อหาเพื่อการจัดระบบและการเขาถงึสารสนเทศ  การกาํหนดเลขเรยีกหนงัสอื และหัวเรือ่ง  

การจัดระบบเนนการจัดหมูตามระบบหอสมุดรัฐสภาอเมรกิัน 

Theory of information resource classification.  Analysis and synthesis principles to 

classify and access information. Assign for book number and  subjects. Library of 

congress classification system. 

 



 

 

รหัสวชิา ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา        หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1633204  การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ 2    3(2-2-5) 

(Information Resources Cataloging 2) 

แนวคิดเกี่ยวกับการทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ  หลักเกณฑและมาตรฐาน

สําหรับการลงรายการทางบรรณานุกรม  การทํารายการและการกําหนดรายการเขาถึง

สารสนเทศสําหรับหนังสอืภาษาอังกฤษ  และทรัพยากรสารสนเทศประเภทตาง ๆ  การ

ควบคุมรายการหลักฐานและรายการโยง 

Theory of information resources cataloging. Bibliography standard and rules. 

Cataloging for English information resources. Cross reference control.   

 

1634103  การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานสารสนเทศ   3(2-2-5) 

(Web Design and Development in Information Work)  

การออกแบบโครงสรางเว็บเพจดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  การใชเครื่องมือออกแบบ

เว็บเพจของสถาบันบริการสารสนเทศ เทคนิคการออกแบบเว็บเพจ  การสราง

ภาพเคลื่อนไหวและการใชภาพประกอบ  เว็บเพจ  การสรางงานกราฟกเพ่ือใชในเว็บเพจ  

การเชื่อมโยงและการสงเว็บเพจ  สูเครอืขายอนิเทอรเน็ต การประเมนิเว็บเพจ 

 Webpage designing through computer program. Tools and technique  to design  

library website.  Animation and picture use. Graphic design for library websites.   

Websites link to internet network and websites  assessment. 

 

1634904 การเขยีนรายงานวชิาการ      3(3-0-6) 

(Academic Report Writing) 

ความหมาย  ความสําคัญ  และรูปแบบรายงานวิชาการ  วิธแีละข้ันตอนการเขียน

รายงานวิชาการ  การอางอิงและการเขยีนบรรณานุกรม  การพิมพและการจัดทํารูปเลม

รายงานเชงิวชิาการ  การนําเสนอและการเผยแพรรายงานวชิาการ  

Meaning, importance and style of academic report including process of writing, 

reference, printing, presentation, and dissemination of academic report. 



 

 

รหัสวชิา         ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา        หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1634905  สัมมนาทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร    3(2-2-5) 

(Seminar in Library and Information Science) 

ความหมาย  ความสําคัญ  และประเภทของการจัดสัมมนา  หลักการจัดและ

กระบวนการจัดสัมมนา  การกําหนดหวัขอสัมมนาใหสอดคลองกับวิชาชพีและบรบิทสังคม  

การวิเคราะหสภาพปจจุบัน  ปญหา  และแนวโนมในวชิาชพี.  

Meaning, importance and type of seminar. Principle and process of seminar. 

Theme assignment of seminar according to profession and social context.  Analysis for 

current issue , problem, and tenor of profession. 
 

 

2.3 กลุมวชิาเอกเลือก 

 

1633115  การจัดการความรู        3(2-2-5) 

(Knowledge Management) 

วิวัฒนาการของสารสนเทศและความรู  ความหมายและขอบเขตของการจัดการ

ความรู  พัฒนาของการจัดการความรู  ความสําคัญของการจัดการความรู หลักการและ

ทฤษฎีการจัดการความรู และประเด็นที่เกี่ยวของ  กระบวนการจัดการความรู  เทคโนโลยี

และเครื่องมือท่ีเกี่ยวกบัการจดัการความรู  แนวทางการประยุกตเพ่ือการดําเนนิงาน  และ

แนวโนมการจัดการความรูในอนาคต 

Evolution of Information and Knowledge.  Meaning and scope of Knowledge 

management.  Development and importance of Knowledge management. Theory and 

process of Knowledge management. Technology and tools for Knowledge management. 

Knowledge management application for working and tenor of Knowledge management 

in the future. 
 



 

 

รหัสวชิา ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา        หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1633224  การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ      3(3-0-6) 

(Information Technology Management) 

ความหมาย  ความสําคัญของการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ  การวางแผนและ

การเลอืกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  การกําหนดมาตรฐานและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ

รวมกัน  การลงทุนในเรื่องการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความปลอดภัย

ของระบบสารสนเทศ 

Meaning and importance of information technology management. Planning and 

decision to use information technology. Information technology Standardization and 

cooperation.  Information technology investment and information system security. 

 

1633322  ดรรชน ี สาระสังเขปและบรกิารอางองิ              3(3-0-6) 

(Indexing  Abstracting and Reference)  

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกบัการจัดทําดรรชนแีละสาระสังเขป  ลักษณะ  ประเภท และ

ประโยชนของดรรชนีและสาระสังเขป  กระบวนการดําเนินงานจัดทําดรรชนีและ

สาระสังเขปในรูปแบบสิ่งพิมพและดจิทัิล ความสําคัญและลักษณะของบริการอางอิงและ

สารสนเทศ แหลงสารสนเทศอางอิง  เทคนิคการใหบรกิารอางอิงและสารสนเทศ  การ

วิเคราะห   คําถาม  ประเภทของคําถามอางองิ   

Introduction to Indexing, Abstracting and Reference service. Manual and digital 

process of Indexing and abstracting.  Meaning, importance and characteristics of 

reference service.  Reference information source including reference service technique, 

type of question and question analysis, user behavior study, users training, and 

reference service assessment. 

 



 

 

รหัสวชิา ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา        หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1633225 วรรณกรรมท่ัวไป      3(3-0-6) 

  (General Literature) 

   ความหมาย  ความสาํคัญของวรรณกรรม  วรรณกรรมที่มีชื่อเสยีงในประเทศ 

           และตางประเทศ  วรรณกรรมตะวันออกและวรรณกรรมตะวนัตก วรรณกรรมท่ีไดรับ 

รางวลั  วรรณกรรมซไีรต  นักเขียนท่ีมีชื่อเสยีง 

   Meaning and importance of  literature. Famous Thai and foreign literature.  

Eastern and western literature.  SEA write literature and famous author. 

 

1633411 เครอืขายหองสมุดกับการเรยีนรู     3(3-0-6) 

(Library Network and Learning) 

ความสาํคัญ  และแนวคิดดานความรวมมอืเครอืขายและการเรยีนรู  องคประกอบ  

ประเภท  และรูปแบบของเครอืขายหองสมุดและศนูยสารสนเทศ  การสงเสรมิการเรยีนรู  

องคกรการเรยีนรูและชุมชนการเรยีนรู 

Importance and concept of Library network.  Library network and learning 

elements, type, and conformation.  Learning promotion, learning organization, and 

learning community. 

   

1633508  วรรณกรรมสําหรบัเด็กและวยัรุน     3(3-0-6) 

(Literature for Children and Adolescents) 

จิตวิทยาเด็กและวัยรุน  วรรณกรรมที่เหมาะสําหรับเด็กและวัยรุน  แหลงผลิต  

เผยแพร  และสงเสริมวรรณกรรมสําหรับเด็กและวัยรุน  วรรณกรรมท่ีไดรับรางวัลและ

วรรณกรรมสําหรับเด็กและวัยรุนในรูปสื่อตาง ๆ  ท่ีทันสมัย 

Children and adolescents psychology. Appropriated literatures for children and 

adolescent. Source of production literatures for children and adolescent. Awarded 

Literature and literatures for children and adolescent in various media. 



 

 

รหัสวชิา         ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา   หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

 1633509  วารสารและส่ิงพิมพตอเนือ่ง     3(3-0-6) 

(Periodicals and Serial Publications) 

ความหมาย  ความสําคัญ  ลักษณะ  ประเภทของวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง  

ท้ังท่ีเปนสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส  การเลือก  การจัดหา  การเตรียม  การจัดเก็บ  

การใหบรกิารวารสาร หนังสอืพมิพ  และกฤตภาค  การจัดทําเครื่องมือในการสบืคน  การ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนนิงานและการบรกิารวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง 

  Meaning, importance, characteristics, and type of both printed and electronics  

periodicals and serial publications.  Selection, acquisition, preparation, storage, and 

services of periodicals and serial publications.  Information retrieval tools and use of 

information technology for periodicals and serial publications works. 

 

1633510  เทคนคิการอาน       3(3-0-6) 

(Reading Techniques) 

ความหมาย  ความสําคัญและวัตถปุระสงคของการอาน  การพัฒนาและฝกทักษะ

การอาน  กระบวนการอาน  การอานเรว็  การอานเพ่ือการวเิคราะหและจับใจความสาํคัญ  

การอานเพื่อจุดมุงหมายท่ัวไป  และการอานเพ่ือประยุกตใชกับงานบรกิารสารสนเทศ 

Meaning, importance, and objective of reading.  Reading development and 

practice including reading process, speed reading, reading for analysis and main idea. 

Moreover, students study about reading for general purpose and reading for adapt for 

information service. 

1633511 สารสนเทศทองถิ่น       3(2-2-5) 

(Local Information) 

แนวคิด  ลักษณะและประเภทของสารสนเทศทองถิน่  แหลงสารสนเทศทองถิน่  

การจัดหาการจดัเก็บ การใหบรกิาร และเผยแพรสารสนเทศทองถิน่ การพัฒนาสารสนเทศ

ทองถิ่น 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธบิายรายวชิา         หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 

 

Local information concept, characteristics, and type.  Source of local information 

and its acquisition, storage, service, dissemination. Local information development. 

 

1633902  ประเด็นคัดสรรทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร        3(2-2-5) 

(Selected Issue in Library and Information Science) 

การแสวงหาองคความรู  ความกาวหนาและวิทยาการใหม ๆ  ทางดานบรรณารักษ 

ศาสตรและสารสนเทศศาสตร  การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  การวิเคราะหรูปแบบ

การใหบรกิารและการเผยแพรสารสนเทศ  พัฒนาการและบทบาทขององคกรสารสนเทศ  

พัฒนาการวิชาชพีบรรณารกัษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

New knowledge and breakthrough in library and information sciences. Information 

resource management.  Information service and dissemination analysis.  Development 

and role of information organization and library and information science. 

 

1633805  การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 1(60) 

(Preparation for Professional Experience of the Library and Information 

Science)                                                                             

          กจิกรรมเพ่ือเตรยีมความพรอมของผูศกึษากอนฝกประสบการณวิชาชีพทางดาน

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  การพัฒนาผูเรียนใหมคีวามรู ทักษะ  เจตคต ิ 

แรงจูงใจ  และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชพี  โดยใหเตรยีมฝกงานสถาบันสารสนเทศ  

ท้ังในดานงานบรหิาร  งานเทคนิค  และงานบรกิาร 

 Activities for preparation of students before professional experience of the 

library and information science. Students development for knowledge, skills, attitude, 

motivation, and appropriated characteristics in profession.  Preparation in administration, 

technical work, and service. 

 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธบิายรายวชิา                หนวยกิต(ช่ัวโมงปฏบิติั) 

 

1634805  การฝกประสบการณวชิาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร     6(600) 

(Field Experience in Library and Information Science)    

การฝกประสบการณวิชาชพีดานงานบรหิาร  งานเทคนคิและงานบรกิารในสถาบัน

บรกิารสารสนเทศหรอืหนวยงานอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของ 

Field experience in administration, technical work and service in information 

organization or related field organization. 

 

6003801 เตรยีมสหกิจศกึษา                                                                       1(60) 

                    (Cooperative  Education  Preparation) 

การปฏิบัตกิารเตรียมความพรอมกอนการออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  

โดยใหมีองคความรูในเรื่อง  หลักการ  แนวคิดและปรัชญาสหกจิศกึษา  กระบวนการและ

ระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับระบบสหกิจศึกษา  เทคนิคการสมัครงานและการสอบ

สัมภาษณ  ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  มีความสามารถ  ใน

การพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพแตละสาขาวิชา  เชน  การปรับตัวในสังคม การ

พัฒนาบุคลกิภาพ   ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร  มนุษยสัมพันธ  การ

ทํางานเปนทีม  โครงสรางการทํางานในองคกร  งานธุรการในสํานักงาน  ความรูเบ้ืองตน

เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน  และระบบบริหารคุณภาพงานคุณภาพในสถานประกอบการ  

การเสรมิทักษะและจรยิธรรมในวชิาชพีเฉพาะสาขาวิชา  และมีความรูความเขาใจในการ

จัดทําโครงงาน  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  การเขียนรายงานโครงงาน  และการ

นําเสนอผลงานโครงงาน  



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธบิายรายวชิา                              หนวยกิต(ช่ัวโมงปฏบิติั) 

  This class serves as a preparatory curriculum before students enter the  

workforce. Examining the principles. Concepts and philosophy of Cooperative Education.   

The processes and regulations for applying for jobs and interviews. The basic skills  

required to operate within the  establishment, and the ability to self- develop according  

to the professional standards of each institution will be explored. The specific skills and  

attitudes this class seeks to develop are: social adjustment, personality development,  

English language skills, understanding information technology for communication, human 

Relations, team work, organization, office work affairs, a cursory understanding of labor  

law and quality work management. We will conclude the class with an explanation of  

specific professional skills and ethics. Students will be expected to have a firm understanding  

of writing and presenting work projects, as well as crafting summary reports. 

 

6004801 สหกจิศกึษา                                                              6(600) 

                    (Cooperative  Education) 

                   รายวชิาท่ีตองเรยีนมากอน : 6004801  เตรยีมสหกิจศกึษา 

การปฏิบัตงิานดานวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือองคกร  ผูใช

บัณฑติเปนเวลา 16 สัปดาห  หรอืไมนอยกวา 600  ชั่วโมง  โดยบูรณาการความรูท่ีไดจาก

การศกึษาในหลักสูตรการศกึษากบัการปฏิบัตงิานจรงิเสมือนหนึ่งเปนพนักงาน  การจัดทํา

โครงงาน  การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงาน  และการนําเสนอ

โครงงานตามคําแนะนําของพนักงานพ่ีเลี้ยง  อาจารยท่ีปรกึษาหรอือาจารยนเิทศก  เพ่ือให

เกดิทักษะ  องคความรูในวิชาชพีและคุณธรรม  จริยธรรมในวิชาชีพ  มีลักษณะนิสัยหรือ

บุคลกิภาพท่ีจําเปนตอการปฏิบัตงิาน  และเปนบัณฑติท่ีมีคุณสมบัตติรงตามความตองการ

ของตลาดแรงงานท่ีพรอมจะทํางานไดทันทีเม่ือสําเร็จการศกึษา 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธบิายรายวชิา                              หนวยกิต(ช่ัวโมงปฏบิติั) 

 

Students  enter  the  workforce  according  to  their  specific fields  of  study  

for  16  weeks  (or  not  less  than  600  hours )  integrating  the  theory  explored  in  

the  university  with  the  practice  involved  with  the  occupation.  Students  are 

expected to engage in and  complete:  work  projects,  operating  reports,  and  work  

presentations  as  per  the  suggestions of  a  senior  officer  and/or  advisory  

teacher.  The  mission  of  this  class  is  to  imbue  students  with the  skills,  body  

of  knowledge,  character,  personality  and  qualifications  directly  related  to  

market  need. 

 


