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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร   
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (1) 
 

คํานํา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีวิสัยทัศนท่ีจะมุงพัฒนาอยางตอเน่ืองเพื่อปฏิบัติพันธกิจ 
ตามบทบาทหนาท่ีสถาบันอุดมศึกษาอยางสมบูรณครบถวนและมีคุณภาพท่ีดี และการพัฒนา
หลักสูตรก็เปนบทบาทสําคัญสวนหน่ึงท่ีจะมุงตอบสนองนโยบายของรัฐในการเสริมสรางศักยภาพ
ของบุคลากรในประเทศ อีกทั้งสงัคมไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปสูยุคโลกาภิวัตนท่ีเนนท้ัง
เทคโนโลยี ภาษา การติดตอสื่อสารผานโลกออนไลน ทําใหโครงสรางของสังคมมีการเปลี่ยนแปลง
ไปอยางรวดเร็ว ท้ังองคกรในภาครัฐและภาคเอกชนจําเปนตองปรับตัวและตามกระแสเหลาน้ันให
ทันกับความอยูรอด และสามารถกาวไปไดอยางมั่นคงและยั่งยืน 

ดังน้ันหลักสูตรท่ีเปดสอนในการศึกษาระดับปริญญาตรีน้ัน จึงตองเนนท่ีจะหลอหลอม 
ปรับปรุง และพัฒนาใหผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิต มีทิศทางไปในสิ่งท่ีสังคมมุงหวังและ
องคกรตองการ ภายใตกรอบอันดีงามตามคุณธรรมจริยธรรม โดยหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร เล็งเห็นถึงสิ่งท่ีองคกรและผูประกอบการ
ตางๆ ตองการทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพเพื่อรวมกันพัฒนาองคกรใหเปนไปในทิศทางท่ีต้ังไว วา
ตองมีความสามารถในการคนหา  คัดเลือก รวบรวม จัดการ บริหารขอมูล สารสนเทศ และ
ความรูอยางเปนระบบ รวมท้ังสามารถใชเทคโนโลยีอยางชาญฉลาด มุงสูความเปนสังคมอาเซียน 
บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม โดยขอมูลท่ีใชในการจัดทําหลักสูตรน้ันมาจากหลายภาคสวน 
ท้ังจากผูเรียน อาจารย ผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิ ผูใชบัณฑิตและผูประกอบการ เพื่อใหไดขอมูลท่ี
ครบถวนสมบูรณ และนําขอมูลดังกลาวมาปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งสงผลใหเกิดการตอบสนองกับสิ่ง
ท่ีองคกรมุงหวังและใหบัณฑิตของหลักสูตรเขาสูตลาดแรงงานอยางมีคุณภาพ รวมท้ังเปนกําลัง
สําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร 
ฉบับน้ีจะชวยใหสามารถผลิตบัณฑิตไดอยางมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา 

 
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

กรกฎาคม 2556 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร   
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (2) 
 

สารบัญ 
       หนา 

คํานํา                   (1) 
สารบัญ                   (2) 
หมวดที ่1  ขอมูลทั่วไป                 1 

1. ชื่อหลักสูตร                 1 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา               1 
3. วิชาเอก                 1 
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร              1 
5. รูปแบบของหลักสูตร                1 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร          2 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน           2 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา            2 
9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษา     3 

ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร         
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน               4 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนในการวางแผนหลักสูตร          4 
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับ          7 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นท่ีเปดสอนในคณะ/หลักสูตรอื่น   8 

ของมหาวิทยาลัย  
หมวดที ่2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร             10 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร          10 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง              11 

หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร       14 
1. ระบบการจัดการศึกษา             14 
2. การดําเนินการหลักสูตร            14 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน            17 
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณวิชาชีพ          57 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร   
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (3) 
 

สารบัญ (ตอ) 
หนา 

หมวดที ่4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล          59 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา          59 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       60 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู       65 

จากหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
4. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานของรายวิชาในหลักสูตร           69 
5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู          73 

จากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดที ่5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา              83 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน            83 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา           83 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร             84 

หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย                85 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม              85 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย             85 

หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร               87 
1. การบริหารหลักสูตร                     87 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน              88 
3. การบริหารคณาจารย                91 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน            92 
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา             92 
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม              93 

และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต       
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน               93 
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สารบัญ (ตอ) 
หนา 

หมวดที ่8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร            96 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน              96 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม              96 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร           97 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและ           97 

แผนกลยุทธการสอน 
 

ภาคผนวก                    98 
ภาคผนวก ก  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตวาดวยการจัดการศึกษา           99 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
ภาคผนวก ข  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตวาดวยการประเมินผลการศึกษา       107 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
ภาคผนวก ค  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตวาดวยการเทียบโอนผลการเรียน       116 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
ภาคผนวก ง ผลงานวิชาการและงานวิจัยของอาจารยประจําหลักสูตร         122 
ภาคผนวก จ ผลงานวิชาการและงานวิจัยของอาจารยประจํา                 131 
ภาคผนวก ฉ คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร           134 
ภาคผนวก ช สรุปงานวิจัยเร่ือง การศึกษาความตองการบัณฑิต          137 
  บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  
ภาคผนวก ซ แบบสอบถาม: ความตองการบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร        142 

และสารสนเทศศาสตร 
ภาคผนวก ฌ สรุปงานวิจัยเร่ือง ความตองการศึกษาตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6   149 

หลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ภาคผนวก ญ แบบสอบถาม: ความตองการศึกษาตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6      159 
หลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร   
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (5) 
 

 
สารบัญ (ตอ) 

หนา 
ภาคผนวก ฎ สรุปการวิพากษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต            163 

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร   
ภาคผนวก ฏ รายละเอียดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง            167 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ 
สารสนเทศศาสตร          

ภาคผนวก ฐ สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการกลั่นกรองหลักสูตร        187 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ 
สารสนเทศศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ครั้งท่ี 6(68)/2556  

ภาคผนวก ฑ สรุปขอเสนอแนะจากการประชุมสภาวิชาการ           191 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ 
สารสนเทศศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ครั้งท่ี 4(12)/2556 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร   
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 1 
 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

คณะ     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป  
1.  ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย :  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts Program in Library and Information Science 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร)   
         ชื่อยอ :  ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร) 
 ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :  Bachelor of Arts (Library and Information Science) 

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

3.  วิชาเอก    

 ไมมี 
4.  จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
       130 หนวยกิต 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป 
 5.2 ภาษาที่ใช  

ภาษาไทย 

 5.3 การรับเขาศึกษา 
รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาตางชาติที่สามารถฟง พดู อาน เขียน และเขาใจภาษาไทย

ไดเปนอยางดี 
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 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น  
หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 6.1 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ป พ.ศ. 2547 

 6.2 เริ่มใชในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษาท่ี 2557 เปนตนไป 

 6.3 คณะอนุกรรมการสภาวิชาการกล่ันกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรในการประชุม 
ครั้งท่ี 6(68)/2556 เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2556 

 6.4 คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 4(12)/2556  
เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 และครั้งท่ี 6(14)/2556 เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2556 

    6.5 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 11(19)/2556  
เมื่อวนัท่ี 25 ตุลาคม 2556 

 6.6 องคกรวิชาชีพรับรองหลักสูตร   

  ไมมี 
7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
  หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ปการศึกษา 2559  

8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา ดังนี้  
8.1 บรรณารักษ  
8.2 นักวิชาการสารสนเทศ 

8.3 เจาหนาท่ีดูแลและจัดการขอมูล  
8.4 นักจัดการเนื้อหา 
8.5 เจาหนาท่ีบริการสารสนเทศ  
8.6 บรรณาธิการวารสาร 
8.7 อาชีพอิสระดานสารสนเทศ 
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9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย    
   ผูรับผิดชอบหลักสูตร   
  

ชื่อ – นามสกุล 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 
วุฒิการศึกษา/สถาบัน 

 

ปที่สําเร็จ
การศึกษา 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

1. นางสาวปริศนา มัชฌิมา 
 

   3 1204 00475 99 3 

ปร.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
วท.ม. (เทคโนโลยีการ
จัดการระบบสารสนเทศ)  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

วท.บ. (วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

พ.ศ. 2554 

 

พ.ศ. 2543 

 

 

พ.ศ. 2540 

ผูชวยศาสตราจารย 

2. นายบรรพต  พิจิตรกําเนิด 

 

   5 30999 0021 31 5 

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร)  
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 

พ.ศ. 2544 

 

 

พ.ศ. 2540 

ผูชวยศาสตราจารย 

3. นางสาวบุญญลักษม  
   ตํานานจิตร 
   3 7099 00203 79 6 

ศษ.ม.  
(เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ค.บ. (เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมทางการศึกษา) 
วิทยาลัยครูนครปฐม  

พ.ศ. 2541 

 

 

พ.ศ.2535 

ผูชวยศาสตราจารย 
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ชื่อ – นามสกุล 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 
วุฒิการศึกษา/สถาบัน 

 

ปที่สําเร็จ
การศึกษา 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

4. นางสาวทิพวัลย  ขันธมะ  
 

    3 1201 01330 85 9 

ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิค
ศึกษา)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนคร
เหนือ  
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร)   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
กศ.บ. (บรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร)  
มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ    

พ.ศ.2555 

 

 

 

 

พ.ศ.2546 

 

 

พ.ศ.2542 

อาจารย 

5. นางสาวรัชฎาพร ธิราวรรณ 

 
   3 4711 00003 13 5 

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร) 
วิทยาลัยครูสกลนคร 

พ.ศ. 2539 

 

 

พ.ศ. 2536 

อาจารย 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   
 การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน  (ASEAN 

Community) ของประเทศไทยนั้น ตองมีการเตรียมผูเรียนใหสามารถรับมือกับการเปนพลเมือง
อาเซียน การเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยระดับ World Class University และการเปนผูประกอบ
วิชาชีพอยางท่ีตองการในสหัสวรรษใหม เพ่ือใหกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงดวยระบบเศรษฐกิจ
โลกท่ีตองมีการแขงขันและความรวมมือในระดับโลกท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว จากผลความกาวหนา
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ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเศรษฐกิจบริการท่ีขับเคลื่อนดวยขอมูล ความรู และนวัตกรรม   
ผูท่ีสามารถปรับตัวและสรางประโยชนใหองคกร ผลิตภัณฑ และกระบวนการทํางาน ดวยการใช
ทักษะดานการสื่อสาร การแกไขปญหา และการคิดเชิงวิพากษ เพื่อปรับเปล่ียนการทํางานและ 

มีผลงานตามความคาดหวังขององคกรก็จะไดรับผลตอบแทนจากเศรษฐกิจท่ีกาวหนา โดยเฉพาะ
อยางย่ิงอุตสาหกรรมและบริษัทท่ีมีนวัตกรรมและตําแหนงงานท่ีเติบโตอยางรวดเร็ว ตองอาศัย
ทักษะเชิงประยุกตคือพลังท่ีสรางความมั่นคงของประเทศ ทักษะท่ีชวยสงเสริมนวัตกร รม 

ท้ังความคิดสรางสรรค การคิดเชิงวิพากษ และการแกปญหากําลังเปนท่ีตองการอยางมาก  

ในตลาดแรงงาน การปรับปรุงระบบการศึกษาและขัดเกลาทักษะแหงศตวรรษใหมจะสามารถ
ผลิตแรงงานคุณภาพสูงท่ีมีความฉลาดเฉลียว สําหรับระบบเศรษฐกิจใหมได นอกจากน้ีการเติบโต
ทางเศรษฐกิจจากแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแตปลายทศวรรษท่ี 1980 และ 
ตนทศวรรษท่ี 1990 ก็มีแนวโนมท่ีจะถึงจุดอิ่มตัว หากไมมีการลงทุนเพิ่มในทรัพยากรแรงงาน 

ท่ีจับตองไมได เชน ความคิด ความรู และพรสวรรค  
องคประกอบสําคัญของส่ิงท่ีสรางความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 คือ การสราง

แรงงานระดับชาติท่ีเนนการคิดอยางผูเชี่ยวชาญและการสื่อสารอันซับซอน  ซึ่งตองอาศัย 

การเชื่อมโยงแบบแผนอยางมีประสิทธิผล โดยใชความรูโดยละเอียด การรูเทาทันความคิด (Meta 

Cognitive) เพื่อตัดสินใจเลือกใชวิธีการอยางเหมาะสม กอปรกับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีกาวหนา 
จําเปนตองสรางทักษะท่ีจําเปนในการทํางาน ไดแก ความรวมมือในการทํางาน การทํางาน 

เปนทีมโดยมีความเชี่ยวชาญและบทบาทของสมาชิกในทีมตางชวยเสริมสรางซึ่งกันและกัน  
การปฏิสัมพันธการทํางานรวมกันผานสื่อ (Mediated Interaction) ความสามารถในการกรอง
ขอมูลมหาศาลท่ีเขามาอยางรวดเร็วและเลือกสกัดเฉพาะขอมูลท่ีสําคัญตอการตัดสินใจ 
ความสามารถในการเขาถึง จัดการ ผสมผสาน และประเมินขอมูล การสรางสมรรถนะ 

ในการตีความแบบกลุม (Group Interpretation) การตอรองความหมายรวม (Negotiation of 

Shared Meaning) การหาทางออกรวมกัน (Co-construction of Problem Resolution) 

ทักษะในการติดตอผานสื่อกลางและการทํางานรวมกันผานโลกเสมือน  
การแสวงหาความรู การพัฒนาความคิดสรางสรรค เพ่ือนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม

และการพัฒนาทางเศรษฐกิจจําเปนตองใชสารสนเทศท่ีสอดคลองกับความตองการในการใชงาน 
ซึ่งแหลงสารสนเทศหลักของสังคมแหงการเรียนรูก็คือ หองสมุดและองคกรสารสนเทศ แมวาใน
ปจจุบันแหลงสารสนเทศขนาดใหญท่ีอยูในเครือขายอินเทอรเน็ตจะสามารถเขาถึงไดอยาง
แพรหลายและสะดวกข้ึน แตผูใชสารสนเทศอีกจํานวนมากท่ียังขาดทักษะการสืบคนหรือ  
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การแสวงหาสารสนเทศตามท่ีตองการได  ดั งนั้นการพัฒนาบุคลากรท่ีทํางานบริการ 

ดานสารสนเทศจึงเปนสิ่งสําคัญในการสรางทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ สามารถใหบริการผูใชได
อยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสามารถสงเสริมและพัฒนาสารสนเทศเพ่ือใหสอดคลองกับ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได อันจะนําไปสูการสรางศักยภาพ การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันเชิงวิชาการ และการเสริมอัตลักษณของมหาวิทยาลัยใหมี  
ความเขมแข็งมากขึ้น 

 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม  
การดําเนินชีวิตในสภาพสังคมฐานความรูเชนในปจจุบันนี้ ทุกคนจําเปนตองเกี่ยวของ

กับสารสนเทศจํานวนมากอยางหลีกเลี่ยงไมได ท้ังขอมูลสารสนเทศท่ีเกิดจากสภาวะแวดลอม  

ใกลตัว เชน การรับสงขอมูลความรูในชีวิตประจําวัน การรับสงขอมูลในการทํางาน รวมถึง 
การรับรูขอมูลจากสภาพแวดลอมท่ีผานเขามาในแตละวัน และขอมูลสารสนเทศท่ีเกิดจาก  

การสรางสรรคขึ้นจากแหลงตางๆ ไมวาจะเปนแหลงขอมูลบุคคล แหลงขอมูลท่ีเปนองคกร 
หนวยงาน อาทิ  ในป พ.ศ. 2556 กรุงเทพมหานครไดรับการคัดเลือกใหเปนเมื องหนังสือโลก 
ดวยความรวมมือของผูมีสวนไดสวนเสียในวงการหนังสือ ตลอดจนการรวมมือของภาคสวนตางๆ 
ในการพัฒนาการอานอยางจริงจัง ในรูปแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อสนับสนุนและสงเสริม  

ใหคนไทยรักการอานและสรางวัฒนธรรมการอานใหเกิดขึ้น โดยมีเปาหมายใหคนกรุง เทพฯ 
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน อานหนังสือเพิ่มขึ้นจากเดิมท่ีเฉลี่ยอานหนังสือเพียง 5 เลมตอป  
ใหเพิ่มขึ้นเปน 10-20 เลมตอป (สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเท่ียว กรุงเทพมหานคร , 

2556)   
“การอาน” เปนกลไกสําคัญในการพัฒนากระบวนการคิด และภูมิปญญา นําไปสู 

การพัฒนาคุณภาพคน สังคมและประเทศ การจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน  เปนสวน
สําคัญที่จะชวยขับเคล่ือนการปฏิรูปการเรียนการสอนไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมเร็วข้ึน 
หองสมุดเปนองคกรสําคัญในการเปนองคกรท่ีเปดประตูสูโลกแหงการสรางประสบการณ 
ดานการอานของคนไทย ซึ่งรากฐานของการอาน อันนําไปสูความสามารถในการคิด วิเคราะห 
สังเคราะห สรางสรรค เพื่อรับมือกับความเปล่ียนแปลงของสังคมโลกไดอยางย่ังยืน ดวยการ
กําหนดเปนยุทธศาสตรหรือนโยบายในการสงเสริมการอานท้ังบุคลากรหองสมุดและขยายไปสู
สังคมภายนอกเพ่ือตอบสนองความตองการสําหรับผูอานกลุมตางๆ ไดมากขึ้น ดังนั้นหองสมุด 

จึงเปนองคกรหน่ึงท่ีมีบทบาทและมีความสําคัญในการสงเสริมและใหบริการการเรียนรู สนับสนุน
ประชาชนทางดานการศึกษา ชวยพัฒนาประชาชนใหเขาถึงขอมูลสารสนเทศและเกิดการเรียนรู



มคอ. 2 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร   
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 7 
 

อยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยจะตองมีการพัฒนาและปรับเปล่ียนหองสมุดใหทันกับยุคสมัย  
กาวทันเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึง การพัฒนาบุคลากรหองสมุดเพ่ือเตรียมพรอม
รับการเปลี่ยนแปลงคร้ังนี้ ซึ่งคนเปนปจจัยสําคัญในการเปนผูปฏิบัติงาน ดานการสงเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรูของประชากร การใหบริการวิชาการแกมหาวิทยาลัย และองคกรอื่นๆ เพื่อให
สามารถท่ีจะแสวงหาความรู และขอมูลสารสนเทศ ในการสรางองคความรูและผลิตบุคลากร ท่ีมี
คุณภาพ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงคเพ่ือเปนพลังขับเคล่ือนประเทศไทยไปสูเปาหมาย 

กอรปกับการพัฒนาระบบเครือขายการสื่อสารความเร็วสูงในยุคท่ี 3 (3G) ทําให
สามารถเผยแพรหรือเขาถึงขอมูลสารสนเทศไดอยางรวดเร็ว ปจจัยท่ีกลาวมานี้ลวนทําใหเกิด
สารสนเทศท่ีมีเพิ่มขึ้นอยางมากมาย ท้ังท่ีเปนขอเท็จจริงท่ีเชื่อถือไดและเชื่อถือไมได ซึ่งเกิดจาก
สภาพสังคมและวัฒนธรรม รวมไปถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการปรับเปล่ียน
และพัฒนาไปอยางรวดเร็ว  

ดวยเหตุนี้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความรูเทาทันสถานการณตางๆ ท่ีเกิดขึ้น  
มีความรูทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  มีทักษะการจัดการกับขอมูลสารสนเทศ 
ท้ังการวิเคราะห การสังเคราะห ตลอดจนการสรางสรรคสารสนเทศใหมีความถูกตอง เผยแพร
สารสนเทศโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม สามารถนําไปใชประโยชนท้ังแกตนเอง 
และการชวยเหลือใหบริการแกผูอื่นได จึงเปนสิ่งจําเปนอยางมากในสถานการณหรือการพัฒนา
สังคมและวัฒนธรรมขณะน้ี 

12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 ผลกระทบของความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต
และเทคโนโลยีการส่ือสารโทรคมนาคม สงผลใหสังคมมีการผลิตและเผยแพรขอมูลขาวสารใน
ปริมาณมหาศาล ทําใหยากตอการเขาถึง และยากตอการคัดเลือกวาขาวสารหรือสารสนเทศใดมี
คุณคาและสามารถเชื่อถือไดวาถูกตองและสมบูรณ ปญหาดังกลาวสงผลกระทบตอการบริหาร
จัดการของหองสมุด ซึ่งเปนสถาบันท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดรวบรวมและใหบริการ
สารสนเทศท้ังท่ีทันสมัย และท่ีเปนความรูในดานตางๆ ใหแกผูใชทุกประเภท ไมวาจะเปนผูใช  
ในสถานศึกษาทุกระดับ และผูใชท่ีเปนผูปฏิบัติงานในองคกรตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ัง
ประชาชนท่ัวไป กอปรท้ังการท่ีประเทศไทยจะกาวเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน ในป 2558 
นั้น ยิ่งทําใหการดําเนินงานของหองสมุดมีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากสังคมไทยจะมีความเปน
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สังคมพหุวัฒนธรรมมากย่ิงขึ้น นอกจากน้ีผูเยาวหรือเด็กในวัยเรียนทุกระดับยังมีพฤติกรรมท่ี
เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากผลกระทบของเทคโนโลยี มีการอานนอยลง มีการใชเทคโนโลยีเพ่ือการ
เลนเกม หรือเพื่อความบันเทิง โดยปราศจากความรูในการพิจารณาตัดสินท่ีถูกตองวาสิ่งใดดี
เหมาะสมตามวัย 

 

 ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงเห็นควรเสนอใหมีการเปดสอน สาขาวิชา 
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรขึ้นในมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน
ในการพัฒนาบรรณารักษยุคใหม ใหมีความรูความสามารถในการจัดการหองสมุดและสารสนเทศ 
มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมในยุคโลกาภิวัตน  
 12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

การพัฒนาหลักสูตรไดสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตท่ีเนน 

การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพเปนท่ียอมรับและเปนท่ีตองการของสังคม  โดยมีจุดเดน 

ดานบุคลิกภาพเฉพาะตามวัฒนธรรมสวนดุสิต สราง พัฒนา และเผยแพรองคความรู  
สรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
กอใหเกิดการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน สังคม และประเทศในลักษณะการใหบริการวิชาการ 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สงเสริมการจัดการส่ิงแวดลอมอยางสมดุล ยั่งยืน เผยแพรและสงเสริม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สรางและพัฒนาความเขมแข็งในวิชาชีพ โดยยึดหลักการจัดการ
หองสมุดและสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ และเนนทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อยางชาญฉลาดเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการสารสนเทศและความรู กาวทัน 

การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี นําไปสูเศรษฐกิจสรางสรรคอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม 

ทางวิชาชีพ 

13. ความสัมพันธกับหลกัสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
 13.1 กลุมวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ / สาขาวิชา / หลักสูตรอื่น 

(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

(2) หมวดวิชาเฉพาะดาน ไดแก 1633118 การเขียนโปรแกรมข้ันพื้นฐานสําหรับงาน
หองสมุดและสารสนเทศ และ 1634510 สิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส 
 13.2 กลุมวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหหลักสูตรอื่นตองมาเรียน 

ไมมี 
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 13.3 การบริหารจัดการ 
รายวิชาตางๆ ท่ีเปดใหกับนักศึกษาในหลักสูตรนี้มีวิชาท่ีเกี่ยวของกับคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และหลักสูตรอื่นๆ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
โดยไดวางแผนการประสานงานกับคณะและหลักสูตรอื่นๆ ลวงหนาเปนเวลาอยางนอย 1 ภาค
การศึกษา 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีการประสานงานดานวิชาการกับสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน และคณะท่ีเกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังมีการบริหารและ
จัดการหลักสูตร โดยจัดทําแผนปฏิบัติ ดําเนินการตามแผน ติดตามตรวจสอบ มีการนําผล  

การประเมินมาศึกษาวิเคราะหเพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง ซึ่งการดําเนินงาน
ดังกลาวอยูภายใตระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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หมวดที่ 2 ขอมลูเฉพาะของหลักสตูร 
 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

“บัณฑิตมีความรูความสามารถจัดการหองสมุดและสารสนเทศ มีทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม” 

1.2 ความสําคัญ  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  

เปนหลักสูตรบูรณาการท่ีสามารถตอบสนองความตองการบรรณารักษยุคใหมของหนวยงาน 

ท้ังภาครัฐและเอกชน โดยเนนความสามารถจัดการหองสมุดและสารสนเทศ มีทักษะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม เปนผูพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ  
มีการเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง หรือสามารถเพ่ิมพูนความรูโดยการศึกษาตอในระดับ 

ท่ีสูงขึ้น ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน มุงเตรียมคนใหพรอมรับ
การเปล่ียนแปลง โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยในทุกชวงวัย ใหมีภูมิคุมกัน 
เพื่อเขาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเสริมสราง
ศักยภาพของคนในทุกมิติใหมีความพรอม ท้ังดานรางกายท่ีสมบูรณแข็งแรง มีสติปญญาท่ีรอบรู 
และมีจิตใจท่ีสํานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร และรูคุณคาความเปนไทย มีโอกาสและ
สามารถเรียนรูตลอดชีวิต ควบคูกับการเสริมสรางสภาพแวดลอมในสังคม และสถาบันทางสังคม
ใหเขมแข็งและเอื้อตอการพัฒนาคน รวมท้ังสงเสริมการพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหเขมแข็ง สามารถ
สรางภูมิคุมกันใหคนในชุมชน และเปนพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ 

1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร  
เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 
(1) มีความรูในดานการจัดการหองสมุดและสารสนเทศ ท่ีสามารถปฏิบัติงานไดจริง 
(2) มีความใฝรู สามารถพัฒนาตนเองอยูเสมอ และปรับตัวใหกาวทันความเปลี่ยนแปลง

ของสังคม การเมืองและเศรษฐกิจโลก 

(3) มีทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกตใชในวิชาชีพ 

ไดอยางเหมาะสม  
(4) มีใจรักบริการ มีความเปนผูนําและผูตามท่ีดี และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 
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(5) มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกตอวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบตอสังคม  
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
    คาดวาจะดําเนินการใหแลวเสร็จครบถวนภายในรอบการศึกษา 5 ป 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้
(1) แผนพัฒนาสมรรถนะ
อาจารยผูสอนประจําหลักสูตร 

  

(1.1) แผนสนับสนุนสงเสริม
อาจารยผูสอนใหเปนหน่ึงใน
สมาชิกของสมาคมวิชาชีพ 

ท่ีเกี่ยวของ เพื่อรูเทาทัน
ความกาวหนาทางวิชาการ 
ท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

(1.1) สงเสริมใหอาจารยเขา
รวมประชุม ฝกอบรมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพทางวิชาการ 

(1.1) รายงานการสงเสริมให
อาจารยเขารวมประชุม 
ฝกอบรม เพ่ือพัฒนาระดับ
คุณภาพบุคลากร 
และจํานวนอาจารยท่ีไดรับ
การสงเสริมใหไดรับการพัฒนา
ทางวิชาการ 

(1.2) สนับสนุนสงเสริม
อาจารยประจําใหมีคุณวุฒิใน
ระดับท่ีสูงขึ้นและมีตําแหนง
ทางวิชาการ 
(1.3) สนับสนุนสงเสริม
อาจารยประจํา และอาจารย 
ผูมีตําแหนงทางวิชาการ ให
ทํางานวิจัยเพื่อสนับสนุน 

การจัดการเรียนการสอน และ
พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ 

(1.2) มีระบบและกลไก
สนับสนุนสงเสริมใหอาจารย
ประจําศึกษาตอระดับปริญญา
เอกและมีตําแหนงทางวิชาการ 
(1.3) มีระบบและกลไก
สนับสนุนสงเสริมใหอาจารย
ประจําทํางานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

(1.2) แผนการสงเสริมอาจารย
ประจําใหมีวุฒิการศึกษาใน
ระดับท่ีสูงขึ้นและมีตําแหนง
ทางวิชาการ 
(1.3) งานวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน และงานวิจัย
เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้
(2) แผนพัฒนาการฝก
ประสบการณวิชาชีพของ
หลักสูตร 

  

(2.1) สรางความรวมมือ 
(MOU) กับหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน 

(2.1) จัดเตรียมแหลงฝก
ประสบการณวิชาชีพท่ี
หลากหลายและเพียงพอตอ
จํานวนนักศึกษา โดยการหา
เครือขายความรวมมือกับ
หนวยงานตางๆ 

(2.1) เอกสารลงนามความ
รวมมือ (MOU) และรายงาน
ฐานขอมูลแหลงฝก
ประสบการณวิชาชีพสําหรับ
นักศึกษา  

(2.2) วางแผนการฝก
ประสบการณวิชาชีพของ
หลักสูตรใหเปนระบบ
มาตรฐานอยางตอเนื่อง 
 

 

 

(2.2) กําหนดแผนการฝก
ประสบการณวิชาชีพ เพ่ือเพิ่ม
โอกาสการเขาสูตลาดแรงงาน
โดยการเรียนรูจาก
ประสบการณจริง 

(2.2) คูมือการฝก
ประสบการณวิชาชีพของ
หลักสูตร ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผูประกอบการตอผลการ
ปฏิบัติของนักศึกษา และ
รายงานสรุปผลการฝก
ประสบการณวิชาชีพ  

(2.3) การจัดเก็บขอมูลท่ีเปน
ระบบและพัฒนาฐานขอมูล 

การฝกประสบการณวิชาชีพท่ี
เปนมาตรฐาน 

(2.3) จัดทําฐานขอมูลการฝก
ประสบการณวิชาชีพ และ
จัดเก็บขอมูลแหลงฝกใน
ฐานขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะห
ความเหมาะสมและ 
ความเพียงพอตอไป 

(2.3) ฐานขอมูลการฝก
ประสบการณวิชาชีพ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้
(3) แผนปรับปรุงหลักสูตรท่ีมี
ความสอดคลองกับ 

ความตองการของ
ผูประกอบการ 

  

(3.1) วิจัยความตองการของ
ตลาดแรงงาน และ
ผูประกอบการ 

(3.1) จัดทําวิจัยติดตามความ
เปลี่ยนแปลงดานความ
ตองการของตลาดแรงงาน 
และผูประกอบการ  

(3.1) รายงานการวิจัย 

การประเมินความพึงพอใจใน
การใชบัณฑิตของ
ผูประกอบการ 

(3.2) หลักสูตรมีการปรับปรุง
แผนการสอนใหสอดคลองกับ
การเปล่ียนแปลงของวิชาชีพ 

(3.2) ปรับปรุงแผนการสอน
ทุกรายวิชา ใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ
ดานบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตรตาม
ผลการวิจัย 

(3.2) มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 

มคอ.6 มคอ.7 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนนิการ และโครงสรางของหลักสตูร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตางๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ก) 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
เปดสอนสําหรับนักศึกษาท่ีเคยลงทะเบียนเรียนและสอบไมผานในรายวิชาตามโครงสราง

หลักสูตรเทานั้น 
 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

ไมมี 
2.  การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

วัน - เวลาราชการปกติ เฉพาะแบบนักศึกษาเต็มเวลา 
การเปด-ปดภาคการศึกษาเปนตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
1)  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา และ 
2)  ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เปนไป

ตามระเบียบขอบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
1)  การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาสูระดับอุดมศึกษา 
2)  นักศึกษาขาดพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

1) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมโดยคณะกรรมการสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร เพื่อเตรียมความพรอมในการเรียนระดับอุดมศึกษา 

2) จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาเรียน และพัฒนาการดานการรับรูของผูเรียน
ระหวางภาคการศึกษาเปนระยะอยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ 

3) จัดการทดสอบ และฝกอบรมเสริมความรูและทักษะดานภาษาอังกฤษกอนเปด 

ภาคเรียน และระหวางการศึกษาตามชวงเวลาท่ีเหมาะสม  
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
จํานวน 

นักศึกษา 
ปการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 

ชั้นปท่ี 1 80 80 80 80 80 

ชั้นปท่ี 2 - 80 80 80 80 

ชั้นปท่ี 3  - -  80 80 80 

ชั้นปท่ี 4 - - - 80 80 

รวม 80 160 240 320 320 

จํานวนนักศึกษา 
ที่คาดวาจะ 

สําเร็จการศึกษา 

 

- 

 

- 

 

- 

 

80 

 

80 

  

 2.6 งบประมาณตามแผน  
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)   

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ  

2557 2558 2559 2560 2561 

คาบํารุงการศึกษา 2,580,000 5,160,000 7,740,000 10,320,000 10,320,000 

คาลงทะเบียน 560,000 560,000 560,000 560,000 560,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 64,000 128,000 192,000 256,000 256,000 

รวมรายรับ 3,204,000 5,848,000 8,492,000 11,136,000 11,136,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)   

หมวด เงิน 
ปงบประมาณ  

2557 2558 2559 2560 2561 

ก. งบดําเนินการ 
1.  คาใชจายบุคลากร 1,692,000 1,725,840 1,760,357 1,795,564 1,795,564 

2. คาใชจายดําเนินงาน  

(ไมรวม 3) 
748,000 1,496,000 2,244,000 2,992,000 2,992,000 

3  ทุนการศึกษา 408,000 408,000 408,000 408,000 408,000 

4.  รายจายระดับ
มหาวิทยาลัย 

516,000 1,032,000 1,548,000 2,064,000 2,064,000 

รวม (ก) 3,364,000 4,661,840 5,960,357 7,259,564 7,259,564 

ข. งบลงทุน 
คาครุภัณฑ 300,000 210,000 147,000 102,900 72,030 

รวม (ข) 300,000 210,000 147,000 102,900 72,030 

รวม (ก)+(ข) 3,664,000 4,871,840 6,107,357 7,362,464 7,331,594 

จํานวนนักศึกษา 80 160 240 320 320 

คาใชจายตอหัว
นักศึกษา 

45,800 30,449 25,447 23,008 22,911 

  

2.7 ระบบการศึกษา 
  ระบบการศึกษาแบบชั้นเรียนตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ก) 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย 

  ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค) 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
    3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลกัสูตร            
        130 หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 
          จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร             130 หนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30 หนวยกิต 

1.1 กลุมวิชาภาษา                                                    12 หนวยกิต 
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร            6 หนวยกิต 
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร             6 หนวยกติ 

1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร                             6 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                            94 หนวยกิต 

2.1 วิชาบังคับ    59 หนวยกิต 

2.2 วิชาเลือก ไมนอยกวา                                         30 หนวยกิต 

2.3 วิชาประสบการณวิชาชีพ       5 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี          6 หนวยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 
• หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   30 หนวยกิต 

                  O  กลุมวิชาภาษา 12      หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

บังคับเรียน 3 หนวยกิต 

1500117 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                           
Thai for Communication 

3(3-0-6) 

เลือกเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 
1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร                                      

English for Communication                                       

3(3-0-6) 

1500113 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน                                

English for Study Skills 

3(3-0-6) 

1500114 ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ                                     
English in Various Situation 

3(3-0-6) 

1500115 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                                           
English for Academic Purposes 

3(3-0-6) 

    

                 O กลุมวิชามนุษยศาสตร     6 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

บังคับเรียน 3 หนวยกิต 

1500116 

 

จริยศาสตร 
Ethics                                                 

3(3-0-6) 

เลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 
2000105 

 

สุนทรียภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต                                    
Aesthetic for Quality of Life 

3(3-0-6) 

2000106 ศิลปะการดํารงชีวิต                                                   
The Art of Living 

3(3-0-6) 

2500113 จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน  
Psychology for Self-Development                              

3(3-0-6) 
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                 O กลุมวิชาสังคมศาสตร    6     หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

เลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 
2500107 

 

มนุษยกับสิ่งแวดลอม                                               

Man and Environment                                              

3(3-0-6) 

2500114 สังคมไทยรวมสมัย   

Contemporary Thai Society 

3(3-0-6) 

2500115 เหตุการณโลกรวมสมัย         
Contemporary World Affairs                                    

3(3-0-6) 

 

               O กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร    6   หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

บังคับเรียน 3 หนวยกิต 

4000111 เทคโนโลยีสารสนเทศ                                              
Information Technology 

3(2-2-5) 

เลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้  
4000109 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน                                  

Science for Daily Life                                               

3(3-0-6) 

4000110 การคิดและการตัดสินใจ                                          

Thinking and Decision Making 

3(3-0-6) 
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• หมวดวิชาเฉพาะ   94   หนวยกิต   แบงเปนรายวิชาในกลุมวิชาตอไปนี้ 
                O    วิชาบังคับ  59   หนวยกิต    
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

1631102 สารสนเทศ หองสมุด และสังคม 
Information, Library and Society 

3(3-0-6)   

1631206 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

Information Resources Development 

3(2-2-5) 

1631305 การบริการหองสมุดและการเผยแพรสารสนเทศ 

Library Services and Information Dissemination 

3(2-2-5) 

1631405 การจัดระบบสารสนเทศและความรู 
Information and Knowledge Systems Organization 

3(3-0-6)   

1631406 การจัดการหองสมุดและองคกรสารสนเทศ 

Library and Information Organization Management  

3(2-2-5) 

1631601 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานหองสมุดและสารสนเทศ  
Thai for Communication  in Library and Information 

Work 

3(3-0-6)   

1631602 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในงานหองสมุดและสารสนเทศ 
English for Communication in Library and Information 

Work 

3(3-0-6)   

1632206 การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ 

Information Resources Cataloging 

3(2-2-5) 

1632207 การจัดหมูทรัพยากรสารสนเทศ  

Information Resources Classification  

3(2-2-5) 

1632309 การคนคืนสารสนเทศ 

Information Retrieval 

3(2-2-5) 

1632310 การศึกษาผูใช  
User Studies   

3(2-2-5) 

1632311 การบริการอางอิงและสารสนเทศ 

Reference and Information Services 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

1632312 การสงเสริมการอานและการเรียนรูตลอดชีวิต 

Promotion of Reading and Lifelong Learning 
3(2-2-5) 

1633121 การจัดการฐานขอมูลหองสมุดและสารสนเทศ 

Library Database Management and Information 

3(2-2-5) 

1633206 

 

การสรางและการจัดการเนื้อหาสารสนเทศ 

Information Content Creation and Management 
3(2-2-5) 

1633207 การวิจัยเบื้องตนทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  
Introduction to Research in Library and Information 

Science 

3(2-2-5) 

1633414 หองสมุดดิจิทัล 

Digital Libraries 

3(2-2-5) 

1633415 การจัดการโครงการหองสมุดและสารสนเทศ 
Library and Information Project Management  

3(2-2-5) 

1633416 การประชาสัมพันธและการตลาดสารสนเทศ 

Public Relations and Information Marketing  

3(2-2-5) 

1633902 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
Seminar in Library and Information Science 

2(1-2-3) 

 

      O วิชาเลือก เลือกเรียนไมนอยกวา   30  หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

1632208 การจัดหมวดหมูระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 

Library of Congress Classification 

3(2-2-5) 

1633118 การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานสําหรับงานหองสมุดและ
สารสนเทศ 

Basic Programming for Library and Information Work 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

1633119 การวิเคราะหและการออกแบบระบบงานหองสมุดและ
สารสนเทศ 

Systems Analysis and Design for Library and 

Information Work 

3(2-2-5) 

1633120 โปรแกรมประยุกตสําหรับงานหองสมุดและสารสนเทศ 

Application Software for Library and Information 

Work 

3(2-2-5) 

1633122 การพัฒนาเว็บหองสมุดและสารสนเทศ 

Library and Information Web Development  

3(2-2-5) 

1633123 การพัฒนาฐานขอมูลบนเว็บหองสมุดและสารสนเทศ 

Library and Information Web Database Development  

3(2-2-5) 

1634103 แหลงสารสนเทศและการบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
Information Sources and Services in Science, 

Humanities, and Social Sciences  

3(2-2-5) 

1634104 เครือขายทางสังคมหองสมุดและสารสนเทศ 

Library and Information Social Networking  

3(2-2-5) 

1634414 การจัดการสารสนเทศสําหรับเด็ก 

Information Management for Children  
3(2-2-5) 

1634415 การจัดการสารสนเทศสําหรับเยาวชน 

Information Management for Youth 
3(2-2-5) 

1634416 การจัดการสารสนเทศสําหรับผูสูงอายุ 

Information Management for Elderly People 

3(2-2-5) 

1634417 การจัดการสารสนเทศสําหรับผูดอยโอกาส 

Information Management for the Disadvantaged 
3(2-2-5) 

1634418 การจัดการความรูและภูมิปญญาทองถิ่น 

Knowledge and Local Wisdom Management  
3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

1634510 สิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส 
Electronic Publications 

3(2-2-5)   

 

      O วิชาประสบการณวิชาชีพ 5 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

1634805 การฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร 
Field Experience in Library and Information Science 

5(0-40-0) 

 

       • หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา   6   หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ท่ีเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดย

ไมซ้ํากับวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมใน
เกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
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3.1.3 แผนการศึกษา 
ปท่ี 1 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวย

ตนเอง 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุมวิชาภาษา 
1500117 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร                     3 3 0 6 
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร      
4000111 เทคโนโลยีสารสนเทศ   3 2 2 5 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ             
1631102 สารสนเทศ หองสมุด และสังคม 3 3 0 6 
1631206 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 3 2 2 5 
1631405 การจัดระบบสารสนเทศและความรู 3 3 0 6 
1631602 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในงาน

หองสมุดและสารสนเทศ 
3 3 0 6 

1632309 การคนคืนสารสนเทศ 3 2 2 5 
รวม 21 18 6 39 
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ปท่ี 1 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวย
ตนเอง 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุมวิชาภาษา 3 3 0 6 
กลุมวิชามนุษยศาสตร    
1500116 จริยศาสตร                                     3 3 0 6 

กลุมวิชาสังคมศาสตร    3 3 0 6 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ             
1631305 การบริการหองสมุดและการเผยแพร

สารสนเทศ 
3 2 2 5 

1631406 การจัดการหองสมุดและองคกร
สารสนเทศ 

3 2 2 5 

1631601 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในงานหองสมุด
และสารสนเทศ 

3 3 0 6 

1632312 การสงเสริมการอานและการเรียนรูตลอด
ชีวิต 

3 2 2 5 

รวม 21 18 6 39 
  24  
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ปท่ี 2 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวย
ตนเอง 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุมวิชาภาษา 3 3 0 6 
กลุมวิชามนุษยศาสตร     3 3 0 6 
กลุมวิชาสังคมศาสตร 3 3 0 6 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ    
1632206 การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ 3 2 2 5 
1632207 การจัดหมูทรัพยากรสารสนเทศ  3 2 2 5 
1632310 การศึกษาผูใช 3 2 2 5 
1632311 การบริการอางอิงและสารสนเทศ 3 2 2 5 

รวม 21 17 8 38 
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ปท่ี 2 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวย
ตนเอง 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุมวิชาภาษา  3 3 0 6 
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร   3 3 0 6 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ    
1633121 การจัดการฐานขอมูลหองสมุดและ

สารสนเทศ 
3 2 2 5 

1633206 การสรางและการจัดการเนื้อหา
สารสนเทศ 

3 2 2 5 

1633414 หองสมุดดิจิทัล 3 2 2 5 
1633415 การจัดการโครงการหองสมุดและ

สารสนเทศ 
3 2 2 5 

1633416 การประชาสัมพันธและการตลาด
สารสนเทศ 

3 2 2 5 

รวม 21 16 10 37 
  26  
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ปท่ี 3 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวย
ตนเอง 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ    
1633207 การวิจัยเบื้องตน 

ทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร 

3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก 18 * * * 
รวม 21 * * * 

  4  

หมายเหตุ  * ขึ้นอยูกับนักศึกษาเลือกเรียน 
 

 

ปท่ี 3 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวย
ตนเอง 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ 
1633902 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตรและ

สารสนเทศศาสตร 
2 1 2 3 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก 12 * * * 
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 * * * 

รวม 20 * * * 
  3  

หมายเหตุ  * ขึ้นอยูกับนักศึกษาเลือกเรียน 

 

 

ปท่ี 4 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวย
ตนเอง 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาประสบการณวิชาชีพ 
1634805 การฝกประสบการณวิชาชีพ

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร 

5 
 

0 40 0 

รวม 5 0 40 0 
  40  
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุมวิชาภาษา 
1500110   ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร          3(3-0-6) 

            English for Communication  

              ฝกการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษท่ีนํามาใชในชีวิตประจําวัน โดยเนนทักษะการฟง
และการพูด และโครงสรางไวยากรณ คําศัพทท่ีเก่ียวของกับการส่ือสารในชีวิตประจําวัน การออก
เสียงท่ีถูกตองและความรูทางวัฒนธรรมในการสื่อสาร ฝกทักษะตางๆ ทางภาษาอังกฤษ 

ผานกิจกรรมท่ีใหความสําคัญกับโครงสรางและความหมายทางภาษา  
This course is designed to enable students to communicate in 

English within the conversational context of everyday activities. English listening 

and speaking skills with particular attention to grammar, vocabulary related to 

communicative purposes and proper pronunciation and the cultural aspects of 

communication are also included. Students are encouraged to develop their 

English skills through both form-focused and meaning-focused activities. 

 

1500113    ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน          3(3-0-6)

  English for Study Skills 

พัฒนาทักษะการอาน การเขียน การฟงและการพูดในบริบททางวิชาการ เนื้อหา
รายวิชานี้ใหความสําคัญกับทักษะท่ีเปนประโยชนตอการเรียนในมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมถึงการเรียน
คําศัพททางวิชาการ กลวิธีการอาน การจดบันทึกและการวิจัย โดยการใชกิจกรรม บูรณาการทาง
ภาษาอังกฤษในการฝกฝนทักษะดังกลาว 

This course is specifically designed to help students improve their 

English reading, writing, speaking and listening skills in academic contexts. The 

course content focuses on important study skills used to achieve various tasks at 

university. This includes building academic vocabulary, reading strategies, note-

taking and research skills. Students will practice using English skills through 

various integrated skill activities. 
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1500114  ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ          3(3-0-6)

         English in Various Situations 

ฝกการใชภาษาท่ีเหมาะสมกับบริบททางสังคม ธุรกิจ วิชาชีพ  การประยุกตกล
ยุทธการอานเพื่ออานและเขียนจดหมายธุรกิจและอีเมล  ฝกทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง  
พูด  อาน และเขียน  จากกิจกรรมฝกทักษะเชิงบูรณาการในสถานการณตางๆ  

This course is designed to develop a clear sense of context-

appropriate language and learning to use language more appropriately in both 

social and professional situations. The course content includes conversation in 

both business and social contexts, application of reading strategies to business 

reading, writing business letters and emailing. Students will practice using the four 

English skills through integrated skill activities in various situations. 

 

 

1500115  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                 3(3-0-6)

           English for Academic Purposes 

ฝกทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูง  การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  
การนําเสนองาน  การคิดเชิงวิพากษ   การประยุกตคําศัพทวิชาการและโครงสรางประโยคในงาน
วิชาการประเภทตางๆ  เพื่อเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษในการศึกษาตอและการสอบวัด
ความสามารถทางภาษา เชน  TOEIC, IELTS และ TOEFL   

This course is designed to improve the students’ English skills at the 

advanced level. The course contents include academic English reading and 

writing as well as presentation and critical thinking skills. Students will be 

encouraged to apply academic vocabulary and sentence structures in tasks in 

various academic situations in order to prepare them for further study and for 

taking English proficiency tests, TOEIC, IELTS and TOEFL. 
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1500117   ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร         3(3-0-6) 
       Thai for Communication   

ศึกษาหลักการและกระบวนการการใชภาษาไทยเชิงบูรณาการเพ่ือการส่ือสาร  
เนนการยอความ  สรุปความ  ตีความ  ขยายความ  วิเคราะหและสังเคราะห  นําเสนอในรูปแบบ
รายงานวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ 

Study the principles and processes of Thai language integrated with 

communication skills focusing on summarization, modification, analysis and 

synthesis of text. Academic report   presentations are also included. 
 

กลุมวิชามนุษยศาสตร      

1500116   จริยศาสตร        3(3-0-6)

  Ethics 

ศึกษาหลักการพื้นฐานจริยศาสตรและกระบวนการเสริมสรางคุณคาทางจริยธรรม 
ความดี  ความช่ัว ความถูก ความผิด ความยุติธรรม คุณคา หนาท่ี  และความรับผิดชอบตาม
แนวทางของการดําเนินชีวิตท่ีดีและการบูรณาการหลักปรัชญา จริยศาสตร ศาสนา เพ่ือประยุกต
สูการพัฒนาคุณธรรมท่ียัง่ยืนและเสริมสรางคุณคาชีวิตท่ีดีงามในสังคม 

Study the principles of ethics and the process of promoting ethics 

regarding to virtue, rightness, error, justice, value, obligation and responsibility 

according to good living approaches. Integrated processes of philosophy, ethics 

and religion are included to apply for sustainable development of morality and 

good life promotion in society. 

 

2000105   สุนทรียภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต            3(3-0-6) 
Aesthetic for Quality of Life 

ศึกษาความหมาย ความสําคัญและขอบขายของสุนทรียภาพ การรับรูคุณคา 
ความงามในธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยสรางขึ้น สรางความตระหนักรูในคุณคาความงาม ความ
ประณีตของมนุษยในบริบทของสังคมและศิลปกรรมแขนงตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตในวิถีชีวิตและ
สังคม 
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Study the Definition and importance of aesthetics regarding natural 

and artificial tangibles. The student will be encouraged to be aware of the 

importance of various kinds of art, culture and social context as well as to be 

able to apply them for enjoying an artistic life in our society. 
 

2000106   ศิลปะการดํารงชีวิต       3(3-0-6)
  The Art of Living  

ศึกษาการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกันในสังคม การปฏิบัติตนตามธรรมเนียม
ไทยและสากล ความเขาใจตนเองและผูอื่น การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคมและ  
การติดตอสื่อสาร ความเขาใจในชีวิตและการทํางาน รวมถึงบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ตอตนเอง ครอบครัว สังคมและการทํางาน 

Study the ways of living and how to exist together in society.  

How to conform to Thai and international customs, self-perception and others, 

personal development, social manners and social communication, life and work 

perception including role, duty and responsibility for oneself, family, society and 

professions. 

 

2500113  จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน           3(3-0-6)
  Psychology for Self - development 

ศึกษาทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยา ความรูดานสภาวะและกระบวนการ 

ทางจิตวิทยาของบุคคลและกลุมบุคคลท่ีเกี่ยวของ รวมถึงพฤติกรรมมนุษยในดานความหมาย 
ความสําคัญ ประเภทและเหตุปจจัยแหงพฤติกรรมมนุษย หลักมนุษยสัมพันธ การติดตอสื่อสาร 
ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม เพื่อการพัฒนาชีวิตใหดําเนินไปอยางมีความสุขท้ังสวนตนและ
สังคม 

Study the psychological theories and principles, human 

psychological conditions, process and human behaviors regarding to different 

aspects, meanings, importance, types, and causes of human behaviors. Principles 

of human relations, communication, leadership, and team working skills are also 

included. 
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กลุมวิชาสังคมศาสตร     

2500107   มนุษยกับสิ่งแวดลอม        3(3-0-6)
   Man and Environment 

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธ
ระหวางวิถีการดํารงชีวิตของมนุษยกับส่ิงแวดลอม นิเวศวิทยาธรรมชาติ  นิเวศวิทยาเมือง ปญหา
ประชากร การตั้งถิ่นฐานและการขยายตัวของเมือง คุณภาพชีวิตในเมือง ปญหาสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเมือง การมีสวนรวมในการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  
แนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเขตเมืองเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 

Study man and his impact on the environment. The course will 

explore conceptual basic of environmental and natural resources, relationships 

between  man and environment, natural ecosystem, urban ecosystems, 

population problems, human settlement and urban growth, quality of life in 

urban area, environmental problems in natural and urban environment, 

participation in environmental conservation and promotion, natural and urban 

environmental  management for sustainable development.   

 

2500114   สังคมไทยรวมสมัย        3(3-0-6) 
              Contemporary Thai Society  

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
วัฒนธรรมของสังคมเมืองและชนบท การพัฒนาศักยภาพดานการคิดวิเคราะห สรางความ
ตระหนักในคุณคาของคนไทย สังคมไทย เคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามโครงสรางของ
สังคมไทยและความหลากหลายของวัฒนธรรมไทย รวมถึงการปรับตัวใหสอดคลองกับ
สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย 

Study the change of Thai society related to economy, society, 

politics and culture of rural and urban society. Analytical thinking ability, 

awareness of Thai values, respect of human prestige based on the Thai social 

structure, cultural diversities as well as self - adjustment are also included. 
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2500115   เหตุการณโลกรวมสมัย           3(3-0-6) 

            Contemporary World Affairs 

ศึกษาการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน ท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม  วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและภัยคุกคามตางๆ  สรางความรู ความเขาใจและความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห แกไข ปรับตัว เคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม การมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาดวยสันติวิธี  การปรับตัว ใหอยูไดใน
สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ังในปจจุบันและอนาคต 

Study the changing of society in the age of globalization with 

regards to economy, society, politics, cultural, environment and current 

endangered issues. Students will be trained and encouraged to develop 

analytical thinking ability and to be aware of their own values and to pay respect 

to their human dignity as well as cultural diversities. Self-adjustment for social 

life is also introduced in the course. 

 
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    

4000109   วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน         3(3-0-6)

  Science for Daily Life 

ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร การประยุกตวิทยาศาสตรใน
ชีวิตประจําวันเกี่ยวกับอาหาร เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย ยารักษาโรค การออกกําลังกาย  
การพักผอน เครื่องสําอาง พลังงาน เทคโนโลยีและการปฏิบัติตนเพ่ือสุขภาพท่ีดี 

Study the scientific processes and application for daily life including 

food, costumes, living places, medication, exercises, recreation, cosmetics, 

energy, technology and how to be good health. 

 

4000110   การคิดและการตัดสินใจ          3(3-0-6)
         Thinking and Decision Making 

ศึกษาหลักการและกระบวนการคิดของมนุษย  ตรรกศาสตรและการใชเหตุผล 
ความคิดสรางสรรค ขอมูลและการ วิเคราะหขอมูล กระบวนการตัดสินใจ การคิดแกปญหา  
การใชวิจารณญาณเพื่อใหรูจักคิดเปนและการประยุกตในชีวิตประจําวัน 
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Study the principles and processes of human thinking, particularly 

logical and rational thinking.  Students will enhance their creative thinking skills, 

information and data analysis, and decisions making. Problem solving strategies 

and attentive thinking are employed to encourage students to apply these 

principles and processes for their lives. 

 

4000111   เทคโนโลยีสารสนเทศ        3(2-2-5)

  Information Technology 

ศึกษาองคประกอบ บทบาท ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร เทคโนโลยีการสื่อสารและระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ฐานขอมูล การจัดการ
สารสนเทศและระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู กฎหมายท่ีเกี่ยวของ
กับเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพ แนวโนมของเทคโนโลยี
สารสนเทศในอนาคต การฝกปฏิบัติใช เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการดําเนิน
ชีวิตประจําวันและการเรียนรูตลอดชีวิต รวมท้ังเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาและใน 

แหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

Study the components, roles and significance of information 

technology, computer technology and communication technology including 

networks, the Internet, and databases. This includes information management, 

information systems, information technology and knowledge management, 

information related laws, information application for careers, information trends, 

and information practice, particularly in educational institutes and other learning 

sources for life-long learning. 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาบังคับ 
1631102 สารสนเทศ หองสมุด และสังคม 

Information, Library and Society 
3(3-0-6)  

บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศ หองสมุด และสังคม พัฒนาการของ
หองสมุด ความสัมพันธระหวางสารสนเทศ หองสมุด และสังคม นโยบายท่ีเก่ียวของกับ
สารสนเทศและหองสมุด บุคลากรและการศึกษาวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร  

Roles and importance of information, library and society; 

development of library; relationship of information, library and society; related 

policies on information and library; library and information science education and 

personnel  

 
1631206 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

Information Resources Development 

3(2-2-5) 

แนวคิดและหลักการของการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทและลักษณะ
ของทรัพยากรสารสนเทศ  แหลงทรัพยากรสารสนเทศ กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

ความรวมมือและเครือขายดานการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีในการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ 

Concepts and principles of information resources development; 

types and characteristics of information resources; information sources; processes 

of information resources development; collaboration and network for 

information resources development; the use of technology for information 

resource development 
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1631305 การบริการหองสมุดและการเผยแพรสารสนเทศ 

Library Services and Information Dissemination 

3(2-2-5) 

แนวคิดและหลักการของการบริการหองสมุดและการเผยแพรสารสนเทศ  
การวางแผนและการจัดการดานการบริการหองสมุดและการเผยแพรสารสนเทศ การปรับแตง
สารสนเทศ การใชเทคโนโลยีในการบริการหองสมุดและการเผยแพรสารสนเทศ คุณภาพการ
บริการหองสมุดและการเผยแพรสารสนเทศ การประเมินผลการบริการหองสมุดและการเผยแพร
สารสนเทศ กฎหมายและจริยธรรมท่ีเกี่ยวของกับการบริการหองสมุดและการเผยแพร
สารสนเทศ  

Concepts and principles of library services and information 

dissemination; planning and management of library services and information 

dissemination; information repackaging; the use of technology for library services 

and information dissemination; quality of library services and information 

dissemination; evaluation of library services and information dissemination; law 

and morality of library services and information dissemination 

 

1631405 การจัดระบบสารสนเทศและความรู 
Information and Knowledge Systems Organization  

3(3-0-6) 

แนวคิดและหลักการของการจัดระบบสารสนเทศและความรู รูปแบบและ
ประเภทของระบบการเขาถึงสารสนเทศและความรู แนวคิดและหลักการของบรรณานุกรม  
เมทาดาทา ดรรชนี สาระสังเขป ศัพทสัมพันธ การจัดหมู การทํารายการ ออนโทโลยี  

Concepts and principles of information and knowledge systems 

organization; models and types of information and knowledge access systems; 

concepts and principles of bibliographic, metadata, indexing, abstracting, thesauri, 

classification, cataloging  and ontology 
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1631406 การจัดการหองสมุดและองคกรสารสนเทศ 

Library and Information Organization Management 

3(2-2-5) 

แนวคิดและหลักการของการจัดการหองสมุดและองคกรสารสนเทศ การวางแผน 
การจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการงบประมาณ การจัดการการส่ือสาร การจัดการ 
ความเปลี่ยนแปลง การจัดการความเส่ียง การจัดการเทคโนโลยี ภาวะผูนําและการจูงใจ 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพหองสมุดและองคกรสารสนเทศ  

Concepts and principles of library and information organization 

management; planning; human resources management; budget management; 

communication management; change management; risk management; 

technology management; leadership and motivation; standard and quality 

assurance of libraries and information organizations 

 

1631601 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในงานหองสมุดและสารสนเทศ  3(3-0-6)  

 Thai for Communication  in Library and Information Work 

หลักการสื่อสาร จิตวิทยาการส่ือสาร กลยุทธการสื่อสาร ทักษะการใชภาษา 
ไดแก การพูด ฟง อาน เขียนและสรุปใจความสําคัญ ทักษะการคิด ไดแก การใชเหตุผล  
การวิเคราะห การสังเคราะห การตีความและการสื่อสาร การเขียนรายงานทางวิชาการ หลักการ
อางอิง 

Communication principles; communication psychology; 
communication strategies; linguistic skills: speaking, listening, reading, writing and 

summarizing; thinking skills: reasoning, analyzing, synthesizing, interpreting and 

communicating; academic report writing; referencing concept 
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1631602 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในงานหองสมุดและสารสนเทศ 3(3-0-6)  

 English for Communication  in Library and Information Work 

การอานตํารา บทความและคําศัพทท่ีใชในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร การฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษในงานหองสมุดและ
สารสนเทศ  

Reading texts, articles and terminologies in the fields of library and 

information science; English listening, speaking, reading and writing skills in library 

and information work 
 

1632206 การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ 

Information Resources Cataloging 

3(2-2-5) 

แนวคิดและหลักการของการทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ หลักเกณฑ 
การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศตามกฎแองโกลอเมริกัน เครื่องมือท่ีใชในการทํารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศดวยระบบคอมพิวเตอร (MARC)  

Concepts and principles of information resources cataloging; rules 

of information resources cataloging using Anglo-American Cataloguing Rules 

(AACR); tools for information resources cataloging; information resources 

cataloging with Machine-Readable Cataloging (MARC) 

  

1632207 การจัดหมูทรัพยากรสารสนเทศ  
Information Resources Classification  

3(2-2-5) 

แนวคิด หลักการ และหลักเกณฑของการจัดหมูทรัพยากรสารสนเทศ การจัดหมู
ทรัพยากรสารสนเทศดวยระบบทศนิยมดิวอี ้การกําหนดเลขหนังสือ และการวิเคราะหหัวเรื่อง 

Concepts, principles and rules of information resources 

classification; Dewey Decimal System; book numbers identification; subject 

analysis 
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1632309 การคนคืนสารสนเทศ 

Information Retrieval 

3(2-2-5) 

ประเภทและโครงสรางของฐานขอมูล แนวคิดและหลักการของการคนคืน
สารสนเทศ ระบบการคนคืนสารสนเทศ การประเมินระบบการคนคืนสารสนเทศ เครื่องมือ 

ในการคนคืนสารสนเทศ เทคนิคและกลยุทธการคนคืนสารสนเทศ 

Types and structures of databases; concepts and principles of 

information retrieval; information retrieval systems; evaluation of information 

retrieval systems; information retrieval tools; techniques and strategies of 

information retrieval 

 
1632310 การศึกษาผูใช 

User Studies   

3(2-2-5) 

แนวคิดและหลักการของการใชหองสมุดและสารสนเทศ ความสําคัญของผูใช 
จิตวิทยาผูใช พฤติกรรมการแสวงหาและการใชสารสนเทศ การศึกษาผูใช การใหการศึกษาผูใช 
การส่ือสารกับผูใช การประเมินการใช กรณีศึกษาการศึกษาผูใชหองสมุดและสารสนเทศ 

Concepts and principles of library and information usage; 

importance of users; user psychology; behaviors of information search and usage; 

user studies; user education; communication with users; usage assessment; case 

studies on library and information usage and user studies  

 

1632311 การบริการอางอิงและสารสนเทศ 

Reference and Information Services 

3(2-2-5) 

แนวคิดและหลักการของการบริการอางอิงและสารสนเทศ แหลงสารสนเทศและ
ทรัพยากรสารสนเทศท้ังสื่อส่ิงพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส กลยุทธการจัดบริการ การใชเทคโนโลยี
ในการบริการอางอิงและสารสนเทศ ผูใชและผูใหบริการ จรรยาบรรณการใหบริการ การประเมิน
และสงเสริมบริการอางอิงและสารสนเทศ ปญหาและแนวโนมการบริการอางอิงและสารสนเทศ  

การละเมิดลิขสิทธ์ิและทรัพยสินทางปญญา 
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Concepts and principles of reference and information services; 

information sources and resources for both publications and electronic materials;  

service management strategies; the use of technology for reference and 

information services; users and service providers; service ethics; evaluation and 

promotion of reference and information services; problems and trends of 

reference and information services; copyright and intellectual property 

infringement 

 

1632312 การสงเสริมการอานและการเรียนรูตลอดชีวิต 

Promotion of Reading and Lifelong Learning 
3(2-2-5) 

แนวคิดและหลักการของการอานและการเรียนรูตลอดชีวิต พฤติกรรมการอาน 

เทคนิคการอาน ปญหาการอานของบุคคลกลุมตางๆ  การจัดบริการและกิจกรรมสงเสริมการอาน
และการเรียนรูตลอดชีวิต ความสัมพันธของการอานและการเรียนรูตลอดชีวิต 

Concepts and principles of reading and lifelong learning; reading 

behavior; reading techniques; problems on reading behaviors of different groups 

of users; reading promotion and lifelong learning activities and services; 

relationship of reading and lifelong learning 
 

1633121 การจัดการฐานขอมูลหองสมุดและสารสนเทศ 

Library Database Management and Information 

3(2-2-5) 

โครงสรางขอมูล ระบบการจัดการฐานขอมูล ตัวแบบฐานขอมูล การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลหองสมุดและสารสนเทศ เทคนิคการทําใหเปนบรรทัดฐาน ความสัมพันธของขอมูล 
ภาษาสอบถาม พจนานุกรมขอมูล ความปลอดภัยของฐานขอมูล การใชโปรแกรมประยุกตในการ
จัดการฐานขอมูลหองสมุดและสารสนเทศ 
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Data structure; database management systems; database models; 

database system development for library and information; data normalization 

techniques; entity relationship; query languages; data dictionary; database 

security; the use of application software for library database management and 

information 

 

1633206 การสรางและการจัดการเน้ือหาสารสนเทศ 
Information Content Creation and Management 

3(2-2-5) 

แนวคิดและหลักการของการสรางและจัดการเนื้อหาสารสนเทศ  การวิเคราะห
พฤติกรรมและความตองการของกลุมเปาหมาย  การสรางและการปรับแตงเนื้อหาสารสนเทศให
เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย การใชเทคโนโลยีเพ่ือการสรางและการจัดการเน้ือหาสารสนเทศ 

Concepts and principles of information content creation and 

management; analysis of behaviors and needs of the target groups; creation and 

repackaging of information content to match the needs of the target groups; the 

use of technology for information content creation and management 

 

1633207 การวิจัยเบื้องตนทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 3(2-2-5) 

 Introduction to Research in Library and Information Science 

แนวคิดและขอบเขตของการวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
ประเภทและรูปแบบของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย  การออกแบบการวิจัย การเขียน 

เคาโครงการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล สถิติเพื่อการวิจัย การใชโปรแกรม
สํา เ ร็จรูปทางสถิติ เพื่ อการวิ เคราะหขอมูล  การเขียนและเผยแพร รายงานการวิจั ย 

ทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
Concepts and scope of library and information science researches; 

types and formats of researches; research methodology; research design; 

research proposal writing; data collection; data analysis; research statistics; 

statistical package for data analysis; writing and dissemination of library and 

information science researches  
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1633414 หองสมุดดิจิทัล 
Digital Libraries 

3(2-2-5) 

แนวคิดและหลักการของหองสมุดดิจิทัล พัฒนาการของหองสมุด เทคโนโลยี
หองสมุดดิจิ ทัล  การจัดการส่ือดิจิ ทัล  การวางแผนและการออกแบบหองสมุดดิจิ ทัล  
การดําเนินงานหองสมุดดิจิทัล การจัดการส่ือสังคมสําหรับหองสมุดดิจิทัล การประเมินหองสมุด
ดิจิทัล ผลกระทบของหองสมุดดิจิทัลตอวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  

Concepts and principles of digital libraries; development of libraries; 

technologies of digital libraries; planning and designing of digital libraries; 

procedure of digital libraries; social media management for digital libraries; 

evaluation of digital libraries; impacts of digital libraries on the library and 

information science professionals  

 

1633415 การจัดการโครงการหองสมุดและสารสนเทศ 

Library and Information Project Management  

3(2-2-5) 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการโครงการ กระบวนการจัดการโครงการ
หองสมุดและสารสนเทศ การประเมินความตองการ การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ  
การจัดการโครงการในดานทรัพยากรมนุษย การเงินและงบประมาณ เครื่องมือ เทคโนโลยีและ
การประเมินโครงการหองสมุดและสารสนเทศ 

Introduction to project management; process of library and 

information project management; need assessment; project feasibility; project 

management of human resources, finance and budget; tools , technology and 

evaluation of library and information science projects 

   

1633416 การประชาสัมพันธและการตลาดสารสนเทศ 
Public Relations and Information Marketing  

3(2-2-5) 

แนวคิดและหลักการของการประชาสัมพันธและการตลาดสารสนเทศ กลยุทธ
การประชาสัมพันธและการตลาดสารสนเทศ  การบริหารลูกคาสัมพันธ ความสัมพันธของ 
การประชาสัมพันธและการตลาดสารสนเทศ คุณธรรมและจริยธรรมของการประชาสัมพันธและ
การตลาดสารสนเทศ กรณีศึกษาการประชาสัมพันธและการตลาดสารสนเทศสําหรับหองสมุด
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และองคกรสารสนเทศ 

Concepts and principles of public relations and information 

marketing; strategies of public relations and information marketing; customer 

relationship management; relationship of public relations and information 

marketing; morality and ethics of public relations and information marketing; 

case studies on public relations and information marketing for libraries and 

information organizations 

 

1633902 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
Seminar in Library and Information Science 

2(1-2-3) 

รูปแบบและวิธีการจัดสัมมนา ประเด็นสําคัญท่ีเกี่ยวกับวิชาชีพ การนําเสนอและ
อภิปรายกรณีศึกษาทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

Types and methods for seminar organization; important issues on 

library and information science; presentation and discussion of interesting case 

studies on library and information science 

 

วิชาเลือก 

1632208 การจัดหมวดหมูระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 

Library of Congress Classification 

3(2-2-5) 

แนวคิดและหลักการของระบบการจัดหมูของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน การกําหนด
เลขหมูหัวเรื่องและเลขหนังสือตามระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน การใชเทคโนโลยีในการจัดหมู
ทรัพยากรสารสนเทศ 

Concepts and principles of Library of Congress Classification System; 

call number, subject headings and book number assignment; the use of 

technology for information resource classification 
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1633118 การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานสําหรับงานหองสมุดและสารสนเทศ 

Basic Programming for Library and Information Work 

3(2-2-5) 

แนวคิดและหลักการของโปรแกรมคอมพิวเตอร ขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรม 
การเขียนผังงาน การวิเคราะหและออกแบบอัลกอริธึม การฝกปฏิบัติเขียนโปรแกรมสําหรับ  

งานหองสมุดและสารสนเทศ 
Concepts and principles of computer programming; programming 

development process; flowchart writing;  algorithm analysis and design; practice 

in programming for library and information work  

 

1633119 การวิเคราะหและการออกแบบระบบงานหองสมุดและสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Systems Analysis and Design for Library and Information Work 

แนวคิดและหลักการของการวิเคราะหและการออกแบบระบบ ตัวแบบระบบและ
เทคนิคการวิเคราะหและการออกแบบระบบ การประเมิน คัดเลือกและจัดการระบบ กรณีศึกษา
การวิเคราะหและการออกแบบระบบงานหองสมุดและสารสนเทศ 

Concepts and principles of system analysis and design; system 

models and techniques of system analysis and design; evaluation, selection and 

management of system; case studies on system analysis and design for library 

and information work 

 

1633120 โปรแกรมประยุกตสําหรับงานหองสมุดและสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Application Software for Library and Information Work 

แนวคิดและหลักการของโปรแกรมประยุกต  การใช โปรแกรมประยุกต 
ในการบริหารจัดการ การพัฒนา การจัดระบบ การบริการ การเผยแพร การสื่อสาร  
การประชาสัมพันธและการตลาดสารสนเทศ  

Concepts and principles of application software; application 

software for management, development, systems organization, services, 

dissemination, communication, public relations and information marketing 
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1633122 การพัฒนาเว็บหองสมุดและสารสนเทศ 

Library and Information Web Development  

3(2-2-5) 

แนวคิดและหลักการของการพัฒนาเว็บ โครงสรางเว็บ การออกแบบเว็บ  
การจัดการเนื้อหาบนเว็บ การประชาสัมพันธและการตลาดบนเว็บ การประเมินผลเว็บ จริยธรรม
ท่ีเกี่ยวของการพัฒนาเว็บ การใชโปรแกรมออกแบบและจัดการเน้ือหาบนเว็บ 

Concepts and principles of web development; web structures; web 

design; web content management; public relations and information marketing on 

web; web evaluation; ethics of web development; the use of software for web 

design and web content management 

 

1633123 การพัฒนาฐานขอมูลบนเว็บหองสมดุและสารสนเทศ 

Library and Information Web Database Development  

3(2-2-5) 

แนวคิดและหลักการของการพัฒนาฐานขอมูลบนเว็บ การวิเคราะหและออกแบบ
ฐานขอมูลบนเว็บหองสมุดและสารสนเทศ เครื่องมือท่ีใชในการเชื่อมตอฐานขอมูลกับระบบ
เครือขาย เคร่ืองมือจัดการฐานขอมูลบนเว็บ เครื่องมือท่ีใชเปนเว็บเซิรฟเวอร การฝกปฏิบัติ
พัฒนาฐานขอมูลบนเว็บหองสมุดและสารสนเทศ 

Concepts and principles of web database development; analysis 

and design of library and information web database; connecting tools to 

database and network systems; web database administration tools; web server 

tools; practice in library and information web database development  

 

1634103 แหลงสารสนเทศและการบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
Information Sources and Services in Science, 

Humanities, and Social Sciences 

3(2-2-5) 

สารสนเทศทางวิทยาศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แหลงสารสนเทศและ
การบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร การจัดกิจกรรมและ  

การประเมินการบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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Information related to Sciences, Humanities, and Social Sciences; 

information sources and services; activities and evaluation of information services 

for Sciences, Humanities, and Social Sciences  

 

1634104 เครือขายทางสังคมหองสมุดและสารสนเทศ 

Library and Information Social Networking  
3(2-2-5) 

แนวคิดและหลักการของเครือขายทางสังคม เทคโนโลยีเครือขายทางสังคม  

การวิเคราะห การออกแบบ และการพัฒนาเครือขายสังคม กรณีศึกษาการใชเครือขายทางสังคม
เพื่อการจัดการ การบริการและการเผยแพร ประชาสัมพันธหองสมุดและองคกรสารสนเทศ 

Concepts and principles of social networking; social network 

technologies; analysis, design and development of social networking; case 

studies on the use of social network for management, services and 

dissemination; promotion of libraries and information organizations 

 

1634414 การจัดการสารสนเทศสําหรับเด็ก 

Information Management for Children 
3(2-2-5) 

แนวคิดและหลักการของการจัดการสารสนเทศสําหรับเด็ก ความสําคัญของเด็ก 
จิตวิทยาเด็ก พฤติกรรมและความตองการสารสนเทศของเด็ก ประเภท รูปแบบและขอบขาย
เนื้อหาสารสนเทศสําหรับเด็ก แหลงผลิตและบริการสารสนเทศสําหรับเด็ก การจัดการ
สารสนเทศสําหรับเด็ก กิจกรรมสงเสริมการใชสารสนเทศ บทบาทและสมรรถนะของผูใหบริการ
และจริยธรรมท่ีเกี่ยวของ 

Concepts and principles of information management for children; 

importance of children; child psychology; behaviors and information needs of 

children; types and scopes of information content for children; information 

sources and services for children; information management for children; 

promotion of information usage; roles and capability of service providers; and 

related ethics 

 

 



มคอ. 2 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร   
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 46 
 

1634415 การจัดการสารสนเทศสําหรับเยาวชน 

Information Management for Youth 
3(2-2-5) 

แนวคิดและหลักการของการจัดการสารสนเทศสําหรับเยาวชน ความสําคัญของ
เยาวชน จิตวิทยาเยาวชน พฤติกรรมและความตองการสารสนเทศของเยาวชน ประเภท รูปแบบ
และขอบขายเน้ือหาสารสนเทศสําหรับเยาวชน แหลงผลิตและบริการสารสนเทศสําหรับเยาวชน 
การจัดการสารสนเทศสําหรับเยาวชน กิจกรรมสงเสริมการใชสารสนเทศ บทบาทและสมรรถนะ
ของผูใหบริการและจริยธรรมท่ีเกี่ยวของ 

Concepts and principles of information management for youth; 

importance of youth; youth psychology; behaviors and information needs of 

youth; types and scopes of information content for youth; information sources 

and services for the youth; information management for youth; promotion of 

information usage; roles and capability of service providers; and related ethics  

 

1634416 การจัดการสารสนเทศสําหรับผูสูงอายุ 
Information Management for Elderly People 

3(2-2-5) 

แนวคิดและหลักการของการจัดการสารสนเทศสําหรับผูสูงอายุ ความสําคัญของ
ผูสูงอายุ จิตวิทยาผูสูงอายุ พฤติกรรมและความตองการสารสนเทศของผูสูงอายุ ประเภท 
รูปแบบและขอบขายเนื้อหาสารสนเทศสําหรับผูสูงอายุ แหลงผลิตและบริการสารสนเทศสําหรับ
ผูสูงอายุ การจัดการสารสนเทศสําหรับผูสูงอายุ กิจกรรมสงเสริมการใชสารสนเทศ บทบาทและ
สมรรถนะของผูใหบริการและจริยธรรมท่ีเก่ียวของ 

Concepts and principles of information management for elderly 

people; importance of elderly people; aging psychology; behaviors and 

information needs of elderly people; types and scopes of information content 

for elderly people; information sources and services for elderly people; 

information management for elderly people; promotion of information usage; 

roles and capability of service providers and related ethics 
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1634417 การจัดการสารสนเทศสําหรับผูดอยโอกาส 

Information Management for the Disadvantaged 

3(2-2-5) 

แนวคิดและหลักการของการจัดการสารสนเทศสําหรับผูดอยโอกาส ความสําคัญ
ของผูดอยโอกาส จิตวิทยาผูดอยโอกาส พฤติกรรมและความตองการสารสนเทศของผูดอยโอกาส 
ประเภท รูปแบบและขอบขายเนื้อหาสารสนเทศสําหรับผูดอยโอกาส  แหลงผลิตและบริการ
สารสนเทศสําหรับผูดอยโอกาส การจัดการสารสนเทศสําหรับผูดอยโอกาส กิจกรรมสงเสริมการ
ใชสารสนเทศ บทบาทและสมรรถนะของผูใหบริการและจริยธรรมท่ีเก่ียวของ 

Concepts and principles of information management for the 

disadavantged; importance of the disadvantaged; psychology of the 

disadvantaged; behaviors and information needs of the disadvantaged; types and 

scopes of information content for the disadvantaged; information sources and 

services for the disadvantaged; information management for the disadvantaged; 

promotion of information usage for the disadvantaged; roles and capability of 

service providers and related ethics 

 

1634418 การจัดการความรูและภูมิปญญาทองถิ่น 
Knowledge and Local Wisdom Management 

3(2-2-5) 

แนวคิดและหลักการของความรู ภูมิปญญาทองถิ่น และการจัดการความรู  
การจัดการ การจัดระบบ การคนคืน การบริการและการเผยแพรความรูและภูมิปญญาทองถิ่น 
การปกปองคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น ความเช่ือมโยงระหวางการจัดการความรูกับภูมิปญญา
ทองถ่ิน การบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นดวยกระบวนการจัดการความรู  การใชเทคโนโลยี 
ในการจัดการความรูและภูมิปญญาทองถิ่น 

Concepts and principles of knowledge, local wisdom and 

knowledge management; management, systems organization, retrieval, services  

and dissemination of knowledge and local wisdom;  local wisdom preservation;  

relationship between knowledge management and local wisdom; the use of 

knowledge management system for local wisdom integration; the use of 

technology for knowledge and local wisdom management 
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1634510 สิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส 
Electronic Publications 

3(2-2-5) 

แนวคิดและหลักการของสิ่งพิมพ รูปแบบของสิ่งพิมพ หลักการออกแบบสิ่งพิมพ 
กระบวนการและเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส การประเมิน  

ความตองการของผูใช ธุรกิจการพิมพอิเล็กทรอนิกส  การฝกปฏิบัติการผลิตสิ่งพิมพ
อิเล็กทรอนิกส 

Concepts and principles of publication production; format of 

publications; principles of publication design; processes and technology for 

design and production of electronic publications; assessment of users’ needs; 

electronic publishing business; practice in production of electronic publications 

 

วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 

1634805 การฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและ 
สารสนเทศศาสตร  
Field Experience in Library and Information Science 

5(0-40-0) 

การฝกปฏิบัติในหองสมุดและองคกรสารสนเทศ ประเด็นปญหาและการแกไข
ปญหาในสภาวะแวดลอมจริงของหองสมุดและองคกรสารสนเทศท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

Field training in libraries and information organizations; issue 

management in real-life scenario of public and private libraries and information 

organizations 
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 3.2   ชื่อ-สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
         3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร  

ลํา 
ดับ 

ชื่อ – นามสกลุ 

เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอกและ
สถาบันทีจ่บ 

ผลงานทางวิชาการ/ 
การวิจัย/การแตงตํารา 

ภาระการสอน 
ชม./สปัดาห/
ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู
แลว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน
หลักสูตร

น้ี 

1. นางสาวปริศนา 
มัชฌิมา 
3 1204 00475 99 3 

ผูชวย
ศาสตรา
จารย 

ปร.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
(พ.ศ.2554) 

วท.ม. (เทคโนโลยีการ
จัดการระบบสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

(พ.ศ. 2543) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
(พ.ศ. 2540) 

รายละเอียดอยูใน
ภาคผนวก ง 

9 9 

2. นายบรรพต   
พิจิตรกําเนิด 

5 30999 0021 31 5 

อาจารย ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
(พ.ศ. 2544) 
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร) 
สถาบันราชภัฎ
นครราชสีมา 
(พ.ศ. 2540) 

รายละเอียดอยูใน
ภาคผนวก ง 

9 9 

3. นางสาวบุญญลักษม  
ตํานานจิตร 
3 7099 00203 79 6 

ผูชวย
ศาสตรา
จารย 

ศษ.ม.  
(เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
(พ.ศ. 2541) 
ค.บ. (เทคโนโลยีและ 

รายละเอียดอยูใน
ภาคผนวก ง 
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ลํา 
ดับ 

ชื่อ – นามสกลุ 

เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอกและ
สถาบันทีจ่บ 

ผลงานทางวิชาการ/ 
การวิจัย/การแตงตํารา 

ภาระการสอน 
ชม./สปัดาห/
ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู
แลว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน
หลักสูตร

น้ี 

นวัตกรรมทางการศึกษา) 
วิทยาลัยครูนครปฐม  
(พ.ศ.2535) 

4. นางสาวทิพวัลย   
ขันธมะ  
 

3 1201 01330 85 9 

อาจารย ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิค
ศึกษา)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนคร
เหนือ  
(พ.ศ.2555) 
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร)   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
(พ.ศ.2546) 
กศ.บ. (บรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร)  
มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ  
(พ.ศ.2542)   

รายละเอียดอยูใน
ภาคผนวก ง 

  

5. นางสาวรัชฎาพร  
ธิราวรรณ 

 

3 4711 00003 13 5 

อาจารย ศศ.ม (บรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(พ.ศ. 2539) 
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร) 
วิทยาลัยครูสกลนคร 
(พ.ศ. 2536) 
 

 

 

รายละเอียดอยูใน
ภาคผนวก ง 

9 9 
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ลํา 
ดับ 

ชื่อ – นามสกลุ 

เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอกและ
สถาบันทีจ่บ 

ผลงานทางวิชาการ/ 
การวิจัย/การแตงตํารา 

ภาระการสอน 
ชม./สปัดาห/
ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู
แลว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน
หลักสูตร

น้ี 

6. นางสาวสายสุดา  
ปนตระกูล 
3 10210 0237 32 6 

ผูชวย
ศาสตรา
จารย 

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร)  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
(พ.ศ.2544) 
ศศ.บ (บรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร) 
สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี 
(พ.ศ. 2540) 

รายละเอียดอยูใน
ภาคผนวก ง 

9 9 

7. นายจิตชิน  
จิตติสุขพงษ   
 
5 1009 99074 60 1 

อาจารย บธ.ม. (การตลาด)  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
(พ.ศ. 2551) 
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร) 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
(พ.ศ. 2544) 
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร) 
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 

(พ.ศ. 2537) 

รายละเอียดอยูใน
ภาคผนวก ง 

  

8. นางสาวอาภาภรณ  
อังสาชน 

 
3 1001 00448 163 

อาจารย M.S. (Computer 

Information Systems)  

Assumption University, 

Thailand  

(ค.ศ. 1994) 

B.B.A. (Commercial 

Lines Insurance)  

Assumption University, 

รายละเอียดอยูใน
ภาคผนวก ง 
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ลํา 
ดับ 

ชื่อ – นามสกลุ 

เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอกและ
สถาบันทีจ่บ 

ผลงานทางวิชาการ/ 
การวิจัย/การแตงตํารา 

ภาระการสอน 
ชม./สปัดาห/
ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู
แลว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน
หลักสูตร

น้ี 

Thailand  

(ค.ศ. 1991) 
9. นางวิภา ศุภจารีรักษ 

3 20070 0285 97 3 
รอง

ศาสตรา
จารย 

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร)  
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

(พ.ศ. 2535) 
อ.บ. (บรรณารักษศาสตร)  
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

(พ.ศ. 2524) 
 

รายละเอียดอยูใน
ภาคผนวก ง 

9 9 

10. นางสาวฐิติยา   
เนตรวงษ 
3 4699 00198 21 3 

ผูชวย
ศาสตรา
จารย 

ค.ด. (สาขาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา)  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

(พ.ศ. 2553) 

ศศ.ม. (เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา) และ  
วศ.ม. (วิศวกรรมการ
กอสราง) 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

(พ.ศ. 2544) 

วศ.บ. (วิศวกรรม 
การกอสราง) 
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 
(พ.ศ. 2539) 

รายละเอียดอยูใน
ภาคผนวก ง 
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  3.2.2 อาจารยประจํา  

ลํา 
ดับ 

ชื่อ – นามสกลุ 

เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอก
และสถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/ 
การวิจัย/การแตงตํารา 

ภาระการสอน 
ชม./สัปดาห/
ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู
แลว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน
หลักสูตร

น้ี 

1. นายสุขุม เฉลยทรัพย 
 

3 6099 00680 14 5 

รอง
ศาสตรา 
จารย 

กจ.ด. (การจัดการ
สื่อสาร) 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดสุิต 

(พ.ศ. 2549) 

กศ.ม. 
(บรรณารักษศาสตร) 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร 
(พ.ศ. 2519) 

กศ.บ. (ภูมิศาสตร) 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร 
(พ.ศ. 2513) 

รายละเอียดอยูใน
ภาคผนวก จ 

9 9 

2. นายภูริพจน แกวยอง   
 

3 3499 00287 84 5 

อาจารย วท.ม. (เทคโนโลยี
การจัดการระบบ
สารสนเทศ)  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

(พ.ศ. 2544) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร) 
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง 
(พ.ศ. 2539) 

รายละเอียดอยูใน
ภาคผนวก จ 

9 9 
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ลํา 
ดับ 

ชื่อ – นามสกลุ 

เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอก
และสถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/ 
การวิจัย/การแตงตํารา 

ภาระการสอน 
ชม./สัปดาห/
ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู
แลว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน
หลักสูตร

น้ี 

3. นางสาวก่ิงกาญจน 
ทองงอก 

 

3 100203088 62 3 

 

อาจารย M.I.S. (Master of 

Management 

Information 

Systems) 

University of 

South Australia , 

Australia 

(ค.ศ. 2006) 

วส.บ. (ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ)  
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
(พ.ศ. 2543) 

รายละเอียดอยูใน
ภาคผนวก จ 

9 9 

4. นางชูติวรรณ  
บุญอาชาทอง 
 

3 1403 00268 55 6 

 

อาจารย M.Sc. (Multimedia 

Computing) 

Liverpool John 

Moores 

University, UK 

(ค.ศ. 2009) 

ผ.ม. (การวางแผน
ชุมชนเมืองและ
สภาพแวดลอม) 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง 
(พ.ศ. 2539) 

รายละเอียดอยูใน
ภาคผนวก จ 

9 9 
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3.2.3 อาจารยพิเศษ 

ลําดับที ่ ตําแหนงทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ตําแหนงงาน) 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอกและสถาบันที่จบ 

1.  รองศาสตราจารย ดร.จุมพจน วนิชกุล 

(คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารเพื่อการพัฒนาการศึกษา 
มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏกาญจนบุรี) 

ค.ด. (อุดมศึกษา)      
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    
(พ.ศ. 2550) 

Cert. in Library Automation,  

San Jose State University, U.S.A. 

(ค.ศ. 1996) 
อ.ม.(บรรณารักษศาสตร)  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
(พ.ศ. 2520)  
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม  
(พ.ศ. 2515)  

2.  รองศาสตราจารย ดร. พิมลพรรณ  
(เรพเพอร) ประเสริฐวงษ 
(ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย) 

Ph.D. (Library and Information 

Science) 

University of Texas at Austin, U.S.A. 

(ค.ศ. 1987) 

M.L.S. (Library Science) 

Indiana University, U.S.A. 

(ค.ศ. 1972) 

กศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน 

(พ.ศ. 2504) 

3.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ละมัย รมเย็น 
(อาจารยสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร)  

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
(พ.ศ. 2555) 
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ
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ลําดับที ่ ตําแหนงทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ตําแหนงงาน) 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอกและสถาบันที่จบ 

 ศาสตร)  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(พ.ศ. 2538) 
ค.บ. (บรรณารักษศาสตร)  
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี   
(พ.ศ. 2536) 

4.  ดร.นงเยาว เปรมกมลเนตร 
(นักวิจัยท่ีศูนยนวัตกรรมนโยบาย 
สํานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี) 

Ph.D. (Information and Library Studies)  

Curtin University of Technology, 

Australia  

(ค.ศ. 1999) 
อ.ม.(บรรณารักษศาสตร)  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

(พ.ศ. 2528) 

อ.บ.(บรรณารักษศาสตร)  
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

(พ.ศ. 2523) 
5.  นายเมฆินทร ลิขิตบุญฤทธ์ิ 

(นักจัดการความรูอาวุโส  
สํานักงานอุทยานการเรียนรู: TK park) 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
(พ.ศ. 2554) 

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
(พ.ศ. 2547) 
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4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณวิชาชีพ 

       การฝกงานในสถานประกอบการท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จะเนนการเรียนรู
ในวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ภายใตการดูแลของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และอาจารยฝายฝกประสบการณวิชาชีพ รวมท้ังตัวแทนจากหนวยงานท่ีเขารวม  

การฝกงานน้ันๆ โดยมีระยะเวลาการฝกงานรวมท้ังสิ้น ตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 600 ชั่วโมง  
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณวิชาชีพ 

4.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

(2) ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ คํานึงถึงประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนตน 

(3) มีภาวะความเปนผูนํา และเปนแบบอยางท่ีดีตอผูอื่น 

(4) รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมท้ังเคารพในศักดิ์ศรี และคุณคาของความเปน
มนุษย 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
4.1.2 ความรู         

(1) มีความรู ความเขาใจเ ก่ียวกับหลักการ และทฤษฎี ท่ีสําคัญในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร และศาสตรอื่นท่ีเก่ียวของ 

(2) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
กับความรูในศาสตรอื่นท่ีเกี่ยวของ 

(3) สามารถประยุกตความรูจากทฤษฎีสูการปฏิบัติ 
(4 )  สามารถติดตามความเปลี่ ยนแปลงทางวิชาการท้ังศาสตร ในสาขาวิชา

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร และศาสตรอื่นท่ีเก่ียวของรวมท้ังนําไปประยุกตใชได 
4.1.3 ทักษะทางปญญา       

(1) มีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ มีวิจารณญาณหรือดุลยพินิจในการแกไข
ปญหาในสถานการณตางๆ 

(2) มีความสามารถในการประยุกตความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎี
ตางๆ ในการปฏิบัติงานและการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค 

(3) สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และสอดคลองกับสถานการณ 
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4.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ   

(1) มีความสามารถในการทํางานเปนทีมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ 

(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
(3) มีความสามารถในการปรับตัว รวมกิจกรรม และมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นอยาง

สรางสรรค 
(4) สามารถใหความชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณ

ตางๆ ได 
4.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ   

(1) สามารถสื่อสารภาษาไทย ท้ังการพูด การฟง การอาน การเขียน การสรุปประเด็น 
และการนําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(2) สามารถเลือก และใชรูปแบบการนําเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ 

(3) สามารถเลือก และประยุกตใชเทคนิคทางสถิติ หรือคณิตศาสตรท่ีเกี่ยวของในการ
แกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

     4.2 ชวงเวลา  

           ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปการศึกษาท่ี 4  

     4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. 2 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร   
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 59 
 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ดานบุคลิกภาพ และจิตบริการ - สอดแทรกเรื่องราวเกี่ยวกับบุคลิกภาพ เชน  
การแตงกาย การเขาสังคม มารยาทไทย  
การวางตัว และการมีจิตบริการ ในรายวิชาท่ี
เก่ียวของ 
- อาจารยท่ีปรึกษาใหคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่อง
บุคลิกภาพ และการมีจิตบริการ 
- กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เชน กิจกรรม
ปฐมนิเทศ และกิจกรรมปจฉิมนิเทศ เปนตน 

ดานภาวะผูนํา ความมีระเบียบวินัย และความ
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

- สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับภาวะผูนํา ความมี
ระเบียบวินัย และความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม ในรายวิชาท่ีเก่ียวของ 
- กิจกรรมการเรียน นักศึกษาจะไดฝกการ
ทํางานรวมกับผูอื่น ฝกการนําเสนอในท่ีชุมชน 
ฝกความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  
- กิจกรรมพัฒนานักศึกษา นักศึกษาจะไดฝก
การดําเนินกิจกรรมในรูปแบบตางๆ เพ่ือพัฒนา
ตนเองหรือชวยเหลือสังคม โดยมีการ
ผลัดเปลี่ยนหนาท่ีความรับผิดชอบในแตละ
กิจกรรม 

 
ดานความคิดสรางสรรคและการพัฒนาตนเอง - สอดแทรกการใชความคิดสรางสรรค และ

นําเสนอความคิดดวยวิธีการตางๆ ตามความ
เหมาะสมในแตละรายวิชา เพื่อกระตุนความคิด
สรางสรรค สงเสริมการเรียนรูอยางเปนระบบ 
สามารถวิเคราะห สังเคราะหความรูไดดวย
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ตนเอง  
- หลักสูตรสนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษา 
ทํากิจกรรมตามความตองการหรือความสนใจ  
ท่ีสามารถพัฒนาความรูความสามารถ หรือ
กิจกรรมชวยเหลือสังคม 

ดานทักษะการส่ือสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- สอดแทรกเนื้อหาและฝกทักษะการสื่อสาร  
ท้ัง 4 ทักษะ (ฟง พูด อาน เขียน) การมี 

มนุษยสัมพันธ ในทุกๆ รายวิชา 
- จัดกิจกรรมสงเสริมความรู และทักษะ 

การส่ือสาร การมีมนุษยสัมพันธ  
- จัดกิจกรรมเสริมทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือประยุกตใชกับงานหองสมุดและ
สารสนเทศ 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2.1  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  

2.1.1  ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
(1)  ตระหนักถึงคุณคาของคุณธรรมและจริยธรรม 

(2)  มีพฤติกรรมท่ีมีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและมีจิตสาธารณะ 
(3)  มีภาวะผูนําเอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่น และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี 
(4)  มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณคาของตนเองและผูอื่น 

2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  
(1) อาจารยผูสอนทุกคนสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา  
(2) อาจารยผูสอนเปนแบบอยางท่ีดี 
(3) การปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย  โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา

ตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
(4) มอบหมายงานใหนักศึกษารับผิดชอบงานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  โดยฝกใหรู

หนาท่ีของการเปนผูนําและการเปนสมาชิกกลุม  
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(5) ใชวิธีการสอนโดยใชกรณีตัวอยาง  วิธีการสอนโดยใชบทบาทสมมติ  ใชตัวแบบ 

ท่ีดี เชน ตัวแบบท่ีเปนจริง ขาว เหตุการณ ชีวประวัติ สื่อ อินเทอรเน็ต ใชกระบวนการปรับ
พฤติกรรม  โดยใชการเสริมแรงท่ีเหมาะสม กิจกรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาตนเอง 

(6) จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาท่ีทําดี ทํา
ประโยชนแกสวนรวม เสียสละ 

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน  การสงงาน 

ตามกําหนด ระยะเวลาท่ีมอบหมาย การรวมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหวางเรียน 

(2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 

(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย    
(4) ประเมินจากผลงาน กลุมเพื่อน และเคร่ืองมือวัดตางๆ เชน แบบสอบถาม  

แบบสังเกต แบบวัดเจตคติ เปนตน   
2.2  ความรู  

2.2.1  ผลการเรียนรูดานความรู 
(1) มีความรูและเขาใจในศาสตรท่ีเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต 

(2) สามารถจําแนกและอธิบายองคความรูท่ีศึกษา 
(3) มีความรูท่ีเกี่ยวของกับชุมชนและความเปนไปของชาติและสังคมโลก 

(4) สามารถบูรณาการและประยุกตใชกับศาสตรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมถึงดําเนินชีวิต
ไดอยางมีคุณภาพ 

2.2.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู  
(1) ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ  โดยเนนหลักการทางทฤษฎี ผนวก

กับภาคปฏิบัติ ท้ังนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชานั้นๆ  
(2) การจัดการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญท่ีมี

ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง  
(3) ฝกทักษะกระบวนการแสวงหาความรูและสงเสริมใหผู เรียนสรางความรู  

ความเขาใจในเรื่องท่ีศึกษาดวยตนเองและฝกทักษะกระบวนการเรียนรูท่ีจําเปนไดฝกใหผูเรียน
วิเคราะหการคิดการกระทําของตนเองของแผนการปฏิบัติตามเปาหมายท่ีกําหนด  ควบคุมกํากับ
ตนเองใหปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงตอไป 
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2.2.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู  
   ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตางๆ  ดังนี้ 

(1) การทดสอบยอย 

(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

(3) ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทํา 
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 

(5) ประเมินจากโครงการท่ีนําเสนอ 
(6) ประเมินจากรายงานของผูประกอบการท่ีรับนักศึกษาไปฝกงาน 

2.3  ทักษะทางปญญา  
2.3.1  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) สามารถคิดอยางเปนระบบ 

(2) สามารถคนควา ศึกษาวิเคราะหขอมูลตางๆ ไดเปนอยางดี 
(3) สามารถประยุกตความรูและทักษะของตนเองในการดําเนินชีวิตได 
(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาในการดําเนินชีวิตไดอยางสรางสรรค 

 2.3.2  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  
(1) กรณีศึกษา 
(2) การอภิปรายกลุม 

(3) การศึกษาในวิชาชีพ 

(4) ใชตัวแบบท่ีดี  สรางความรูและความเขาใจในความหมายและเปนขั้นตอน
ของการคิดที่จะพัฒนาและใหดําเนินการคิดตามขั้นตอนกระบวนการนั้น 

(5) ใชการเสริมแรง ขอมูลยอนกลับและความรูเพ่ิมเติม 

(6) ฝกใหลงมือปฏิบัติบอยๆ ใชสถานการณหลากหลายจนเกิดความชํานาญ 

(7) ใชวิธีการสอนแบบตางๆ เชน การสาธิต  การแสดง  การทดลอง การไป
ทัศนศึกษา 

(8) ใชเทคนิคการสอนตางๆ เชน หมวกคิด 6 ใบ ผังความคิด เปนตน 

 2.3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  
(1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการนําเสนอผลงานในช้ันเรียน  
(2) การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ 
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2.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

2.4.1  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีความสามารถทํางานเปนกลุมในฐานะผูนําและผูตามได      
(2) สามารถริเริ่มสรางสรรค แนวทางท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินกิจกรรมตางๆ 

ได 
(3) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีสามารถส่ือสารกับผูอื่นไดเปนอยางดี ท้ังภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศ 

(4) มีการคนควาและวางแผนในการเรียนรูและพฒันาตนเองอยางตอเนื่อง 
2.4.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ  
(1) ใชการสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การเรียนแบบ

มีสวนรวมปฏิบัติการ 
(2) มอบหมายงานทํางานท่ีตองประสานงานกับผูอื่น หรือตองคนควาหาขอมูล

จากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ  
2.4.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพนัธระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอ
รายงานกลุมในชั้นเรียน 

(2) สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ  

(3) พิจารณาจากผลงาน ความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลท่ีได
มอบหมาย 

2.5  ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มทัีกษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปนเกี่ยวของกับคอมพิวเตอร 
(2) สามารถสืบคนขอมูล วิเคราะหเพ่ือนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
(3) สามารถใชภาษาในการส่ือสาร ถายทอดและแลกเปล่ียนความรูกับผูอื่นไดเปน

อยางดี 
(4) สามารถนําเสนอและส่ือสารโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติได 
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(5) สามารถเลือกใชขอมูลและสารสนเทศเพ่ือประยุกตใชในการดํารงชีวิตและ
แกไขปญหาของตนเองไดอยางเหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะห จากกรณีศึกษา  
การเรียนรูเทคนิคและประยุกตใชในสถานการณตางๆ 

(2) การทดลอง การฝกปฏิบัติ นําเสนอการแกปญหาท่ีเหมาะสม  
(3) มอบหมายงานใหผูเรียนสืบคนและนําเสนอรายงานในประเด็นท่ีมีความ

เกี่ยวของกับการเรียน 

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข  
 การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา   ในดานตางๆ  

ท้ังประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติสรางสรรคผลงานของนักศึกษา คือ 
(1) การทดสอบยอย 

(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

(3) ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทํา 
(4) ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการท่ีนําเสนอ 
(5) ประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 

 



มคอ. 2 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร   
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 65 
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

 

ผลการเรียนรู 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
1500110 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
                     

1500113 

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 
                     

1500114 

ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ 
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ผลการเรียนรู 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
1500115 

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
                     

1500116 

จริยศาสตร 
                     

1500117 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
                     

2000105 

สุนทรียภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 
                     

2000106 

ศิลปะการดํารงชีวิต 
                     

2500107 

มนุษยกับสิ่งแวดลอม 
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ผลการเรียนรู 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
2500114 

สังคมไทยรวมสมัย   
                     

2500115 

เหตุการณโลกรวมสมัย         
                     

2500113 

จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน 
                     

4000109 

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 
                     

4000110 

การคิดและการตัดสินใจ 
                     

4000111 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในตารางมีความหมายดังนี ้
1. คุณธรรม จริยธรรม 

(1)  ตระหนักถึงคุณคาของคุณธรรมและจริยธรรม   
(2)  มีพฤติกรรมท่ีมีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและมีจิตสาธารณะ 
(3)  มีภาวะผูนําเอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่น และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี 
(4)  มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณคาของตนเองและผูอื่น 
2. ความรู         

(1) มีความรูและความเขาใจในศาสตรท่ีเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต 

(2) สามารถจําแนกและอธิบายองคความรูท่ีศึกษา 
(3) มีความรูท่ีเกี่ยวของกับชุมชนและความเปนไปของชาติและสังคมโลก 

(4) สามารถบูรณาการและประยุกตใชกับศาสตรอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึงดําเนินชีวิตไดอยางมี
คุณภาพ 

3. ทักษะทางปญญา       

(1) สามารถคิดอยางเปนระบบ 

(2) สามารถคนควา ศึกษาวิเคราะหขอมูลตางๆ ไดเปนอยางดี  
(3) สามารถประยุกตความรูและทักษะของตนเองในการดํารงชีวิตได 
(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาในการดําเนินชีวิตไดอยางสรางสรรค 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ   

(1) มีความสามารถทํางานเปนกลุมในฐานะผูนําและผูตามได 
(2) สามารถริเริ่มสรางสรรค แนวทางท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินกิจกรรมตางๆ ได 
(3) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีสามารถส่ือสารกับผูอื่นไดเปนอยางดี ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
(4) มีการคนควาและวางแผนในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ   

(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปนเกี่ยวของกับคอมพิวเตอร 
(2) สามารถสืบคนขอมูล วิเคราะหเพ่ือนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
(3) สามารถใชภาษาในการส่ือสาร ถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่นไดเปนอยางดี  
(4) สามารถนําเสนอและสื่อสารโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติได 
(5) สามารถเลือกใชขอมูลและสารสนเทศเพื่อประยุกตใชในการดํารงชีวิตและแกไขปญหาของ

ตนเองไดอยางเหมาะสม 
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4. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานของรายวิชาในหลักสูตร 
4.1  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  

4.1.1  ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
(1) มีวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

(2) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ คํานึงถึงประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนตน 

(3) มีภาวะความเปนผูนํา และเปนแบบอยางท่ีดีตอผูอื่น 

(4) รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมท้ังเคารพในศักดิ์ศรี และคุณคาของความเปน
มนุษย 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร 

4.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  
(1) ปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรท่ีดีใหแกนักศึกษา โดยสรางเสริมใหนักศึกษามีระเบียบ

วินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  

(2) ปลูกฝงใหมีความซ่ือสัตย โดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกงาน
และการบานของผูอื่น นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 

ในการสอนทุกรายวิชา รูจักเคารพทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น รวมท้ังมีการจัด โครงการและ
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเนื่อง เชน การยกยองชมเชยนักศึกษาท่ีทําดี  
ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ และประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม เปนตน 

(3) ฝกใหรูหนาท่ีของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม ท่ีดีจากการทํางาน
กลุม 

(4) ฝกใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นจากการทํางานกลุม 

(5) สอดแทรกเน้ือหาในมิติจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตรในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

4.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  
(1) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตาม

กําหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย และความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมหรือ
โครงการเสริมหลักสูตร 
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(2) ประเมินจากพฤติกรรมการทํารายงานหรือการบาน การอางอิงผลงาน และ
ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ  

(3) ประเมินจากผลงานและการนําเสนองานกลุม 
(4) ประเมินจากพฤติกรรมการทํางานกลุม 
(5) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

4.2  ความรู  
4.2.1  ผลการเรียนรูดานความรู 

(1) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีท่ีสําคัญในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร และศาสตรอื่นท่ีเก่ียวของ 

(2) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
กับความรูในศาสตรอื่นท่ีเกี่ยวของ 

(3) สามารถประยุกตความรูจากทฤษฎีสูการปฏิบัติ 
(4) สามารถติดตามความเปล่ียนแปลงทางวิชาการท้ังศาสตร ในสาขาวิชา

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร และศาสตรอื่นท่ีเก่ียวของรวมท้ังนําไปประยุกตใชได 
4.2.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู  

(1) การสอนในรายวิชาตามหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับจุดประสงค ไดแก การบรรยาย 
อภิปรายการจัดกิจกรรมการเรียนรู การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง 

(2) ฝกใหนักศึกษาทําโครงงานและงานวิจัย  
(3) การสอนโดยใหนักศึกษาเปนศูนยกลาง ฝกวิเคราะห สังเคราะห และประยุกตใช

ความรูโดยการฝกปฏิบัติจริงในหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
(4) จัดสัมมนาทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร และศาสตรอื่นท่ีเกี่ยว 

ของ เพื่อติดตามความเปล่ียนแปลงทางวิชาการ โดยการเชิญผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณตรงมา
เปนวิทยากรพิเศษ 

4.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู  
(1) ประเมินจากการสอบวัดผลระหวางภาคและปลายภาคเรียน ท้ังทฤษฎีและ

ปฏิบัติ 
(2) ประเมินจากโครงงานและรายงานวิจัยของนักศึกษา 
(3) ประเมินจากรายงานของผูประกอบการท่ี รับนักศึกษาเขาฝกงาน และ 

การสัมภาษณผูดูแลนักศึกษาฝกงาน 

(4) ประเมินจากการเขารวมโครงการสัมมนาวิชาการ 
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4.3  ทักษะทางปญญา  
4.3.1  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) มีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ มีวิจารณญาณหรือดุลยพินิจในการ
แกไขปญหาในสถานการณตางๆ 

(2) มีความสามารถในการประยุกตความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ และ
ทฤษฎีตางๆ ในการปฏิบัติงานและการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค 

(3) สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแกไขปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับสถานการณ 

4.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  
(1)  ฝกใหนักศึกษาทําโครงงาน 

(2)  สงนักศึกษาไปฝกปฏิบัติจริงในหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
(3)  ฝกใหนักศึกษาทํางานวิจัย 

4.3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  
(1)  ประเมินจากโครงงานของนักศึกษา 
(2)  ประเมินจากรายงานของผูประกอบการท่ีรับนักศึกษาเขาฝกงาน และการ

สัมภาษณผูดูแลนักศึกษาฝกงาน 

(3)  ประเมินจากรายงานวิจัยของนักศึกษา 
4.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.4.1  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถใน 

การรับผิดชอบ 

(1) มีความสามารถในการทํางานเปนทีมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ 

(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
(3) มีความสามารถในการปรับตัว รวมกิจกรรม และมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น 

(4) สามารถใหความชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหา
สถานการณตางๆ ได 

4.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ  
(1) ฝกใหนักศึกษาทํางานเปนกลุม 

(2) ฝกทํากรณีศึกษาหรือทํารายงานในรายวิชาตางๆ 
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(3) จัดโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมท้ังสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษา 
เขารวมกิจกรรมระหวางคณะและสถาบัน 

(4) สงนักศึกษาไปฝกงานในหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
4.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนองานกลุม  
(2) ประเมินจากการสงงานตรงเวลา และผลงานท่ีทํา 
(3) ประเมินจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวน

ชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลท่ีได 
(4) ประเมินจากรายงานของผูประกอบการท่ีรับนักศึกษาเขาฝกงาน และการ

สัมภาษณผูดูแลนักศึกษาฝกงาน 

4.5  ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถส่ือสารภาษาไทย ท้ังการพูด การฟง การอาน การเขียน การสรุป
ประเด็น และการนําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(2) สามารถเลือก และใชรูปแบบการนําเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ 

(3) สามารถเลือก และประยุกตใชเทคนิคทางสถิติ หรือคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของ 
ในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

4.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  ใหทํารายงานหรืองานวิจัยและฝกการนําเสนองานเชิงวิชาการ 
(2)  แนะนํารูปแบบ เทคนิคและเครื่องมือการนําเสนอท่ีเหมาะสมกับสถานการณ 
(3)  ฝกใชสถิติเพื่อการวิจัยท่ีเหมาะสมกับเรื่องท่ีทํา 

4.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)  ประเมินจากภาษาท่ีใชในการเขียนรายงาน และการนําเสนองานเชิงวิชาการ 
(2)  ประเมินจากเทคนิคและเครื่องมือท่ีใชการนําเสนอผลงาน 

(3)  ประเมินจากวิธีการวิจัย ผลและการอภิปรายผลการวิจัย จากสถิติท่ีเลือกใช 
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5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

ผลการเรียนรู 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะ
ทาง

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) 
1631102 

สารสนเทศ หองสมุด และสังคม 
                   

1631206 

การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
                   

1631305 

การบริการหองสมุดและการเผยแพรสารสนเทศ 
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ผลการเรียนรู 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะ
ทาง

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

1631405 

การจัดระบบสารสนเทศและความรู 
                   

1631406 

การจัดการหองสมุดและองคกรสารสนเทศ 
                   

1631601 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานหองสมุดและสารสนเทศ 
                   

1631602 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานหองสมุดและ
สารสนเทศ 

                   

1632206 

การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
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ผลการเรียนรู 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะ
ทาง

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

1632207 

การจัดหมูทรัพยากรสารสนเทศ  
                   

1632309 

การคนคืนสารสนเทศ 
                   

1632310 

การศึกษาผูใช 
                   

1632311 

การบริการอางอิงและสารสนเทศ 
                   

1632312 

การสงเสริมการอานและการเรียนรูตลอดชีวิต 
                   

1633121 

การจัดการฐานขอมูลหองสมุดและสารสนเทศ 
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ผลการเรียนรู 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะ
ทาง

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

1633206 

การสรางและการจัดการเนื้อหาสารสนเทศ 
                   

1633207 

การวิจัยเบื้องตนทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร 

                   

1633414 

หองสมุดดิจิทัล 
                   

1633415 

การจัดการโครงการหองสมุดและสารสนเทศ 
                   

1633416 

การประชาสัมพันธและการตลาดสารสนเทศ 
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ผลการเรียนรู 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะ
ทาง

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

1633902 

สัมมนาทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
                   

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) 
1632208 

การจัดหมวดหมูระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
                   

1633118 

การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานสําหรับงานหองสมุดและ
สารสนเทศ 

                   

1633119 

การวิเคราะหและการออกแบบระบบงานหองสมุดและ
สารสนเทศ 
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ผลการเรียนรู 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะ
ทาง

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

1633120 

โปรแกรมประยุกตสําหรับงานหองสมุดและสารสนเทศ 
                   

1633122 

การพัฒนาเว็บหองสมุดและสารสนเทศ 
                   

1633123 

การพัฒนาฐานขอมูลบนเว็บหองสมุดและสารสนเทศ 
                   

1634103 

แหลงสารสนเทศและการบริการสารสนเทศทาง
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตร 

                   

1634104 

เครือขายทางสังคมหองสมุดและสารสนเทศ 
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ผลการเรียนรู 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะ
ทาง

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

1634414 

การจัดการสารสนเทศสําหรับเด็ก 
                   

1634415 

การจัดการสารสนเทศสําหรับเยาวชน 
                   

1634416 

การจัดการสารสนเทศสําหรับผูสูงอายุ 
                   

1634417 

การจัดการสารสนเทศสําหรับผูดอยโอกาส 
                   

1634418 

การจัดการความรูและภูมิปญญาทองถิ่น 
                   

1634510 

สิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส 
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ผลการเรียนรู 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะ
ทาง

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

วิชาประสบการณวิชาชีพ 

1634805  

การฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร 
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ผลการเรียนรูของรายวิชาในหลักสูตรมีความหมายดังนี้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

(2) ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตน 

(3) มีภาวะความเปนผูนํา และเปนแบบอยางท่ีดีตอผูอื่น 

(4) รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมท้ังเคารพในศักดิ์ศรี และคุณคาของความเปนมนุษย 
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

2. ความรู         

(1) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีท่ีสําคัญในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร และศาสตรอื่นท่ีเก่ียวของ 

(2) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร กับความรู
ในศาสตรอื่นท่ีเกี่ยวของ 

(3) สามารถประยุกตความรูจากทฤษฎีสูการปฏิบัติ 
(4) สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการท้ังศาสตรในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร

และสารสนเทศศาสตร และศาสตรอื่นท่ีเก่ียวของ รวมท้ังนําไปประยุกตใชได 
3. ทักษะทางปญญา       

(1) มีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ มีวิจารณญาณหรือดุลยพินิจในการแกไขปญหา 
ในสถานการณตางๆ 

(2) มีความสามารถในการประยุกตความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีตางๆ  
ในการปฏิบัติงานและการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค 

(3) สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
สอดคลองกับสถานการณ 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ   

(1) มีความสามารถในการทํางานเปนทีมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ 

(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
(3) มีความสามารถในการปรับตัว รวมกิจกรรม และมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นอยางสรางสรรค 
(4) สามารถใหความชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ ได 
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ   

(1) สามารถสื่อสารภาษาไทย ท้ังการพูด การฟง การอาน การเขียน การสรุปประเด็น และ 

การนําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(2) สามารถเลือก และใชรูปแบบการนําเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ 

(3) สามารถเลือก และประยุกตใชเทคนิคทางสถิติ หรือคณิตศาสตรท่ีเกี่ยวของในการแกไข
ปญหาไดอยางเหมาะสม 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน  

การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ก) และขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิตวาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ข) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประสานงานกับอาจารยผูสอนทุกรายวิชาเพื่อขอขอมูล 

ไดแก รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) แบบทดสอบ เกณฑการใหคะแนนน และผลคะแนน 

ท้ังคะแนนเก็บและคะแนนสอบ เปนตน เพ่ือใชประกอบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของ
นักศึกษา 

2) ประเมินแบบทดสอบของรายวิชาวาครอบคลุมผลการเรียนรูตามท่ีกําหนดใน
รายละเอียดของรายวิชาหรือไม 

3) พิจารณาความเหมาะสมของการใหคะแนนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
4) รายงานผลการทวนสอบในท่ีประชุมเพื่อพิจารณารวมกัน และจัดทํารายงานผล 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาทุกรายวิชา 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา เนนการทําวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต โดยทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยมาปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับความตองการ
ของนักศึกษาและสถานประกอบการ ซึ่งสามารถปฏิบัติไดดังนี้ 

1) การทวนสอบจากภาวะการณไดงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตของ
หลักสูตรท่ีสําเร็จการศึกษา 

2) การทวนสอบจากผูประกอบการ และจากสถานศึกษาอื่นท่ีนักศึกษาเขาศึกษาตอ 

ในระดับสูง โดยการสัมภาษณหรือใชแบบสอบถามเพ่ือประเมินความรูความสามารถและความพึง
พอใจในการใชบัณฑิต ตามมาตรฐานผลการเรียนรูท้ัง 5 ดาน คือ คุณธรรมจริยธรรม ความรู 
ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะ  

การวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3) การทวนสอบจากผลงานของนักศึกษาท่ีทํากิจกรรมหรือไดรับรางวัล 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1 นักศึกษาทีมีสิทธิ์ไดรับปริญญาตองมีคุณสมบัติครบถวนดังตอไปนี้ 

มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ข) 

3.2 นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้ 
3.2.1 เปนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตร ในภาคการศึกษา

สุดทาย 

3.2.2 ผานกิจกรรมภาคบังคับตามเกณฑท่ีหลักสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนด 

3.2.3 ใหนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีระบุ ไวในขอ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นคํารอง
แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษาตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในระยะเวลา
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  
การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม มีรายละเอียดดังนี้ 
(1) ปฐมนิเทศอาจารยใหม เพ่ือชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร แนะนําอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร และมอบเอกสารท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน ไดแก คูมือหลักสูตร คูมือ
นักศึกษา กฎระเบียบ ขอบังคับ และคูมือการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของอาจารย 

(2) สงเสริมใหอาจารยใหมเขารวมการประชุมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตท่ีจัดขึ้น
ประจําป เพื่อทราบถึง ปรัชญา พันธกิจ และวิสัยทัศน ของผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย 

(3) มอบหมายอาจารยอาวุโสเปนพี่เลี้ยงในการใหคําปรึกษาและแนะนําเทคนิคการสอน 
ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยการสอนคูกับอาจารยอาวุโส 

(4) ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ แนวทางการทําวิจัย 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการสอน
รายวิชา (มคอ.5) 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) สงเสริมใหอาจารยเขาฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในแนวทางการจัดการเรียนการ
สอน การทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา การใช
ระบบอาจารยท่ีปรึกษา ท่ีจัดเปนประจําโดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือ
หนวยงานภายนอก 

(2) สนับสนุนใหอาจารยเขารวมการประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ /หรือ
ตางประเทศ หรือศึกษาดูงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อนําความรูท่ีไดมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอ
หลักสูตรและตนเอง 

(3) จัดใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูโดยวิธีการจัดการเรียนรู (Knowledge management) 

เพื่อใหเกิดถายทอดประสบการณและเกิดการแลกเปลี่ยนความรูในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการบริหารหลักสูตร 
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 

(1) สนับสนุนการแสวงหาเครือขายความรวมมือในดานวิชาการกับหนวยงานภายนอกท้ัง
ในและตางประเทศ 

(2)  สงเสริมพัฒนาองคความรูของอาจารยใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีผลงานทาง
วิชาการ ผลงานวิจัยเพื่อการขอตําแหนงทางวิชาการ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
 ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรจะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบ 
ดวย ประธานหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรอีก 4 คน เปนกรรมการ คณะกรรมการชุดนี้ 
ทําหนาท่ีรับผิดชอบบริหารหลักสูตร โดยคณบดีมอบหมายใหรองคณบดีฝายวิชาการ เปนผูกํากับ
และใหคําแนะนํา คณะกรรมการประจําหลักสูตรจะมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอน 
กําหนดอาจารยผูสอน ติดตาม รวบรวมขอมูลตางๆ เชน วิธีการสอน วิธีสอบ และการประเมินผล 
เปนตน มาเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการประชุมทุกภาคการศึกษา และมี  
การดําเนินการพัฒนาอยางตอเนื่องทุกๆ ป 
 

   เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

(1) หลักสูตรมีความ
ทันสมัย สอดคลองกับ
ความตองการและ 
ความเปล่ียนแปลงของ
สังคม  

(1.1) พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรท้ัง
ในระดับรายวิชาและภาพรวมให
สอดคลองกับความตองการและ
สภาพการเปล่ียนแปลงของสังคม 
และพัฒนาการของศาสตร โดยมี
การประเมินและปรับปรุงทุกๆ  5 ป 

(1.1) รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร และรายงานผล 

การประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต 
 

(2) การพัฒนาดาน 

การจัดการเรียนการสอน 
(2.1) การพัฒนาความรูเก่ียวกับ 

การจัดการเรียนการสอนแก
อาจารยใหม 
 

(2.2) การพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนการสอนของ
อาจารยประจําหลักสูตร 
(2.3) การพัฒนางานวิจัยในช้ันเรียน 

(2.1) รายงานผลการประเมิน
การพัฒนาความรูดานการ
จัดการเรียนการสอนของ
อาจารยใหม 
(2.2) รายงานผลการประเมิน
การสอนของอาจารย  
ดานวิธีการสอน วิธีการวัด
และการประเมินผล 

(2.3) รายงานการวิจัยในช้ัน
เรียนในทุกรายวิชา 
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   เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

(3) สรางงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมในสาขา
บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร และ
สาขาท่ีเกี่ยวของ  

(3.1) กําหนดใหคณาจารยใน
หลักสูตรงานวิจัย หรือนวัตกรรมท่ี
เกี่ยวของกับหลักสูตร 
 

(3.2) นําผลการวิจัยหรือนวัตกรรม
มาประยุกตใชในการเรียนการสอน 
หรือ การพัฒนาหลักสูตร และ
เผยแพรสูสาธารณชน 

(3.1) ประเมินจากปริมาณ
งานวิจัยท่ีจัดทําโดยอาจารย
ประจําและอาจารยผูสอนใน
หลักสูตรในแตละป 
(3.2) ประเมินจากปริมาณ
การนําผลการวิจัยมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอน หรือ
การพัฒนาหลักสูตร 

(4) หลักสูตรมีคุณภาพ
มาตรฐานท้ังดานการเรียน
การสอน และอาจารย
ผูสอน 

(4.1) มีการประเมินการสอน โดย
นักศึกษาในระดับรายวิชา เพื่อนํา
ผลมาเปนแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตร 
(4.2) กําหนดใหอาจารยผูสอนมี
การทําผลงาน/ตําแหนงทาง
วิชาการ ผศ. รศ. และ ศ. 

(4.1) รายงานการประเมิน
การสอนของอาจารย 
แตละคน 

 

(4.2) จํานวนอาจารยผูสอนท่ี
มีผลงาน/ตําแหนงทาง
วิชาการ ผศ. รศ. และ ศ. 

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

 2.1 การบริหารงบประมาณ 

         หลักสูตรดําเนินการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน
อยางเหมาะสม เพื่อสงเสริมสภาพแวดลอมการเรียนรูท้ังภายในชั้นเรียนและนอกช้ันเรียน ภายใต
การกํากับดูแลของคณะกรรมการท่ีแตงตั้งขึ้น  
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม   
          หลักสูตรมีความพรอมดานทรัพยากรการเรียนการสอน ท้ังภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และ 

การวิจัย ใชแหลงการเรียนรูภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
(1) หนังสือเกี่ยวกับบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ประกอบดวยหมวด 

ดังนี ้
  หมวด Z         593 เลม 
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(2) หนังสือเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบดวยหมวด ดังนี้ 
  หมวด QA      2,165 เลม 
  หมวด T385        261 เลม 
  หมวด TK        830 เลม 
  หมวด T     4,310 เลม 
  หมวด HF (ในสวนของ Microsoft)     167 เลม 

(3) ฐานขอมูลออนไลน  ไดแก   
(3.1) ACM Digital Library (ThaiLIS) 

(3.2) ACS Journals    

(3.3) Cinahl Plus with Fulltext   

(3.4) Eric 

(3.5) EBSCO  

(3.6) Emerald Insight 

(3.7) H.W.Wilson (ThaiLIS) 

(3.8) IEEE / IEE Electronic Library (IEL) 

(3.9) ISI Web of Science 

(3.10) OECD iLibrary- Education Collection   

(3.11) ProQuest Dissertation Full Text  

(3.12) ProQuest ABI/INFORM Complete 

(3.13) ProQuest Nursing & Allied Health Source 

(3.14) ProQuest Asian Business and Reference 

(3.15) Science Direct 

(3.16) SpringerLink e-Journal 

(3.17) SpringerLink e-Book 

(3.18) TDC (ThaiLIS) 

* ฐานขอมูลท่ีลงทายดวย (ThaiLIS) นั้น หมายถึง ฐานขอมูลของ สกอ.  
(4) หองปฏิบตัิการคอมพิวเตอร มีทั้งหมด 8 หอง  

(4.1) หอง 11305  Lab1 อาคาร 11 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

 จํานวน 41  เครื่อง 
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(4.2) หอง 111306  Lab2 อาคาร 11 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

 จํานวน 41  เครื่อง 
(4.3) หอง 111307v Lab3 อาคาร 11 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

 จํานวน 41  เครื่อง 
(4.4) หอง 111308  Lab4 อาคาร 11 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

 จํานวน 41  เครื่อง 
(4.5) หอง 11407  Lab5 อาคาร 11 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   
 จํานวน 61  เครื่อง 
(4.6) หอง IT Training อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 จํานวน 41  เครื่อง 
 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

 มีการวางแผนจัดหาและติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอน เพ่ือระบุถึงทรัพยากร
ท่ีตองการเพ่ิมเติม โดยประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดหาทรัพยากรการเรียน  

การสอน เชน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการสํารวจความตองการใชทรัพยากร
การเรียนการสอนจากอาจารยผูสอนเปนประจําทุกป ไดแก หนังสือ ตําราวิชาการ วารสารและ
สื่ออิเล็กทรอนิกส รวมท้ังวัสดุ อุปกรณ ฐานขอมูลออนไลนที่จําเปนตอการเรียนการสอน 

 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
            ประเมินความพึงพอใจและความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอน โดย
นักศึกษาและอาจารยประจํารายวิชา สํารวจดวยแบบสอบถามจากนักศึกษา และอาจารยผูสอน  

โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 
เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

1. มีหองเรียน หองปฏิบัติการ 
อุปกรณทรัพยากร สื่อ และ
ชองทางการเรียนการสอนท่ี
เพียงพอเหมาะสม  

-จัดใหมีหองเรียนและ
หองปฏิบัติการท่ีมีความพรอม
ในการใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

-จัดพื้นที่ศึกษาหาความรูให
เพียงพอสําหรับนักศึกษา ทั้ง
เปนรายบุคคล และเปนกลุม  

-ผลสํารวจความพึงพอใจใน
การจัดหองเรียนและ
หองปฏิบัติการเพื่อการเรียน
การสอนของอาจารย และ
นักศึกษา 
-ผลสํารวจความพึงพอใจใน
การใหบริการทรัพยากร
สารสนเทศ แก อาจารย และ
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เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

นักศึกษา 
2. มีหนังสือ ตํารา
ประกอบการเรียนการสอน 
ฐานขอมูลในการสืบคนขอมูล 
เพียงพอตอความตองการของ
อาจารย และนักศึกษา 

-สํารวจความตองการ
ทรัพยากรสารสนเทศ ท้ังวัสดุ
ตีพิมพ และวัสดุไมตีพิมพจาก
อาจารยผูสอน และนักศึกษา 
-นําผลสํารวจขอมูล
ประสานงานกับสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศใหตรง
กับความตองการของผูใชตอไป 

-ผลสํารวจความพึงพอใจใน
การใชทรัพยากรสารสนเทศ 
ท้ังวัสดุตีพิมพ และวัสดุ 
ไมตีพิมพของอาจารยและ
นักศึกษา  

 

3.  การบริหารคณาจารย 
 3.1 การรับอาจารยใหม  

มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหม
จะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตรหรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร รวมท้ัง
มีความรู ทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และมี
ประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาท่ีสอน     
 3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร  

อาจารยทุกคนมีสวนรวมในการบริหารหลักสูตรดวยการแสดงความคิดเห็นดาน 

การบริหารการจัดการเรียนการสอนและอื่นๆ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร ซึ่งรวมถึงการประชุมกอนและหลังภาคการศึกษา ในกรณีปรับปรุง
หลักสูตรมีการแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และนําผลการรับฟงความคิดเห็น ไปใช
เพื่อการวางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผล
ทุกรายวิชา จากอาจารยทุกคน มาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรใหบรรลุเปาหมาย  

ในการผลิตบัณฑิตท่ีพึงประสงคออกสูตลาดแรงงาน 
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 3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ  
ไมมี 

4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

 4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนใหตรงตามภาระหนาท่ีท่ีตองรับผิดชอบ  

กอนการรับเขาทํางาน  
 4.2 การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน  

(1) สนับสนุนใหบุคลากรไดเขารับการฝกอบรมท่ีเกี่ยวของ 
(2) สนับสนุนใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานในหนวยงานอ่ืน  
(3) สนับสนุนใหบุคลากรไดรวมงานกับอาจารยตางหนวยงาน 

(4) สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตามสมรรถนะ (Competency)  
5.  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
 5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืนๆ แกนักศึกษา  

(1) มีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาใหกับนักศึกษาทุกระดับชั้นป 
(2) มีการแตงตั้งอาจารยท่ีดูแลดานวิชาการของหลักสูตร 
(3) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเพ่ือแนะนําใหรูจักกับอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารย

วิชาการ รวมท้ังทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรท่ีเรียน 

(4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหนาท่ีควบคุม กํากับ ดูแล สนับสนุน เสนอแนะ และ
ใหคําปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษา และกํากับดูแลการทํางานของอาจารยท่ีปรึกษา 

(5) กําหนดตารางเวลาของอาจารยท่ีปรึกษาในการใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการ และ
แผนการเรียนแกนักศึกษา (Office Hours) เพ่ือใหนักศึกษาเขาปรึกษาได 

(6) หลักสูตรฯ มีการจัดกิจกรรม/โครงการวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต 

ท่ีพึงประสงค 
(7) หลักสูตรฯ มีการจัดอมรบ/สัมมนา/การศึกษาตอเพื่อเปนทางเลือกและเปนการ

วางแผนสําหรับการประกอบอาชีพตามวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรและ
สาขาท่ีเกี่ยวของ แกนักศึกษากอนจบการศึกษา 

(8) มหาวิทยาลัยมีการจัดระบบการสอนเสริมดานวิชาการแกนักศึกษาในดานตางๆ  เชน 
โปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ ท่ีใชในการปฏิบัติงานท่ัวไป และภาษาตางประเทศแกนักศึกษา 
ท่ีสนใจ 
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 5.2 การอุทธรณของนักศึกษา 
การอุทธรณของนักศึกษา เปนไปตามประกาศและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย  

6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  
6.1 จัดการสํารวจ/วิจัยความตองการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

กอนการปรับปรุงหลักสูตร  
6.2 ประมาณความตองการแรงงานประจําป จากภาวะการไดงานทําของบัณฑิต เอกสาร

สิ่งพิมพท่ีมี การวิเคราะหความตองการแรงงาน ผลการสํารวจ/วิจัยความตองการแรงงานของ
หนวยงานราชการ/องคกรสาธารณะ 

6.3 มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  เพ่ือใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตรคร้ังตอไป  

6.4 มีการจัดสนทนากลุม (Focus Group) เพ่ือพิจารณาคุณลักษณะของบัณฑิต และ
ความรูความสามารถในรายวิชาตางๆ ท่ีนักศึกษาตองเรียนตลอดหลักสูตร 
7.  ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 

     ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร มีท้ังหมดจํานวน 
12 ตัวบงชี้ ดังนี้   

7.1 สอดคลองกับตัวบงชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 12 ตัวบงชี ้

7.2 สอดคลองกับตัวบงชี้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
    
ลําดับ
ที่ 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน (ปที)่ 
1 2 3 4 5 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80  

มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม  
     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2  

ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิแหงชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา (ถามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณวิชาชีพ  ตามแบบ มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอน ในแตละ 
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
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ลําดับ
ที่ 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน (ปที)่ 
1 2 3 4 5 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
วิชาชีพ  ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน  
30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบ
ทุกรายวิชา 

     

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร  
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุด 

ปการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 

อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนใน 

แตละปการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธการสอน หรือการประเมินผล การเรียนรู
จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ. 7 ปท่ีแลว  

     

8. อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

     

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับ
การพัฒนาวิชาการและ / หรือวิชาชีพไมนอยกวา 
รอยละ 50 ตอป  

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/
บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ีย 

ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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ลําดับ
ที่ 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน (ปที)่ 
1 2 3 4 5 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต
ใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

 

เกณฑการประเมินผานในระดับดี คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1 – 5 จากตารางตัวบงชี้
การดําเนินงาน และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน               
กระบวนการท่ีจะใชในการประเมินประสิทธิภาพผลการสอนในภาพรวม โดยประเมินจาก

การทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบ
คําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน นอกจากน้ีการประเมินประสิทธิผลกลยุทธการสอน 

มีการดําเนินการดังนี้ 
(1) ผูสอนประเมินตนเองตามกลยุทธการจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดรายวิชา 

(มคอ.3) 
(2) ผูเรียนประเมินแผนการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนท่ีไดกําหนดไวตาม

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 
(3) คณะกรรมการประจําหลักสูตรประเมินกลยุทธการสอนรายวิชาประจําหลักสูตร โดย

เทียบกับผลการเรียนรูของนักศึกษาเพ่ือการปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  

(1) นักศึกษาประเมินผลประสิทธิภาพการสอนของอาจารยในดานตางๆ เชน ดานทักษะ
การใชกลยุทธการสอน การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑ
การประเมินรายวิชา การใชสื่อการสอนโดยการประเมินผานระบบออนไลนของมหาวิทยาลัย 
แลวนําผลท่ีไดมาปรับปรุงแผนกลยุทธการสอน 

(2) คณะกรรมการประจําหลักสูตรประเมินการใชกลยุทธและทักษะการสอนของอาจารย
ผูสอน โดยการสํารวจความคิดเห็นหรือพูดคุยกับนักศึกษาถึงการใชกลยุทธการสอน 

(3) อาจารยพี่เลี้ยงประเมินทักษะการจัดการเรียนการสอนของอาจารยใหมตามกลยุทธ
การสอนท่ีไดกําหนดไวตามรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) เพ่ือการปรับปรุงแผนการเรียนการสอน
ในภาคการศึกษาถัดไป 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

    2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

(1) นักศึกษาประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยประเมินการเรียนการสอนรายวิชาและ
อาจารยผูสอน และมีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียน  

การสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 



มคอ. 2 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร   
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 97 
 

(2) บัณฑิตประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยใชแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ หรือ 

การประชุมกลุมยอยระหวางตัวแทนนักศึกษา ตัวแทนบัณฑิต 

 2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผูประเมินภายนอก 
(1) การประเมินจากการเยี่ยมชมของผูทรงคุณวุฒิและ/หรือคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพท้ังภายในและภายนอกในการเขาเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน 

(2) จากการวิพากษหลักสูตร การแสดงความคิดเห็นในรายงานผลการดําเนินงานของ
หลักสูตร หรือจากรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.3 โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ 

(1)  การประเมินความพึงพอใจคุณภาพของบัณฑิตจากผูใชบัณฑิตและ/หรือผูมีสวนได
สวนเสีย โดยใชแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ และ/หรือการวิพากษหลักสูตร 

(2)  การประชุมทบทวนหลักสูตร โดยผูทรงคุณวุฒิ ผูประกอบการ ผูใชบัณฑิต บัณฑิต 
นักศึกษา ผูปกครอง และชุมชน 

3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร   
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ดังนี้ 
3.1 การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรประจําป (มคอ.7) 
3.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 

ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินท่ีไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยอยางนอย 3 ทาน และผูทรง 
คุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 ทาน 

3.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือจัดเตรียมแผนงานสําหรับการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนการสอนตามขอกําหนดและเอกสารท่ีเก่ียวของ 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 

4.1 อาจารยผูสอนทบทวนผลการประเมินแผนกลยุทธการสอนจากนักศึกษาเพ่ือนํามา
วางแผนและปรับปรุงกลยุทธการสอนในปการศึกษาตอไป 

4.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินหลักสูตรทุกปการศึกษา และ
เสนอประเด็นที่จําเปนท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใชผลการประเมินหลักสูตรเปนแนวทางในการวางแผนและ
พัฒนาการจัดการศึกษาในปการศึกษาตอไป 

4.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จัดการประชุมสัมมนาผูท่ีมีสวนเกี่ยวของทุกฝายและ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ป เพื่อใหหลักสูตรมีความทัน 

สมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
_____________ 

 
 โดยท่ีเปนการสมควรออกขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 
 

ขอ ๑   ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการจัดการศึกษา                 
ระดับปริญญาตร ี พ.ศ. ๒๕๔๘” 

 
ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาต้ังแตภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา 

๒๕๔๘   เปนตนไป 
 

ขอ ๓  ในขอบังคับนี้  
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

  “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

“สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต    
 “การจัดการศึกษา” หมายถึง การจัดการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย หรือ
หลักสูตร   อื่นท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
 “อาจารยท่ีปรึกษา” หมายถึง บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งใหทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาดูแล 
สนับสนุนทางวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมโปรแกรมการเรียน และมีสวนชวยประเมิน
ความกาวหนาในการเรียนของนักศึกษา 
 “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคสมทบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต 
 “นักศึกษาภาคปกติ” หมายถึง นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาในวัน เวลาราชการ 
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 “นักศึกษาภาคสมทบ” หมายถึง นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาหรือไมเต็มเวลา ใน
วันเวลาราชการหรือนอกวันเวลาราชการ 
  “ศูนยการศึกษา” หมายถึง สถานท่ีภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีจัดการศึกษาภาคปกติและ
หรือภาคสมทบ 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
  

ขอ ๔  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ 
หรือคําสั่งเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 

ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและ
วินิจฉัย 

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

___________ 
 

ขอ ๕  ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของโปรแกรมวิชาท่ีสมัครเขา
ศึกษา 

 
ขอ ๖  การสมัครและการรับเขาเปนนักศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
ขอ ๗  มหาวิทยาลัยอาจต้ังศูนยการศึกษาไดตามความเหมาะสม โดยการอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย 
 
ขอ ๘  ระบบการจัดการศึกษาใชระบบทวิภาค  ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ  โดยหนึ่งป

การศึกษาแบงออกเปนสองภาคเรียนปกติและหรือภาคเรียนฤดูรอน  
 หนึ่งภาคเรียนปกติมีระยะเวลาการเรียนไมนอยกวาสิบหาสัปดาห  ภาคเรียนฤดูรอน
กําหนดระยะเวลาการเรียน และจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับภาคการเรียน
ปกติ  
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ขอ ๙  กําหนดวันเปดและปดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 

  ภาคเรียนที่หนึ่ง วันเปดภาคเรียน วันที่  ๑๐  มิถุนายน 
     วันปดภาคเรียน วันท่ี  ๑๖  ตุลาคม 
  ภาคเรียนท่ีสอง  วันเปดภาคเรียน วันท่ี    ๑  พฤศจิกายน 
     วันปดภาคเรียน วันท่ี  ๑๑  มีนาคม 
  ภาคเรียนฤดูรอน วันเปดภาคเรียน วันท่ี  ๑๘  มีนาคม  
     วันปดภาคเรียน วันท่ี  ๒๕  พฤษภาคม 
 มหาวิทยาลัยอาจกําหนดวันเปดและวันปดภาคเรียนท่ีแตกตางจากวรรคหนึ่งก็ได แตตอง
เปนไปตามความเหมาะสม สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร  โดยทําเปนประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 

ขอ ๑๐  การเปดสอนโปรแกรมวิชาใด หรือสาขาวิชาใด ในระดับใดใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานของหลักสูตร   โดยผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ   และใหรายงานผล
การจัดการศึกษาใหสภามหาวิทยาลัยทราบทุกสิ้นปการศึกษา 
 

หมวด ๒ 
การเรียนการสอน 
___________ 

ขอ ๑๑  การจัดการเรียนการสอนจัดเปนคาบ   คาบละไมนอยกวาหาสิบนาที  ท้ังการ
จัดการศึกษาภาคปกติและภาคสมทบ 

 
ขอ ๑๒  มหาวิทยาลัยอาจจัดใหนักศึกษาภาคปกติเรียนนอกวันเวลาราชการได 
 
ขอ ๑๓  ภาคเรียนปกติหรือภาคเรียนฤดูรอนใหอาจารยคนหนึ่งๆ สอนภาคปกติไดไม

เกินสิบสองคาบตอสัปดาหและสอนภาคสมทบไดไมเกินสิบสองคาบตอสัปดาห 
บุคลากรสายบริหารหรือสายสนับสนุนการสอนใหสอนไดไมเกินกึ่งหนึ่งของเกณฑตาม

วรรคแรก 
 
ขอ ๑๔  รายวิชาท่ีเปดสอนหลายหมูเรียนในภาคเรียนเดียวกัน ใหอาจารยผูสอนใช

แนวการสอน ขอสอบ และใชเกณฑการวัดและประเมินผลเดียวกัน 
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ขอ ๑๕  ใหอาจารยผูสอนจัดทําแนวการสอนและเอกสารประกอบการสอน  หรือ
เอกสารคําสอน  และกําหนดตําราหลัก ทุกรายวิชาท่ีเปดสอนใหแกนักศึกษา 

 
ขอ ๑๖  ตําราหลักอาจเรียบเรียงโดยอาจารยของมหาวิทยาลัย หรือผูเชี่ยวชาญ

ภายนอกก็ได โดยจะตองมีขอบเขต และระดับของเนื้อหาเหมาะสมกับระดับการศึกษา  
 
ขอ ๑๗  การฝกประสบการณวิชาชีพในสาขาวิชาตางๆ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้ง

คณะกรรมการทําหนาท่ี กํากับ ดูแล หรือควบคุม เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
ขอ ๑๘  ใหมหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดหาหรือผลิตสื่อ เพ่ือใชประกอบการเรียนการ

สอนรายวิชาและพัฒนาโสตทัศนูปกรณพื้นฐาน สื่อการเรียนการสอนใหมีมาตรฐานและ
เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา 

 
ขอ ๑๙  ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยี อํานวยความสะดวกแกนักศึกษาในรูปแบบตางๆ เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีโอกาส
คนควาหาความรูและประสบการณเพิ่มเติม 

 
ขอ ๒๐  ใหมหาวิทยาลัยจัดอาจารยท่ีปรึกษา   ทําหนาท่ีใหคําปรึกษาและสนับสนุน

ทางวิชาการ  วิธีการเรียน  ควบคุมโปรแกรมการเรียน และประเมินความกาวหนาในการเรียน 
 
ขอ ๒๑  ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย        

รองอธิการบดีท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวกับวิชาการ เปนประธาน คณบดี ผูอํานวยการสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเปนกรรมการและเลขานุการ ทําหนาท่ีกลั่นกรองตรวจสอบ  และให
ความเห็นชอบ การประเมินผลการศึกษาประจําภาคเรียน ใหเปนไปตามขอบังคับวาดวยการ
ประเมินผลการศึกษาของปริญญาตรี และการจัดการศึกษาในรูปแบบตางๆ  ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  รวมท้ังการพิจารณาการจัดอาจารยผูสอน ตําราหลัก  อาจารยท่ีปรึกษา  และ
กําหนดมาตรฐานทางวิชาการ 
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ขอ ๒๒  การประเมินผลการศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
หมวด ๓ 

การลงทะเบียนเรียน  
___________ 

ขอ ๒๓  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนดวยตนเองในแตละภาคเรียน ตามกําหนด
วัน เวลา สถานท่ี วิธีการลงทะเบียน และรายวิชาท่ีเปดสอน ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

(๑)  นักศึกษาช้ันปท่ีหนึ่ง จะตองลงทะเบียนเรียนใหครบจํานวนหนวยกิตตาม
หลักสูตรช้ันปท่ีหนึ่ง ของแตละโปรแกรมวิชาท่ีกําหนดไวในแตละภาคเรียน 

(๒)  นักศึกษาชั้นปท่ีสองขึ้นไป จะตองลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียนปกติ ไมนอย
กวา   เกาหนวยกิต และไมเกินยี่สิบสองหนวยกิตสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให
ลงทะเบียน ไดไมเกินเกาหนวยกิตสําหรับการลงทะเบียนไมเต็มเวลา และภาคเรียนฤดูรอนให
ลงทะเบียนเรียน ไดไมเกินเกาหนวยกิต  

(๓)  หนวยกิตขั้นต่ําท่ีกําหนดไวไมใชบังคับกับนักศึกษาท่ีศึกษาครบทุกรายวิชาตาม
หลักสูตรของโปรแกรมวิชานั้นๆ แตยังมีวิชาท่ีสอบตก หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึงเกณฑท่ี
กําหนด หรือภาคเรียนท่ีคาดวาจะเปนภาคเรียนสุดทายกอนท่ีจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 (๔)  ในการลงทะเบียนเรียน หากวิชาใดมีขอกําหนดในหลักสูตรวาตองเคยศึกษาหรือ
สอบผานไดวิชาบังคับกอน (Pre-requisite) นักศึกษาจะตองเคยศึกษาหรือสอบผานได
รายวิชาบังคับกอนนั้นแลว จึงจะมีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียน  

(๕)  การลงทะเบียนเรียนตองไดรับความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษรจากอาจารยท่ี
ปรึกษา  

(๖)  การลงทะเบียนเรียนปกติ จะกระทําไดกอนวันเปดภาคเรียนแตละภาค การ
ลงทะเบียนลาชา   อาจกระทําไดไมเกินสิบสี่วัน  นับจากวันเปดภาคเรียนปกติหรือไมเกินเจ็ด
วัน  นับจากวันเปดภาคเรียนฤดูรอน และตองชําระคาธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

(๗)  นักศึกษาท่ีไมไดลงทะเบียนเรียนภายในสิบสี่วัน  นับจากวันเปดภาคเรียนปกติ  หรือ
ภายในเจ็ดวันนับจากวันเปดภาคเรียนฤดูรอน จะหมดสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียนสําหรับภาค
การศึกษานั้น เวนแตมีเหตุผลและความจําเปน โดยผานความเห็นชอบของคณบดีหรือผูท่ี
คณบดีมอบหมายและไดรับอนุมัติจากอธิการบดี หรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

(๘)  ในภาคเรียนปกติใด หากนักศึกษาไมไดลงทะเบียนเรียนจะตองขอลาพัก
การศึกษาสําหรับ ภาคเรียนนั้น เพ่ือรักษาสภาพเปนนักศึกษาภายในสามสิบวัน นับจากวันเปด
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ภาคเรียน โดยตองชําระคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา นักศึกษาท่ีไมไดรักษาสภาพ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยจะถอนช่ือการเปนนักศึกษา 

(๙)  ในภาคเรียนฤดูรอน หากนักศึกษาภาคสมทบไมไดลงทะเบียนเรียนจะตองขอลา
พักการศึกษาสําหรับภาคเรียนนั้น เพ่ือรักษาสภาพเปนนักศึกษาภายในสิบหาวัน นับจากวัน
เปดภาคเรียน โดยตองชําระคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา นักศึกษาท่ีไมไดรักษา
สภาพเปนนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะถอนช่ือการเปนนักศึกษา 

(๑๐)  อธิการบดีหรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมายอาจอนุมัติใหนักศึกษาท่ีถูกถอนชื่อตาม 
(๘)หรือ(๙) กลับเขาเปนนักศึกษาใหมไดถามีเหตุผลสมควร โดยใหถือวาระยะเวลาท่ีถูกถอนช่ือ
นั้นเปนระยะเวลาพักการศึกษา โดยนักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมเพ่ือขึ้นทะเบียนเปน
นักศึกษา รวมท้ังคาธรรมเนียมอื่นๆ ท่ีคางชําระเสมือนเปนผูลาพักการศึกษา 

การอนุมัติใหนักศึกษาท่ีถูกถอนชื่อกลับเขาเปนนักศึกษาตาม (๘) หรือ (๙) จะตองมี
เวลาเหลือพอท่ีจะศึกษาจนสําเร็จการศึกษาได 

(๑๑)  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมตางๆ ตอ
มหาวิทยาลัย 

 
ขอ ๒๔  การเพ่ิมและถอนรายวิชา 

(๑) การเพ่ิมและถอนรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 
(๒) การเพ่ิมรายวิชาจะกระทําไดภายในสิบสี่วัน นับจากวันเปดภาคเรียนสําหรับภาค

เรียนปกติ หรือภายในเจ็ดวัน นับจากวันเปดภาคเรียนสําหรับภาคฤดูรอน  
(๓) การถอนรายวิชา จะกระทําไดกอนกําหนดการสอบปลายภาคไมนอยกวาสิบสี่วัน

สําหรับภาคเรียนปกติ หรือกอนกําหนดการสอบปลายภาคไมนอยกวาเจ็ดวัน สําหรับภาคเรียนฤดู
รอน 

(๔) ขั้นตอนการเพ่ิมและถอนรายวิชา ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
การถอนรายวิชาภายในกําหนดเวลาเดียวกันกับการเพ่ิมรายวิชา จะไดรับเงินคา 

หนวยกิตคืน 
 
ขอ ๒๕  การโอนสภาพนักศึกษา  จากนักศึกษาภาคสมทบไปสูนักศึกษาภาคปกติ ตอง

ผานการคัดเลือกตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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ขอ ๒๖  ใหมีการโอนผลการเรียน และการยกเวนการเรียนในรายวิชาท่ีไดศึกษาแลว
ในระดับเดียวกัน  

หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการขอโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน ใหเปนไป
ตามขอบังคับ วาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา และขอกําหนดของ
แตละโปรแกรมวิชา 

 
หมวด ๔ 

การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา  
___________ 

 
ขอ ๒๗  การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาทุกระบบ ใหเปนไปตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย   วาดวยการรับจายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  

หมวด ๕ 
การประเมิน 

___________ 
  
ขอ ๒๘  ใหมหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารยผูสอนอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

เพ่ือใหอาจารยผูสอนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 
ขอ ๒๙  ใหมหาวิทยาลัยประเมินผลการจัดการศึกษาทุกๆ ระยะหาป  เพ่ือพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร 
 
 
 
      ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

 
                                (คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช) 
             นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
___________ 

 
 โดยท่ีเปนการสมควรออกขอบังคับเก่ียวกับการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 
 
 ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘” 
 
 ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตภาคเรียนท่ี ๑ ป ๒๕๔๘ เปน
ตนไป 
 
 ขอ ๓  ในขอบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 “สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 “กรรมการวิชาการ” หมายถึง กรรมการวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตแตงต้ังขึ้น 
เพ่ือทําหนาท่ีกลั่นกรองตรวจสอบและใหความเห็นชอบการประเมินผลการศึกษาประจําภาคเรียน 
 “หลักสูตร” หมายถึง หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 “การศึกษาในระบบ” หมายถึง การศึกษาท่ีกําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร 
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาท่ีแนนอน 
 “การศึกษานอกระบบ” หมายถึง การศึกษาท่ีมีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย 
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลประเมินผล ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไข
สําคัญของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับ
สภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม 
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 “การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายถึง การศึกษาท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความ
สนใจ ศักยภาพ  ความพรอมและโอกาส  โดยศึกษาจากบุคคล   ประสบการณ  สังคม  
สภาพแวดลอม สื่อหรือแหลงความรูอื่น ๆ 
 “โครงการจัดการศึกษาพิเศษ” หมายถึง โครงการจัดการศึกษาอบรมใหกับบุคคลท่ัวไป
โดยใชหลักสตูรของมหาวิทยาลัย เมื่อสอบไดรายวิชาใดแลวมหาวิทยาลัยอาจออกประกาศนียบัตร
ให ซึ่งอาจนําไปขอโอนผลการเรียนรายวิชานั้นได 
 “นายทะเบียน” หมายถึง ผูท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายใหมีหนาท่ีจัดทําและเก็บรักษา
ทะเบียนนักศึกษา 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
ขอ ๔  ใหมีการวัดผลการศึกษาระหวางภาคเรียนและปลายภาคเรียน ในทุกรายวิชาท่ีมี

การเรียนการสอนในแตละภาคเรียน 
 การวัดผลระหวางภาคเรียน ใชวิธีสอบยอยและหรือการทํารายงานและหรือการสอบ
ปฏิบัติและหรือทํากิจกรรมตามท่ีกําหนดและหรือการสอบกลางภาคเรียน  โดยมีคะแนนเก็บ
ระหวางรอยละส่ีสิบ ถึงแปดสิบของคะแนนรวมท้ังหมด หรือตามมติของสภาวิชาการ 
 การวัดผลปลายภาคเรียน ใชวิธีสอบขอเขียนและหรือสอบปฏิบัติ  โดยมีคะแนนอยู
ระหวางรอยละย่ีสิบถึงหกสิบของคะแนนรวมท้ังหมด  หรือตามมติของสภาวิชาการ 
 
 ขอ ๕  ใหมีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาตางๆ   ตามหลักสูตรแบบอิงเกณฑหรืออิง
กลุม  แบงเปนสองระบบ  คือ 
 (๑)  ระบบมีคาระดับคะแนน  แบงเปนแปดระดับ  ดังนี้ 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน คาระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) ๔.๐ 

  B+ ดีมาก (Very Good) ๓.๕ 
B ดี (Good) ๓.๐ 

 C+ ดีพอใช (Fairly Good) ๒.๕ 
C พอใช (Fair) ๒.๐ 

  D+ ออน (Poor) ๑.๕ 
D ออนมาก (Very Poor) ๑.๐ 
F ตก (Fail) ๐.๐ 

 ระบบน้ีใชสําหรับการประเมินผลการเรียนรายวิชาท่ีเรียนตามหลักสูตร คาระดับคะแนนท่ี
ถือวาสอบไดตองไมต่ํากวา  “D”  
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 นักศึกษาไดคาระดับคะแนนรายวิชาบังคับเปน “F” ตองลงทะเบียนและเรียนใหมจนกวา
จะสอบไดและใหบันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียนดวย 
 สําหรับวิชาเลือกถาไดคาระดับคะแนน “F” จะลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้ําอีกหรือเลือก
รายวิชาอื่น ในหมวดวิชาเดียวกันหรือแขนงเดียวกันแทนไดและใหบันทึกลงในระเบียนแสดงผล
การเรียน เปน “W” 
 (๒)  ระบบไมมีคาระดับคะแนน  กําหนดสัญลักษณการประเมิน ดังนี้ 

ระดับการประเมิน ความหมายของผลการเรียน 
PD ผานดีเยี่ยม(Pass with Distinction) 
P ผาน (Pass) 

NP ไมผาน (No Pass) 
 
 ระบบน้ีใชสําหรับการประเมินรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ รายวิชาการ ฝก
ประสบการณวิชาชีพ  รายวิชาท่ีหลักสูตรบังคับใหเรียนเพิ่มตามขอกําหนดเฉพาะ และรายวิชาท่ี
สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนเพ่ิม 
 รายวิชาท่ีไดผลประเมิน “NP” นักศึกษาตองลงทะเบียนและเรียนใหมจนกวาจะผานการ
ประเมิน 
 ใหกรรมการวิชาการกําหนดเกณฑการประเมินแบบอิงเกณฑ 
 ขอ ๖  สัญลักษณอื่นในการประเมิน  มีดังนี้ 
 (๑)  Au (Audit) ใชสําหรับการลงทะเบียนเพื่อรวมฟง โดยไมนับหนวยกิต 
 (๒) W (Withdraw)   ใชสําหรับการบันทึกหลังจากไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชานั้นกอน
กําหนดการสอบปลายภาคไมนอยกวาสิบสี่วัน และภาคฤดูรอนไมนอยกวาเจ็ดวัน ซึ่งจะไดรับ
อนุมัติใหถอนรายวิชาเรียนในกรณีท่ีนักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งใหพักการศึกษา หลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแลวและรายวิชาเลือกท่ีไดรับอนุมัติใหไปเรียนวิชาอ่ืนแทน 
 (๓)  I (Incomplete) ใชสําหรับบันทึกการประเมินท่ีไมสมบูรณในรายวิชาท่ีนักศึกษายัง
ทํางานไมเสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียน โดยผูสอนตองสงคะแนนท่ีมีอยูพรอมแนบเกณฑการประเมินผล 

นักศึกษาท่ีได “I” ตองดําเนินการขอรับการประเมิน เพื่อเปล่ียนระดับคาคะแนนใหเสร็จสิ้นภายใน
ภาคเรียนถัดไป  ถานักศึกษายังทํางานไมเสร็จตามกําหนด  นายทะเบียนจะพิจารณาผลงานท่ีคาง
อยูเปนศูนยและประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยูแลว  ตามเกณฑของอาจารยประจําวิชานั้น 
 (๔)  M (Missing) ใชบันทึกการประเมินในรายวิชาท่ีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค โดย
ผูสอนตองสงคะแนนท่ีมีอยูพรอมแนบเกณฑการประเมินผล 
  นักศึกษาท่ีขาดสอบปลายภาคและประสงคจะสอบใหม  จะตองสมัครสอบและ
ชําระคาธรรมเนียมเทากับคาหนวยกิตของรายวิชานั้นๆ  ภายในสองสัปดาหหลังจากเสร็จสิ้นการ
สอบตามกําหนดของมหาวิทยาลัย  นักศึกษาท่ีขาดสอบและไมสมัครสอบตามท่ีมหาวิทยาลัย
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กําหนดหรือสมัครและชําระเงิน แตไมมาสอบตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  นายทะเบียนปรับ
คะแนนสวนท่ีเหลืออยูเปนศูนยแลวประเมินผลการเรียนจากคะแนนท่ีมีอยู  ตามเกณฑของ
อาจารยประจําวิชา 
 
 ขอ ๗  รายวิชาท่ีไดรับการยกเวนการเรียนตามขอบังคับวาดวยการเทียบโอนผลการเรียน
ใหไดผลการเรียนดังนี้ 

(๑)  รายวิชาท่ีไดรับการยกเวนการเรียนจากการศึกษาในระบบใหไดรับผลการเรียน “P” 
(๒)  รายวิชาท่ีไดรับการยกเวนการเรียนจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตาม

อัธยาศัยใหไดรับผลการเรียน ดังนี้ 
  (ก) CS (Credits from Standardized Test) กรณีไดหนวยกิตจากการทดสอบ
มาตรฐาน (Standardized Test) 
  (ข)  CE (Credits from Examination) กรณีไดหนวยกิตจากการทดสอบดวยการ
สอบ ที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน (Non - Standardized Test) 
  (ค)  CT (Credits from Training) กรณีไดหนวยกิตจากการประเมินการศึกษา
หรืออบรมท่ีจัดโดยหนวยงานอ่ืนท่ีไมใชสถาบันอุดมศึกษา (Evaluation  of Non-Sponsored 
Training ) 
  (ง)  CP (Credits from Portfolio) กรณีไดหนวยกิตจากการเสนอแฟมสะสม
ผลงาน (Portfolio) 
 
 ขอ ๘  การหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย 
 คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสม  ใหคิดเปนเลขทศนิยม              
สองตําแหนง  โดยไมปดเศษ สําหรับรายวิชาท่ีมีผลการเรียน “I” หรือ “M” ไมนําหนวยกิตมารวม
เปนตัวหารเฉล่ีย 
 (๑)  กรณีท่ีสอบตกและตองเรียนซํ้าในรายวิชาบังคับ  ใหนับรวมท้ังหนวยกิตท่ีสอบตกและ 
เรียนซ้ําเพื่อใชเปนตัวหาร สําหรับรายวิชาเลือกไมนับหนวยกิตท่ีสอบตกเปนตัวหาร 
 (๒)  กรณีท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาซํ้ากับรายวิชาท่ีสอบไดแลว หรือเรียนวิชาท่ีระบุไวใน
หลักสูตร ท่ีเทียบเทาใหนับหนวยกิตและคาระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาท่ีลงทะเบียนครั้งแรก
เทานั้น 
 
 ขอ ๙  ผูท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (๑)  มีความประพฤติดี 
 (๒)  สอบผานในรายวิชาตางๆ  ครบตามหลักสูตรรวมท้ังรายวิชาท่ีสภามหาวิทยาลัย
กําหนด 
 (๓)  ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวาสองจุดศูนยศูนย 
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 (๔)  มีระยะเวลาศึกษาตามเกณฑดังนี้ 
  (ก)  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอนหกภาคการศึกษาปกติ 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอนสิบสี่ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียน
เรียนไมเต็มเวลา 

(ข)  หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอนแปดภาคการศึกษาปกติ 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอนสิบเจ็ดภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียน ไมเต็มเวลา 
  (ค)  หลักสูตรปริญญาตรี (๖ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอนสิบภาคการศึกษาปกติ 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอนยี่สิบภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียน
เรียนไมเต็มเวลา 
  (ง)  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สําเร็จการศึกษาไดไมกอนสี่ภาคการศึกษาปกติ 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอนแปดภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียน
เรียนไมเต็มเวลา 
  
 ขอ ๑๐  การพนสภาพการเปนนักศึกษา  เมื่อ 

(๑)   ตาย 
(๒)   ลาออก 
(๓)   ขาดคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 
(๔)  ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมีประกาศใหพนสภาพการเปน

นักศึกษา 
(๕)   พนกําหนดเวลาสิบสี่วันนับจากวันเปดภาคเรียน และไมไดมารักษาสถานภาพการ

เปนนักศึกษาภายในสามสิบวัน นับจากวันเปดภาคเรียน 
(๖)   เรียนครบหลักสูตรและไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาตามขอ ๙ 
(๗)   นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด และไดคาระดับคะแนนเฉล่ีย

สะสม ต่ํากวาหนึ่งจุดแปดศูนย 
(๘)   คะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวาหนึ่งจุดหกศูนย เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติภาคเรียนท่ีสอง 

นับตั้งแตวันเร่ิมเขาเรียน 
(๙)   คะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวาหนึ่งจุดแปดศูนยในภาคเรียนปกติท่ีสี่  ท่ีหก  ท่ีแปด  ท่ีสิบ              

ท่ีสิบสอง ท่ีสิบส่ี ท่ีสิบหก ที่สิบแปด ท่ียี่สิบ ท่ียี่สิบสอง และท่ียี่สิบสี่ นับตั้งแตวันเร่ิมเขาเรียน 
(๑๐)  มีระยะเวลาศึกษาเกินเกณฑ ดังตอไปนี้ 

  (ก)  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใชเวลาศึกษาไมเกินแปดปการศึกษา สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกินสิบสองปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
  (ข)  หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใชเวลาศึกษาไมเกินสิบปการศึกษา สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกินสิบหาปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
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  (ค)  หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป)ใชเวลาศึกษาไมเกินสิบสองปการศึกษา 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกินสิบแปดปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไมเต็มเวลา 
  (ง)  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)ใชเวลาศึกษาไมเกินสี่ปการศึกษา สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกินหกปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
 
 ขอ ๑๑  เมื่อนักศึกษาเรียนไดหนวยกิตครบตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแลว และไดคา
ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแตหนึ่งจุดแปดศูนยแตไมถึงสองจุดศูนยศูนย  ใหเลือกเรียนรายวิชา
เพิ่มเติมเพื่อทําคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมใหถึงสองจุดศูนยศูนย ท้ังนี้ ตองอยูในระยะเวลาท่ี
กําหนดตามขอ ๑๐(๑๐) หรือตามระยะเวลาท่ีกําหนดสภาพการเปนนักศึกษาของการจัด
การศึกษาภาคพิเศษนั้น ๆ  
 
 ขอ ๑๒  ผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี จะไดรับเกียรตินิยมตองมี คุณสมบัติดังนี้ 

(๑)   นักศึกษาระดับปริญญาตรี สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาไมนอยกวาสาม
จุดหกศูนย จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  

 นักศึกษาระดับปริญญาตรี  สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวาสามจุดสองหาแต  
ไมถึงสามจุดหกศูนยจะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง  

 นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลังอนุปริญญา(ตอเนื่อง) สอบไดคาระดับคะแนนเฉล่ีย
จากระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรอื่นใดท่ีเทียบเทา ไม
นอยกวาสามจุดหกศูนยและเรียนครบตามหลักสูตร  ไดคาระดับคะแนนเฉล่ียจากการศึกษาใน
มหาวิทยาลัย    ไมนอยกวาสามจุดหกศูนยจะไดเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง   

 นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลังอนุปริญญา(ตอเนื่อง) ไดคาระดับคะแนนเฉล่ียจาก
สถาบันการศึกษาเดิมไมนอยกวาสามจุดสองหา และเรียนครบตามหลักสูตร ไดคาระดับคะแนน
เฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย  ไมนอยกวาสามจุดสองหา แตไมถึงสามจุดหกศูนย จะไดรับ
เกียรตินิยมอันดับสอง 

(๒)   สอบไดในรายวิชาใดๆ ไมต่ํากวา “C” ตามระบบคาระดับคะแนน หรือไมได “NP” 
ตามระบบไมมีคาระดับคะแนน 

(๓)   ระยะเวลาศึกษา 
  (ก)  นักศึกษาภาคปกติ   
   (๑)  หลักสูตรปริญญาตรี ( ๔ ป) มีเวลาเรียนไมนอยกวาหกภาคเรียนปกติ  
และไมเกินแปดภาคเรียนปกติ   
   (๒)  หลักสูตรปริญญาตรี ( ๕ ป) มีเวลาเรียนไมนอยกวาแปดภาคเรียน
ปกติ  และไมเกินสิบภาคเรียนปกติ   
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   (๓)  หลักสูตรปริญญาตรี ( ๖ ป) มีเวลาเรียนไมนอยกวาสิบภาคเรียนปกติ  
และไมเกินสิบสองภาคเรียนปกติ   
   (๔)  หลักสูตรปริญญาตรี ( ตอเนื่อง) มีเวลาเรียนไมนอยกวาสี่ภาคเรียน
ปกติ     

(ข)  นักศึกษาภาคสมทบ  
   (๑)  หลักสูตรปริญญาตรี ( ๔ ป) มีเวลาเรียนไมนอยกวาสิบสองภาค และ    
ไมเกินสิบสี่ภาคเรียน   

(๒)  หลักสูตรปริญญาตรี ( ๕ ป) มีเวลาเรียนไมนอยกวาสิบหาภาคเรียน  
และไมเกินสิบเจ็ดภาคเรียน   
   (๓)  หลักสูตรปริญญาตรี ( ๖ ป) มีเวลาเรียนไมนอยกวาสิบแปดภาคเรียน  
และไมเกินย่ีสิบภาคเรียน   

(๔)  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) มีเวลาเรียนไมนอยกวาหาภาคเรียน  
และไมเกินแปดภาคเรียน   
 
 ขอ ๑๓  นักศึกษาภาคปกติท่ีมหาวิทยาลัยจัดใหลงทะเบียนและเรียนในภาคฤดูรอน ไม
นับเปนภาคเรียนปกติและไมเสียสิทธิ์ในการรับปริญญาเกียรตินิยม 
 นักศึกษาภาคปกติท่ีลงทะเบียนกับนักศึกษาภาคสมทบ ท่ีไมเปนไปตามแผนการเรียนของ
โปรแกรมวิชา ไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยม 
 
 ขอ ๑๔  นักศึกษาภาคปกติหรือภาคสมทบท่ีไดรับยกเวนการเรียนไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญา              
เกียรตินิยม  
 
 ขอ ๑๕  นักศึกษาท่ีทุจริตหรือรวมทุจริตในการสอบรายวิชาใดใหนักศึกษาผูนั้นไดรับผล
การเรียน “F” หรือ “NP” ในรายวิชานั้น และใหมหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามสมควรแกกรณี 
 

ขอ ๑๖  ใหคณบดีหรือผูอํานวยการศูนยการศึกษาเปนผูอนุมัติผลการเรียนรายวิชา และ
ใหกรรมการวิชาการ เปนผูอนุมัติผลการศึกษา 
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 ขอ ๑๗  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกระเบียบ 
ประกาศหรือคําส่ัง เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 
 ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความวินิจฉัย 
 
 
 
      ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

 
                                (คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช) 
             นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
วาดวย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
________________ 

 
  โดยท่ีเปนการสมควรออกขอบังคับเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และขอ ๒๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้  
 
 ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย การเทียบโอน
ผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 
 ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา 
๒๕๔๘ เปนตนไป 
 
 ขอ ๓  ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดท่ีขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใช
ขอบังคับนี้แทน 
 
 ขอ ๔   ในขอบังคบันี ้
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 “สถาบันอุดมศึกษา” หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับหลัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไมต่ํากวาอนุปริญญาหรือเทียบเทา และระดับปริญญาตรี 
 “การเทียบโอนผลการเรียน” หมายถึง การโอนผลการเรียน หรือการยกเวนการเรียน
รายวิชา รวมถึงการเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย  
 “การโอนผลการเรียน” หมายถึง การนําหนวยกิตและคาระดับคะแนนทุกรายวิชาท่ีศึกษา
ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใชโดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก 
 “การยกเวนการเรียนรายวิชา” หมายถึง การนําหนวยกิตของรายวิชาในหลักสูตร
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาใชโดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก 
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 “การเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย” หมายถึง การนําความรูนอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝ กอาชีพหรือ
ประสบการณการทํางานมาเทียบโอนความรูในรายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร
มหาวิทยาลัย 
 “แฟมสะสมงาน” หมายถึง เอกสารและหลักฐานท่ีใชประกอบเพ่ือแสดงวามีความรูตาม
รายวิชาหรือชุดวิชาท่ีเทียบโอนผลการเรียนนั้น 
 “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ขอ ๕  การเทียบโอนผลการเรียน มี ๒ ประเภท คือ การโอนผลการเรียนและการยกเวน

การเรียนรายวิชา 
นักศึกษาผูขอโอนผลการเรียนหรือยกเวนการเรียนรายวิชา ตองกระทําใหเสร็จสิ้นในภาค

การศึกษาแรกท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 
 ขอ ๖  รายวิชาท่ีนํามาโอนผลการเรียน และยกเวนการเรียน จะตองสอบไดมาแลวไมเกินสิบ
ป โดยเริ่มนับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา หรือภาคการศึกษาสุดทายท่ีมีผลการเรียนถึงวันท่ีเขาศึกษา 
 

ขอ  ๗  ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือ
คําส่ัง เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 

ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและ
วินิจฉัย  

 
หมวด ๑ 

การโอนผลการเรียน 
_____________ 

 
 ขอ ๘  นักศึกษาผูมีสิทธิโอนผลการเรียน ตองเคยเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 
 ขอ ๙  การโอนผลการเรียน ตองโอนทุกรายวิชาท่ีศึกษามา 
 
 ขอ ๑๐  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น สามารถโอนผลการเรียนได ในกรณีท่ีศึกษามา
จากหลักสูตรเดียวกันกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  
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หมวด ๒ 
การยกเวนการเรียนรายวิชา 

_____________ 
 
 ขอ ๑๑  นักศึกษาท่ีมีสิทธิยกเวนการเรียนรายวิชา จะตองเปนผูท่ีเคยศึกษารายวิชาท่ีขอ
ยกเวนการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีเนื้อหาสาระไมนอยกวา
สองในสามของเน้ือหาสาระในรายวิชาของหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
 
 ขอ ๑๒  การยกเวนการเรียนรายวิชา ตองเปนรายวิชาท่ีมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา
รายวิชาท่ีขอยกเวนการเรียนรายวิชา ในรายวิชาของมหาวิทยาลัย และไดระดับคะแนนไมต่ํากวา 
C หรือ ๒.๐๐ ในรายวิชาท่ีนับหนวยกิต หรือไมต่ํากวา P หรือเทียบเทา และตองมีเนื้อหาสาระ    
ไมนอยกวารายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
 
 ขอ ๑๓  จํานวนหนวยกิตท่ีไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชารวมแลวตองไมเกินสองใน
สามของหนวยกิตรวมข้ันต่ําซึ่งกําหนดไวในสาขาวิชาท่ีกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 
 ขอ ๑๔  ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแลว และเขาศึกษาระดับปริญญาตรี   
ในอีกสาขาหน่ึง ใหไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท้ังหมด รวมเขาไป
ในเกณฑการสําเร็จการศึกษา ท้ังนี้ไมนําขอ ๖ และขอ ๑๒ มาพิจารณา 
 
 ขอ ๑๕  ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา     
เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชาในหมวดศึกษา
ท่ัวไป เมื่อนับรวมกับรายวิชาท่ีศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ตองไมนอย
กวา ๓๐ หนวยกิต  
 
 ขอ ๑๖  การยกเวนการเรียนรายวิชา จากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจะยกเวนผลการเรียนรายวิชาไดไมเกินสองในสามของจํานวนหนวยกิต ขั้นต่ําซ่ึงกําหนด
ไวในสาขาวิชาท่ีกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยหนวยกิตนั้นตองไดมาจากการกระทําในกรณีหนึ่ง 
ดังตอไปนี้ 
 (๑)  ผานการทดสอบมาตรฐาน 
 (๒)  ผานการทดสอบดวยการสอบท่ีไมใชการทดสอบมาตรฐาน 
 (๓)  ผานการประเมินการศึกษาหรืออบรมท่ีจัดโดยหนวยงานอ่ืนท่ีไมใชสถาบันอุดมศึกษา 
 (๔)  ผานการประเมินโดยการเสนอแฟมสะสมผลงาน  
 



มคอ. 2 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   120 
 

หมวด ๓ 
การดําเนินงาน 

_____________ 
 
 ขอ ๑๗  นักศึกษาท่ีจะทําเรื่องการเทียบโอนผลการเรียน และยกเวนการเรียนรายวิชา  
ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาและยื่นคํารองตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

ขอ ๑๘  ใหคณะแตงตั้งกรรมการจํานวนไมเกินหาคน พิจารณาการเทียบโอนผลการเรียน
รายวิชาท่ีคณะรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน 
 

หมวด ๔ 
ระยะเวลาในการศึกษาและสิทธิของนักศึกษา 

_____________ 
 ขอ ๑๙  นักศึกษาท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนหรือการยกเวนการเรียนรายวิชา     
ตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยไมนอยกวาหนึ่งปการศึกษา 
 
 ขอ ๒๐  การนับภาคการศึกษา สําหรับนักศึกษาท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนหรือ
การยกเวนการเรียนรายวิชา ใหถือเกณฑจํานวน ๒๒ หนวยกิต เปน ๑ ภาคการศึกษา สําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ 
 ขอ ๒๑  ผูท่ีไดรับการโอนผลการเรียนไมเสียสิทธิท่ีจะไดรับปริญญาเกียรตินิยม สวนการ
ยกเวนการเรียนรายวิชา การยกเวนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยไมมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยม 
 

หมวด ๕ 
คาระดับคะแนนการประเมินผล 

_____________ 
 ขอ ๒๒  การโอนผลการเรียนใหไดรับคาระดับคะแนนเดิม 
 
 ขอ ๒๓  การยกเวนการเรียนรายวิชา และการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใหไดรับคาระดับคะแนนการประเมินผลเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
เวนแตการยกเวนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ขอ ๑๔ และขอ ๑๕ ไมตองบันทึกผลการเรียน 
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ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
                                                                 

 
             ( คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต     
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

ผลงานวิชาการและงานวิจัยของอาจารยประจําหลักสูตร 
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ชื่อเรื่อง การศึกษาความตองการบัณฑิตบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
ผูวิจัย    กลุมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
ปที่ทําวิจัย     2555 
แหลงทุน สํานักสงเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ 2555 

 
 การวิจัยครั้ งนี้ มี วัตถุประสงค เพื่ อศึกษาความตองการบัณฑิตหลักสูตร

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  และเพ่ือนําเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรตามความของผูประกอบการ 
  วิธีดําเนินการวิจัยเปนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางท่ีใชใน
การวิจัยแบงเปน 2 กลุม คือ 1) กลุมตัวอยางท่ีเปนเชิงปริมาณไดแก ผูบริหารสถานประกอบการ
ท้ังภาครัฐและเอกชน การสุมกลุมตัวอยางโดยการสุมแบบเปนกลุม (Cluster sampling) โดย
คัดเลือกสถานประกอบการที่จะเปนตัวแทนของประชากร โดยเปนหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการ
ใชบัณฑิตดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร และขนาดของกล ุ มตัวอยางไดจากการใช
สูตร Yamane ไดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน 2) กลุมตัวอยางเชิงคุณภาพไดแก ผูบริหารใน
สถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวของกับการพิจารณาอัตรากําลังคนอาทิ การศึกษา
นอกโรงเรียน กระทรวงแรงงาน สํานักงาน ก.พ. หอสมุดแหงชาติ และวัฏจักรงาน โดยเลือกกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจงท่ีสามารถใหขอมูลในลักษณะ Key Informant ได จํานวนท้ังสิ้น 5 คน 
  ตัวแปรท่ีใชศึกษาไดแก  ตัวแปรอิสระคือ  ขอมูลท่ัวไปของผูประกอบการ อาทิ 
ประเภทของหนวยงาน  สถานภาพในหนวยงาน  และหนวยงานมีผูปฏิบัติงานท่ีมีวุฒิการศึกษา
ทางดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร สวนตัวแปรตามคือ ความตองการบัณฑิต
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตรตามความของผูประกอบการ 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามความตองการ
บัณฑิตบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร และแบบสัมภาษณความตองการบัณฑิต
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

 ผลการวิจัยท่ีสําคัญ มีดังตอไปนี้ 
   1.  ความตองการบัณฑิตทางดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร จาก

ขอมูลเชิงปริมาณสถานประกอบการที่เก็บขอมูลสวนใหญเปนหองสมุดโรงเรียน หองสมุด
ประชาชน หองสมุดมหาวิทยาลัย และบริษัทเอกชน/หางราน มีความตองการบัณฑิตทางดาน
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรจํานวน 248 คน ซึ่งหนวยงานมีความตองการผูท่ีมีวุฒิ
การศึกษาทางดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรหนวยงานละ 1-2 คน สอดคลองกับ
ขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากการสัมภาษณสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อั ธยาศั ย ท่ีระบุ ว า  ความตองการตลาดแรงงานบัณฑิต ท่ีสํ า เ ร็ จการศึ กษาทางด าน
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรในป 2555 มีความตองการประมาณ 300 กวาอัตรา
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ตามงบประมาณที่จัดสรรมา แตความเปนจริงยังมีความตองการรวม 700 อัตรา รวมถึงหอสมุด
แหงชาติก็ไดระบุวา ความตองการบันฑิตทางดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรในป 
2555 นี้มีจํานวน 8-10 อัตรา ซึ่งถือวาปนี้ตองการสูงสุด แตมีจํากัดเรื่องงบประมาณ เพราะยัง
ขาดแคลนบุคลากรสาขาน้ีอยูมาก 

  ความตองการบัณฑิตบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรเพื่อรองการ
เขาสูประชาคมอาเซียนท่ีตองการของผูประกอบการคือ ความรูภาษาอังกฤษ รองลงมาคือ ทักษะ
ดานสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี ความตองการบัณฑิตในวิชาชีพดานบริหารคือ ความสามารถ
ในการจัดการเผยแพร และประชาสัมพันธภารกิจขององคกรใหผูมีสวนเกี่ยวของทราบอยางท่ัวถึง  
ความตองการในวิชาชีพดานงานเทคนิคคือ ความสามารถในการสรางฐานขอมูล จัดเก็บและคน
คืนสารสนเทศ ความตองการในวิชาชีพดานงานบริการ คือ ความสามารถในการบริการฐานขอมูล
และสื่อออนไลน ความตองการในวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการนวัตกรรมทาง
บรรณารักษศาสตรฯ คือ ความสามารถในการประยุกตใชมัลติมีเดีย ความตองการในวิชาชีพดาน
ภาษาคือมีทักษะในการสื่อสาร และคุณสมบัติเฉพาะของบัณฑิตคือ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชพี 
   จากผลการวิจัยเชิงปริมาณพบวาความตองการคุณลักษณะในวิชาชีพภาพรวม 
มีความตองการบัณฑิตท่ีมีความสามารถดานสื่อ เทคโนโลยี การสรางฐานขอมูล การจัดเก็บและ
คนคืนสารสนเทศ มัลติมี เดียเพื่อการเผยแพรประชาสัมพันธ ท่ี เปนเชนนี้อันเนื่องจาก
ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีใหความสําคัญตอการพัฒนาทักษะท่ี
จําเปนในศตวรรษท่ี 21 และเพ่ือเตรียมความพรอมในการกาวสูประชาคมอาเซียนท่ีผูเรียนตองมี
ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ประกอบดวย ความรูพื้นฐานดานสารสนเทศ  ความรู
พื้นฐานดานสื่อ  และความรูพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลาวคือ ผูเรียนมี
ความสามารถในการใชทักษะเหลานี้พัฒนาความรูและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ในบริบทการ
เรียนรูเพื่อเขาถึงเนื้อหาและทักษะตางๆ จะไดรูจักวิธีเรียนรู การคิดเชิงวิพากษ การแกไขปญหา 
การใชขอมูลขาวสาร การสื่อสาร การผลิตนวัตกรรม และสารมารถรวมมือกันทํางานได 
นอกจากนี้ในการพัฒนาผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิซึ่งเปนเกณฑของ สกอ.นั้น ตองการ
พัฒนาผูเรียนในประเด็นท่ีสําคัญคือ คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงกลาวไดวาในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทางดาน
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศตองมีการปรับเปล่ียนหลักสูตรและเน้ือหาวิชาใหสอดคลองกับ
สภาพความตองการบรรณารักษ/นักสารสนเทศของตลาดแรงงานในปจจุบัน ซึ่งนอกจากตองมี
ความรูเฉพาะในตัวพื้นฐานทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรแลว บัณฑิตตองมี
ความสามารถทางดานตางๆ ใหสอดคลองกับสังคมในยุคดิจิทัล เชน การจัดการหองสมุดดิจิทัล 
อินเทอรเน็ต มัลติมีเดีย เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศดิจิทัล เพ่ือตอบสนองการเปดเสรีการศึกษา
ท้ังในกรอบอาเซียนและการคาโลก พัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไปสูความ
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เปนนานาชาติ และ World Class University ตามระบบ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและ
ความตองการของตลาดแรงงานในระดับชาติและภูมิภาคอาเซียน 

 สําหรับประเด็นความเหมาะสมของช่ือหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตรตามความคิดเห็นของผูประกอบการสวนใหญเห็นวาชื่อหลักสูตรมีความ
เหมาะสม นอกจากนี้ชื่อหลักสูตรท่ีตองการเพิ่มเติมคือ สารสนเทศศึกษา การจัดการสารสนเทศ 
และสารสนเทศศาสตร สอดคลองกับขอมูลเชิงคุณภาพท่ีพบวา การรับตําแหนงบรรณารักษ จะ
เปนไปตามเงื่อนไข คือ สําเร็จการศึกษาทางบรรณารักษศาสตร สารนิเทศศาสตร หรือทางอื่นท่ี
หนวยงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปนผูกําหนด หากช่ือ
ไมตรง “บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร” หรือ “บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร” ก็กําหนดวาตองมีเนื้อหาการศึกษาทางบรรณารักษหรือหองสมุดอยางนอย 30 หนวยกิต 
สอดคลองกับทางหอสมุดแหงชาติท่ีระบุวา ชื่อวุฒิท่ีรับสมัครของหอสมุดแหงชาตินั้น คือ วุฒิ
บรรณารักษศาสตร วุฒิใหม ๆ ท่ีจบมาก็จะเปนการจัดการสารสนเทศ สารสนเทศศึกษา ตอง
พิจารณาเน้ือหาวิชาท่ีเรียนคือวิชาหองสมุด ถาจบบรรณารักษโดยตรงก็ไมตองตรวจแตถาจบดาน
อื่น ๆ เชน การจัดการสารสนเทศนั้นตองตรวจวามีการศึกษาทางดานบรรณารักษหรือทางดาน
หองสมุดหรือไม นอกจากน้ีสํานักงานขาราชการพลเรือนก็ไดใหขอคิดเห็นวา การตรวจสอบ
คุณวุฒิของบัณฑิต สํานักงาน ก.พ. จะพิจารณาจากมาตรฐานกําหนดตําแหนง เชน สมัคร
ตําแหนงบรรณารักษ มาตรฐานกําหนดตําแหนงจะระบุวา ตองเรียนวิชาเอกทางบรรณารักษไม
นอยกวา 30 หนวยกิต เปนตน 

 2.  แนวทางการพัฒนาหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรตาม
ความตองการของผูประกอบการ  สิ่ ง ท่ีตองพิจารณาคือ  คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตร
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ซึ่งจากผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะในวิชาชีพ ความ
ตองการในระดับมากคือ ดานงานบริการ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ ดานภาษา 
ดานงานบริหาร และดานงานเทคนิค วิชาท่ีควรบรรจุไวในหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร  ตองมี เนื้ อหาสาระท่ีสามารถพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตร
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คือ ความรูความสามารถในการบริการฐานขอมูลและ
สื่อออนไลน ดานการประยุกตใชมัลติมีเดีย ความสามารถในการใชและจัดการระบบฐานขอมูล 
และความสามารถในการจัดการความรู ทักษะการสื่อสาร ความสามารถในการจัดการเผยแพร 
และประชาสัมพันธ ความสามารถในการสรางฐานขอมูล จัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ สวน
คุณสมบัติเฉพาะของบัณฑิต ความตองการมากท่ีสุดคือ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ มีภาวะผูนําและความรับผิดชอบ จึงกลาวไดวาความรูความสามารถของบัณฑิต
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรในปจจุบันมีความตองการบัณฑิตท่ีมีความรูดาน
หองสมุด ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในหองสมุด และเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ ดังนั้นรายวิชาพื้นฐานของหลักสูตรจึงเก่ียวกับ 1) การจัดการหองสมุด
ประกอบดวย วิชาการจัดการโครงการ การจัดการความรู และการวางแผนเชิงกลยุทธสําหรับ
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หองสมุด 2) การพัฒนาบุคคลและความสัมพันธระหวางบุคคลประกอบดวย วิชาการส่ือสาร
สารสนเทศ ภาวะผูนํา คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  รวมถึงการประชาสัมพันธ
สําหรับหองสมุด 3) การบริการ ประกอบดวย วิชาการใหคําปรึกษาทางสารสนเทศ การบริการ
สารสนเทศ 4) งานเทคนิค ประกอบดวย วิชาการพัฒนาฐานขอมูล จัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ 
การจัดหมู การทํารายการ และการจัดการแหลงทรัพยากรสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส 5) ดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการนวัตกรรม ประกอบดวย วิชาการวิเคราะหและออกแบบ
ระบบสารสนเทศสําหรับหองสมุด การจัดการฐานขอมูลในหองสมุดและศูนยสารสนเทศ รวมถึง
การออกแบบและพัฒนาเว็บ 

 3.  ขอเสนอแนะท่ีสําคัญ คือ 1) จากขอคนพบคุณลักษณะในวิชาชีพท่ีมีความ
ตองการมากตามความคิดเห็นของผูประกอบการคือ ดานงานบริการ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการจัดการ ดานภาษา ดานงานบริหาร และดานงานเทคนิค ดังนั้นรายวิชาตางๆ จึงควรมี
เนื้อหาท่ีจะพัฒนาบัณฑิตใหมีความรูความสามารถใหเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน  
2) คุณสมบัติเฉพาะของบัณฑิตท่ีตองการมากท่ีสุดคือ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ มีภาวะผูนําและความรับผิดชอบ เปนนักประชาสัมพันธ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
ดังนั้นจึงควรสอดแทรกเนื้อหาท่ีเกี่ยวของดังกลาวไวในวิชาพ้ืนฐานเพื่อพัฒนาบัณฑิตตอไป  
3) รายวิชาตางๆ ท่ีบรรจุไวในหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรควรมีเนื้อหาท่ี
เกี่ยวของกับการจัดการหองสมุด ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
 

แบบสอบถาม:  
ความตองการบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
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แบบสอบถาม: ความตองการบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

คําชี้แจง  
 1.   แบบสํารวจนี้จัดทําขึ้นเพื่อสํารวจความตองการบัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิตทางดาน
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
 2. ขอความอนุเคราะหกรอกขอมูลและกาเคร่ืองหมายถูก ( ) ใหครบถวนตามความ
เหมาะสม 
 
สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 
1.   ประเภทของหนวยงาน 

 หองสมุดโรงเรียน   หองสมุดประชาชน/หองสมุดเฉลิมพระเกียรติ 
 หองสมุดมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย   หอสมุดแหงชาติ 
 หองสมุดเฉพาะ   

     ภาครัฐ  ภาคเอกชน 
  บริษัทเอกชน/หางราน  
 อื่นๆ โปรดระบุ..................................................................................................... 

2. สถานภาพในหนวยงาน   
 ผูบริหาร         ระบุตําแหนง
................................................................................................... 
 ผูปฏิบัติงาน/พนักงาน   ระบุตําแหนง
.................................................................................................... 
 อื่น ๆ                       ระบุตําแหนง
................................................................................................... 
3.  หนวยงานของทานมีผูปฏิบัติงานท่ีมีวุฒิการศึกษาทางดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตรหรือไม 
 มี  จํานวน………….คน    ไมมี  
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สวนที่ 2 ความตองการบัณฑิตทางดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
4.  ทานตองการบัณฑิตที่มีวุฒิการศึกษาทางดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรเขา
ทํางานในหนวยงานของทานหรือไม 
 ตองการ  จํานวน………….คน      ไมตองการ 
5.  หากมีการพัฒนาหลักสูตรดานบรรณารักษ ทานคิดวาชื่อสาขาวิชา “บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศ 
    ศาสตร” นี้เหมาะสมหรือไม 
   เหมาะสม     ไมเหมาะสม    
              ควรใชชื่อวา(โปรดระบุ)................................. 
6.  บัณฑิตบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรควรไดรับการพัฒนาคุณลักษณะดานใดมาก
ท่ีสุดเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (โปรดเรียงลําดับคุณลักษณะที่สําคัญ) 

 ความรูภาษาอังกฤษ    ภาษาเพ่ือนบาน    
 ความรูพื้นฐานดานการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเปนผูประกอบการ 
 ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 
 ทักษะดานสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี 
 ทักษะชีวิตและการทํางาน 
  อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................................................................................... 

 
สวนที่ 3 คุณลักษณะในวิชาชีพและคุณสมบัติเฉพาะของบัณฑิตทางดานบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตรที่ตองการและคาดหวัง 
 
 3.1 คุณลักษณะในวิชาชีพ 

คุณลักษณะในวิชาชีพที่ตองการ 

ระดับความตองการ 
นอย
ที่สุด 
(1) 

นอย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

ดานงานบริหาร 
1. ความสามารถในการวางแผนการบริหารงานท่ัวไป      
2. ความสามารถในการจัดการองคกร           
3. ความสามารถในการบริหารงานบุคคล      
4. ความสามารถในการควบคุมงาน      
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คุณลักษณะในวิชาชีพที่ตองการ 

ระดับความตองการ 
นอย
ที่สุด 
(1) 

นอย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

5. ความรูและความสามารถในการปฏิบัติงาน 
สารบรรณ      

6. ความสามารถในการจัดการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธภารกิจขององคกรใหผูมีสวน
เกี่ยวของทราบอยางท่ัวถึง 

     

7. ความรูความเขาใจในดานการบริหารงบประมาณ      
8. ความรูความสามารถในการติดตามงานและ 

การประเมินผล      

9. อื่นๆ(โปรดระบุ)…………………………………………………      
ดานงานเทคนิค 

10.  ความสามารถในการคัดเลือกและประเมินคา
ทรัพยากรสารสนเทศ      

11. ความสามารถในการจัดหาและผลิตทรัพยากร
สารสนเทศ      

12. ความสามารถในการวิเคราะหและทํารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ      

13. ความสามารถในการรวบรวมและจัดทํา
บรรณานุกรม      

14. ความสามารถในการจัดทําดรรชนีวารสารและ 
กฤตภาค      

15. ความสามารถในการสรางฐานขอมูล จัดเก็บและคน
คืนสารสนเทศ       

16. ความสามารถในการบํารุงรักษาทรัพยากร
สารสนเทศ      

17. อื่นๆ(โปรดระบุ)…………………………………………………      
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คุณลักษณะในวิชาชีพที่ตองการ 

ระดับความตองการ 
นอย
ที่สุด 
(1) 

นอย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

ดานงานบริการ 
18. ความสามารถในการใหบริการสารสนเทศ      
19. ความสามารถในการจัดบริการขาวสารท่ีทันสมัย      
20. ความสามารถในการบริการฐานขอมูลและสื่อ

ออนไลน      

21. ความสามารถในการใหบริการสืบคนสารสนเทศ      
22. ความสามารถในการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู      
23. ความสามารถในการจัดการบริการสารสนเทศธุรกิจ

และการตลาด      

24. ความสามารถในการจัดบริการสารสนเทศในเชิงรุก      
25. อื่นๆ(โปรดระบุ)………………………………………………      

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการนวัตกรรมทางบรรณารักษศาสตรฯ 
26. ความสามารถดานการใชเทคโนโลยีสํานักงาน

อัตโนมัต ิ      

27. ความสามารถในการใชและการจัดการเทคโนโลยี
เว็บ      

28. ความสามารถในการใชและการจัดการเทคโนโลยี
เครือขาย      

29. ความสามารถในการใชและการจัดการระบบ
ฐานขอมูล      

30. ความสามารถในประยุกตใชสื่อมัลติมีเดีย      
31. ความสามารถในการจัดการความรู      
32. ความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบระบบ

สารสนเทศ      
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คุณลักษณะในวิชาชีพที่ตองการ 

ระดับความตองการ 
นอย
ที่สุด 
(1) 

นอย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

33. ทักษะดานการวิจัย      
34. ความสามารถในการสรางสรรคผลงาน/นวัตกรรม

ใหมๆ      

35. อื่นๆ(โปรดระบุ)………………………………………………      
ดานภาษาและการสื่อสาร 

36. ทักษะในการส่ือสาร      
37. ทักษะในการเขียนบทความ เอกสาร ตํารา      
38. ทักษะในการนําเสนองาน      
39. อื่นๆ(โปรดระบุ)………………………………………………      

  

3.2 คุณสมบัติเฉพาะของบัณฑิต 

คุณสมบัติเฉพาะของบัณฑิตที่ตองการ 

ระดับความตองการ 
นอย
ที่สุด 
(1) 

นอย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

1. สามารถทําประชามติ เชน ทําโพลเพ่ือสํารวจความ
ตองการของผูใชบริการได           

2. สามารถจัดการดานการตลาดเพ่ือเขาถึง
กลุมเปาหมายท่ีตองการได           

3. สามารถคาดการณ/ทํานาย/วิเคราะหเศรษฐกิจ      
4. ความสามารถดานธุรกิจ การเพิ่มผลผลิต มูลคาเพิ่ม

สินคาและบริการ 
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คุณสมบัติเฉพาะของบัณฑิตที่ตองการ 

ระดับความตองการ 
นอย
ที่สุด 
(1) 

นอย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

5. ความสามารถในการจัดกิจกรรม เชน จัดนิทรรศการ 
ตลาดนัดวิชาการ      

6. เปนนักประชาสัมพันธ      
7. สามารถบริหารโครงการได      
8. มีทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม           
9. มีทักษะการคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา      
10. มีความยืดหยุนและความสามารถในการปรับตัว           
11. มีความคิดริเร่ิมและการช้ีนําตนเอง           
12. มีภาวะผูนําและความรับผิดชอบ      
13. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ      
14. อื่นๆ(โปรดระบุ)……………………………………………           

 

3.3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

--------------------ขอบคุณทุกทานท่ีกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม---------- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
 

สรุปงานวิจัยเรื่อง  
ความตองการศึกษาตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  

หลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
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ชื่อเรื่อง ความตองการศึกษาตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  
หลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ผูวิจัย    กลุมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
ปที่ทําวิจัย     2555 
แหลงทุน สํานักสงเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ 2555 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความตองการศึกษาตอของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 6 หลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต เปนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
โดยสุมกลุมตัวอยางแบบงาย จํานวน 400 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 
แบบสอบถามความตองการศึ กษาต อของนัก เรียนชั้ นมั ธยมศึกษาป ท่ี  6  หลักสูตร
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต    
 
ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของขอมูลท่ัวไป 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 
(n=400) รอยละ ลําดับที ่

1. เพศ    
ชาย 183 45.8 2 
หญิง 217 54.3 1 

2. จังหวัดที่สถานศึกษาตั้งอยู    
   2.1 ภาคเหนือ    
        เชียงใหม 11 2.8 9 
        ลําปาง 14 3.5 7 
  2.2 ภาคกลาง    
       กรุงเทพ 79 19.8 2 
       นครนายก 20 5.0 5 
       นครปฐม 89 22.3 1 
       นนทบุรี 7 1.8 11 
       ปทุมธานี 2 0.5 13 
       ชัยนาท 6 1.5 12 
  2.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
       ศรีสะเกษ 9 2.3 10 
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ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 
(n=400) รอยละ ลําดับที ่

       สุรินทร 59 14.8 3 
  2.4 ภาคตะวันออก    
       ตราด 13 3.3 8 
       จันทบุรี 2 0.5 13 
       ชลบุรี 2 0.5 13 
  2.5 ภาคตะวันตก    
       เพชรบุรี 18 4.5 6 
       ราชบุรี 20 5.0 5 
  2.6 ภาคใต    
      นครศรีธรรมราช 9 2.3 10 
      สุราษฏรธานี 40 10.0 4 
3. แผนการเรียน    
วิทย-คณิต 203 50.8 1 
ศิลป-คํานวณ 86 21.5 3 
ศิลป-ภาษา 111 27.8 2 

4. รายไดของผูปกครอง    
ต่ํากวา 5,000 บาท 24 6.0 6 
5,001-10,000 บาท 64 16.0 3 
10,001-15,000 บาท 54 13.5 5 
15,001-20,000 บาท 107 26.8 1 
20,001-25,000 บาท 95 23.8 2 
มากกวา 25,001 ขึ้นไป 56 14.0 4 

5. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA.)    
1.00-1.50 4 1.0 6 
1.51-2.00 18 4.5 5 
2.01-2.50 48 12.0 4 
2.51-3.00 125 31.3 2 
3.01-3.50 144 36.0 1 
3.51-4.00 61 15.3 3 
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จากตารางท่ี 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดจํานวน 400 คน สวนใหญเปนหญิง 
จํานวน 217คน คิดเปนรอยละ 54.3 และชาย จํานวน 183 คน คิดเปนรอยละ 45.8 

จังหวัดที่สถานศึกษาตั้งอยู  สวนใหญอยูในจังหวัดนครปฐม จํานวน 89 คน คิดเปน
รอยละ 22.3รองลงมาคือ กรุงเทพ จํานวน  79 คน คิดเปนรอยละ 19.8 สุรินทร จํานวน 59 คน 
คิดเปนรอยละ 14.8 สุราษฏรธานี จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.0 ราชบุรี จํานวน 20 คน 
คิดเปนรอยละ 5.0 นครนายก จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.0 เพชรบุรี จํานวน 18 คน คิด
เปนรอยละ 4.5 ลําปาง จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.5 ตราด จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 
3.3 เชียงใหม จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 2.8 ศรีสะเกษ จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.3 
นครศรีธรรมราช จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.3 นนทบุรี จํานวน 7คน คิดเปนรอยละ 1.8 
ชัยนาท จํานวน  6 คน คิดเปนรอยละ 1.5 อันดับสุดทายคือ ปทุมธานี จันทบุรีและ ชลบุรี 
จํานวน  2 คน คิดเปนรอยละ 0.5 

แผนการเรียน สวนใหญเรียนแผนวิทย-คณิต จํานวน  203 คน คิดเปนรอยละ 50.8 
รองลงมาคือ ศิลป-ภาษา จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 27.8 และศิลป-คํานวณ จํานวน 86 
คน คิดเปนรอยละ 21.5 

รายไดของผูปกครอง สวนใหญมีรายไดเฉลี่ย 15,001-20,000 บาท จํานวน 107 คน คิด
เปนรอยละ26.8 รองลงมาคือ 20,001-25,000 บาท จํานวน 95 23.8 5,001-10,000 บาท 
จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ16.0 มากกวา 25,001 ขึ้นไป จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 14.0 
และ 10,001-15,000 บาท จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 13.5 อันดับสุดทายคือ ต่ํากวา 5,000 
บาท จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.0 

ระดับคะแนนเฉล่ียสะสม (GPA.) สวนใหญมีคะแนนเฉล่ีย 3.01-3.50 จํานวน 144 คน 
คิดเปนรอยละ36.0 รองลงมาคือ 2.51-3.00 จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 31.3 คะแนน 
3.51-4.00 จํานวน 61คน คิดเปนรอยละ 15.3 คะแนน1.51-2.00 จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 
4.5 และ 2.01-2.50 จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.0 อันดับสุดทายคือ 1.00-1.50 จํานวน 4 
คน คิดเปนรอยละ 1.0 
 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 
ตารางท่ี 2  จํานวนและรอยละของความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 

 
ขอ 
 

ความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี จํานวน 
(n=400) รอยละ ลําดับที ่

1 ตองการ      386 96.5 1 
2 ไมตองการ 7 1.8 2 
3 ไมแนใจ 7 1.8 2 
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จากตารางท่ี 2 พบวา นักเรียนสวนใหญมีความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 
จํานวน  386 คน คิดเปนรอยละ 96.5  ไมตองการและไมแนใจ  จํานวนอยางละ 7 คน คิดเปน
รอยละ 1.8 

 
ตารางท่ี 3  จํานวนและรอยละของสถาบันการศึกษาท่ีตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 

 
ขอ 
 

สถาบันการศึกษาท่ีตองการศึกษาตอ 
ในระดับปริญญาตรี 

จํานวน 
(n=400) รอยละ ลําดับที ่

1 มหาวิทยาลัยปดของรัฐ 176 44.0 1 
2 มหาวิทยาลัยเปดของรัฐ 103 25.8 2 
3 มหาวิทยาลัยเอกชน 52 13.0 4 
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 67 16.8 3 
5 สถาบันอื่นๆ เชน วิทยาลัยพยาบาลทหารบก 

โรงเรียน นายสิบทหารบก 
2 0.5 5 

 
จากตารางท่ี 3 พบวา นักเรียนสวนใหญมีความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรีใน

มหาวิทยาลัยปดของรัฐ จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 44.0 รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยเปดของ
รัฐ จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 25.8 มหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ
16.8 มหาวิทยาลัยเอกชน จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 13.0 อันดับสุดทายคือ สถาบันอ่ืนๆ 
เชน วิทยาลัยพยาบาลทหารบก โรงเรียน นายสิบทหารบก จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.5 

 
ตารางท่ี 4  จํานวนและรอยละของความตองการศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต  
               กรุงเทพมหานคร 

 
ขอ 
 

ความตองการศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จํานวน 
(n=400) รอยละ ลําดับที ่

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 293 73.3 1 
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 211 52.8 2 
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 102 25.5 3 
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 92 23.0 4 
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 48 12.0 6 
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 86 21.5 5 
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จากตารางท่ี 4 พบวา นักเรียนสวนใหญมีความตองการศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต จํานวน 293 คน คิดเปนรอยละ 73.3 รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา จํานวน 211 คน คิดเปนรอยละ 52.8 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จํานวน 102 
คน คิดเปนรอยละ 25.5 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 23.0 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 21.5 อันดับสุดทายคือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.0 
 
ตารางท่ี 5  จํานวนและรอยละของความตองการศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
ขอ 
 

ความตองการศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต 

จํานวน 
(n=400) รอยละ ลําดับที ่

1 ตองการ      165 41.3 2 
2 ไมตองการ 55 13.8 3 
3 ไมแนใจ 180 45.0 1 

 
จากตารางท่ี 5 พบวา นักเรียนสวนใหญ ไมแนใจในความตองการศึกษาตอใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ   สวนดุสิต จํานวน 180 คน คิดเปนรอยละ 45.0  รองลงมา คือ มีความ
ตองการศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 41.3 และไม
ตองการ จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 13.8 
 
ตอนที่ 3 ความตองการศึกษาตอในหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
ตารางท่ี 6  จํานวนและรอยละของความสนใจในการศึกษาตอในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
ขอ 
 

ความสนใจในการศึกษาตอในหลักสูตร
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

จํานวน 
(n=400) รอยละ ลําดับที ่

1 สนใจ      120 30.0 3 
2 ไมสนใจ 131 32.8 2 
3 ไมแนใจ 149 37.3 1 
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จากตารางท่ี 6 พบวา นักเรียนสวนใหญไมแนใจในการศึกษาตอในหลักสูตร
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จํานวน 149 คน  
คิดเปนรอยละ 37.3 รองลงมา คือ ไมสนใจ จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 32.8 และมีความ
สนใจ จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 30.0 
 
ตารางท่ี 7  จํานวนและรอยละของลักษณะของหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร 

 
ขอ 
 

ลักษณะของหลักสูตรบรรณารักษศาสตร 
และสารสนเทศศาสตร 

จํานวน 
(n=269) รอยละ ลําดับที ่

1 หลักสูตร 4 ป เพ่ือผลิตบรรณารักษ 22 8.3 5 
2 หลักสูตร 4 ป เพ่ือผลิตนักสารสนเทศ 56 20.8 2 
3 หลักสูตร 4 ป เพ่ือผลิตบรรณารักษและนัก

สารสนเทศ 
55 20.4 3 

4 หลักสูตร 4 ป เพ่ือผลิตนักผลิตสื่อ นักพัฒนา
เว็บไซตและนักพัฒนาเนื้อหาบนเว็บ 

98 36.4 1 

5 หลักสูตร 4 ป เพ่ือผลิตเจาหนาท่ีดูแลระบบและ
จัดการฐานขอมูล 

38 14.1 4 

 
จากตารางท่ี 7 พบวา นักเรียนสวนใหญสนใจหลักสูตร 4 ป เพ่ือผลิตนักผลิตสื่อ 

นักพัฒนาเว็บไซตและนักพัฒนาเนื้อหาบนเว็บ จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 36.4  รองลงมาคือ 
หลักสูตร 4 ป เพื่อผลิตนักสารสนเทศ จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 20.8  หลักสูตร 4 ป เพื่อ
ผลิตบรรณารักษและนักสารสนเทศ จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 20.4 หลักสูตร 4 ป เพ่ือผลิต
เจาหนาท่ีดูแลระบบและจัดการฐานขอมูล จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 14.1 อันดับสุดทายคือ 
หลักสูตร 4 ป เพ่ือผลิตบรรณารักษ จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 8.3 
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ตารางท่ี 8  จํานวนและรอยละของเหตุผลท่ีสนใจจะศึกษาในหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและ 
สารสนเทศศาสตร 

 
ขอ 
 

เหตุผลที่สนใจจะศึกษาในหลักสูตร
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

จํานวน 
(n=269) รอยละ ลําดับที ่

1 เปนหลักสูตรท่ีสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน 

130 48.3 2 

2 เปนสถาบันท่ีอยูใกลบาน 59 21.9 5 
3 เปนสถาบันท่ีมีชื่อเสียง 65 24.1 4 
4 เพ่ือนําความรูไปประกอบวิชาชีพ 166 61.7 1 
5 เพ่ือนําความรูไปใชในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 116 43.1 3 
6 เปนความตองการของผูปกครอง 26 9.6 6 
7 อื่นๆ เชน มีความชอบสวนตัว สนใจงานหองสมุด 11 4.0 7 

 
จากตารางท่ี 8 พบวา นักเรียนสวนใหญให เหตุผลท่ีสนใจจะศึกษาในหลักสูตร

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรเพ่ือนําความรูไปประกอบวิชาชีพ จํานวน 166 คน คิด
เปนรอยละ 61.7 รองลงมาคือ เปนหลักสูตรท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 48.3 เพื่อนําความรูไปใชในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น จํานวน 
116 คน คิดเปนรอยละ 43.1 เปนสถาบันท่ีมีชื่อเสียง จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 24.1  เปน
สถาบันท่ีอยูใกลบาน จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 21.9 เปนความตองการของผูปกครอง 
จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 9.6 อันดับสุดทายคือ อื่นๆ เชน มีความชอบสวนตัว สนใจงาน
หองสมุด จํานวน 11คน คิดเปนรอยละ 4.0  
 
ตารางท่ี 9 จํานวนและรอยละของกิจกรรมการเรียนการสอนเนนเนื้อหาวิชา 

 
ขอ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอนเนนเนื้อหาวิชา จํานวน 
(n=269) รอยละ ลําดับที ่

1 การบริหารจัดการหองสมุดและสถาบันสารสนเทศ 109 40.5 3 
2 เทคโนโลยีสารสนเทศ 144 53.5 1 
3 การบริการหองสมุดและสถาบันสารสนเทศ 74 27.5 4 
4 เทคโนโลยีการผลิตสื่อ 113 42.0 2 
5 งานเทคนิคหองสมุดและสถาบันสารสนเทศ 48 17.8 5 
6 ภาษาและการสื่อสาร 109 40.5 3 
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จากตารางท่ี 9 พบวา นักเรียนสวนใหญตองการใหกิจกรรมการเรียนการสอนเนน
เนื้อหาวิชาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 53.5 รองลงมาคือ 
เทคโนโลยีการผลิตสื่อ จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 42.0 การบริหารจัดการหองสมุดและ
สถาบันสารสนเทศ ภาษาและการส่ือสาร จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 40.5 การบริการ
หองสมุดและสถาบันสารสนเทศ จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 27.5 อันดับสุดทายคือ  
งานเทคนิคหองสมุดและสถาบันสารสนเทศ จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 17.8  

 
สรุปผลการวิจัย 
 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป  

ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 400 คน สวน
ใหญเปนหญิง จํานวน 217คน คิดเปนรอยละ 54.3 และชาย จํานวน 183 คน คิดเปนรอยละ 
45.8  จังหวัดท่ีสถานศึกษาตั้งอยู ในจังหวัดนครปฐม จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 22.3 
แผนการเรียน วิทย-จํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 50.8  รายไดของผูปกครองเฉล่ีย เฉลี่ย 
15,001-20,000 บาท จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 26.8 มีระดับคะแนนเฉล่ียสะสม (GPA.) 
3.01-3.50 จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 36.0  

 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 

นักเรียนสวนใหญมีความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี จํานวน 386 คน คิดเปน 
รอยละ 96.5  ไมตองการและไมแนใจ  จํานวนอยางละ 7 คน คิดเปนรอยละ 1.8 

ตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยปดของรัฐ จํานวน 176 คน คิดเปน 
รอยละ 44.0 รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยเปดของรัฐ จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 25.8 และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 16.8  

มีความตองการศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จํานวน 293 คน คิดเปนรอยละ 
73.3 รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จํานวน 211 คน คิดเปนรอยละ 52.8 และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 25.5  

นักเรียนสาวนใหญไมแนใจในความตองการศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
จํานวน 180 คน คิดเปนรอยละ 45.0 รองลงมา คือ มีความตองการศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 41.3 และไมตองการ จํานวน 55 คน คิดเปนรอย
ละ 13.8 
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ตอนที่ 3 ความตองการศึกษาตอในหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

นักเรียนสวนใหญไมแนใจในการศึกษาตอในหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 37.3 รองลงมา คือ ไม
สนใจ จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 32.8 และมีความสนใจ จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 
30.0 

นักเรียนสวนใหญสนใจหลักสูตร 4 ป เพ่ือผลิตนักผลิตสื่อ นักพัฒนาเว็บไซตและ
นักพัฒนาเนื้อหาบนเว็บ จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 36.4  รองลงมาคือ หลักสูตร 4 ป เพื่อ
ผลิตนักสารสนเทศ จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 20.8  และหลักสูตร 4 ป เพ่ือผลิตบรรณารักษ
และนักสารสนเทศ จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 20.4  

นักเรียนสวนใหญใหเหตุผลท่ีสนใจจะศึกษาในหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตรเพ่ือนําความรูไปประกอบวิชาชีพ จํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ 61.7 รองลงมาคือ เปน
หลักสูตรท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 48.3 
และเพ่ือนําความรูไปใชในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 43.1  

นักเรียนสวนใหญตองการใหกิจกรรมการเรียนการสอนเนนเนื้อหาวิชาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 53.5 รองลงมาคือ เทคโนโลยีการผลิตสื่อ จํานวน 
113 คน คิดเปนรอยละ 42.0 และการบริหารจัดการหองสมุดและสถาบันสารสนเทศ ภาษาและ
การส่ือสาร จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 40 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
 

แบบสอบถาม:  
ความตองการศึกษาตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  

หลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
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แบบสอบถาม: 
ความตองการศึกษาตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  

หลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามมีท้ังหมด 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 
 ตอนที่ 3 ความตองการศึกษาตอในหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  
ม.ราชภัฏสวนดุสิต 
 
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 โปรดเติมขอความและใสเคร่ืองหมาย  หนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับ 
ตัวนักเรียน  
 1. เพศ 
   ชาย     หญิง 
 2. นักเรียนกําลังศึกษาอยูท่ีสถานศึกษาในจังหวัดใด โปรดระบุ.......................................... 
 3. นักเรียนกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตามแผนการเรียน 
   วิทย-คณิต    ศิลป-คํานวณ 
   ศิลป-ภาษา   อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............................................. 
 4. รายไดของผูปกครองของนักเรียนรวมกัน โดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 
   ต่ํากวา 5,000 บาท    5,001 - 10,000 บาท 
   10,001 - 15,000 บาท    15,001 - 20,000 บาท 
   20,001 - 25,000 บาท    มากกวา 25,001 ขึ้นไป 
 5. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA.) ของนักเรียนรวมกันจนถึงภาคเรียนปจจุบันอยูใน 
ระดับใด 
   1.00 - 1.50        1.51 - 2.00 
   2.01 - 2.50     2.51 - 3.00 
   3.01 - 3.50     3.51 - 4.00 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 
 โปรดเติมขอความและใสเครื่องหมาย  หนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริงซ่ึงเปน 
ความตองการของนักเรียนมากท่ีสุด 
 1. นักเรียนตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรีหรือไม (ถาตอบวาไมตองการไมตองทํา
แบบสอบถามขอตอไปอีก) 
   ตองการ    ไมตองการ 
   ไมแนใจ    อื่น ๆ โปรดระบุ.............................................. 
 2. นักเรียนตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาใดมากท่ีสุด 
   มหาวิทยาลัยปดของรัฐ    มหาวิทยาลัยเปดของรัฐ 
   มหาวิทยาลัยเอกชน    มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   สถาบันอื่น ๆ โปรดระบ.ุ............................................................................   
 3. นักเรียนตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏใดในเขต
กรุงเทพมหานคร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 4. นักเรียนตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตหรือไม 
   ตองการ    ไมตองการ    ไมแนใจ 
  
ตอนที่ 3 ความตองการศึกษาตอในหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  
ม.ราชภัฏสวนดุสิต 
 โปรดเติมขอความหรือตัวเลขและใสเครื่องหมาย  หนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริง
ซึ่งเปนความตองการของนักเรียนมากท่ีสุด 
 1. นักเรียนสนใจท่ีจะศึกษาตอในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร ม.ราชภัฏสวนดุสิต หรือไม (ถาตอบวาไมตองการไมตองทําแบบสอบถามขอ
ตอไปอีก) 
   สนใจ    ไมสนใจ    ไมแนใจ 
 2. หลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรที่นักเรียนสนใจจะสมัครเขาศึกษา
ตอคือหลักสูตรลักษณะใด 
   หลักสูตร 4 ป เพ่ือผลิตบรรณารักษ 
   หลักสูตร 4 ป เพ่ือผลิตนักสารสนเทศ 
   หลักสูตร 4 ป เพ่ือผลิตบรรณารักษ และนักสารสนเทศ 
   หลักสูตร 4 ป เพ่ือผลิตนักผลิตสื่อ นักพัฒนาเว็บไซต และนกัพัฒนาเน้ือหา
บนเว็บ 
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   หลักสูตร 4 ป เพ่ือผลิตเจาหนาท่ีดูแลระบบ และจัดการฐานขอมูล 
    อื่น ๆ โปรดระบุ............................................................................................... 
 3. เหตุผลท่ีนักเรียนสนใจท่ีจะศึกษาตอในหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตรของ ม.ราชภัฏสวนดุสิต (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   เปนหลักสตูรท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
   เปนสถาบันท่ีอยูใกลบาน 
   เปนสถาบันท่ีมีชื่อเสียง 
   เพ่ือนําความรูไปประกอบวิชาชีพ 
   เพ่ือนําความรูไปใชในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 
   เปนความตองการของผูปกครอง 
   อื่น ๆ โปรดระบุ................................................................................................ 
 4. เม่ือนักเรียนตองการศึกษาตอในหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  
ม.ราชภัฏสวนดุสิตนักเรียนอยากใหกิจกรรมการเรียนการสอนเนนเน้ือหาวิชาดานใด  (ตอบได
มากกวา 1 ขอ) 
   การบริหารจัดการหองสมุด และสถาบันสารสนเทศ   

 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   การบริการหองสมุด และสถาบันสารสนเทศ    

 เทคโนโลยีการผลิตสื่อ 
   งานเทคนิคหองสมุด และสถาบันสารสนเทศ    

 ภาษาและการส่ือสาร 
   อื่น ๆ โปรดระบุ.......................................................................................... 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ 
 

สรุปการวิพากษหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
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สรุปการวิพากษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555 

ณ ศาลาชื่นอารมณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
รายช่ือผูเขารวมวิพากษ 
 
ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง/หนวยงาน 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
1.  ศาสตราจารย ดร. ชุติมา สัจจานันท ศาสตราจารยประจํา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(ประธานวิพากษหลักสูตรฯ) 

2.  รองศาสตราจารย ดร. พิมลพรรณ  
(เรพเพอร) ประเสริฐวงษ 

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 

3.  รองศาสตราจารย ดร. จุมพจน วนิชกุล บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

4.  รองศาสตราจารย ดร. ชม กิ้มปาน ประธานหลักสูตรปริญญาเอก  
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.รังสิต 

5.  คุณสุภาพร สมจิตต ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ 
ผูทรงคุณวุฒิภายใน 

1.  รองศาสตราจารย ดร.สุขุม เฉลยทรัพย ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี ม.ราชภัฏสวนดุสิต 
(ประธานท่ีปรึกษาโครงการพัฒนาหลักสูตรฯ) 

2.  ผศ.เฟองฟา บุญถนอม รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ม.ราชภัฏสวนดุสิต  

3.  ดร.วิชชา ฉิมพลี รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ม.ราชภัฏสวนดุสิต 

4.  ดร.จุฬาลักษณ วัฒนานนท ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ม.ราชภัฏสวนดุสิต 

5.  ดร.ศิริลักษณ หลอพันธมณี ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร 
ม.ราชภัฏสวนดุสิต 

6.  อาจารยปรมัตถปญปรัชญ ตองประสงค ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจ 
ม.ราชภัฏสวนดุสิต 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
7.  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปริศนา มัชฌิมา ประธานกรรมการ 
8.  รองศาสตราจารยวิภา ศุภจารีรักษ กรรมการ 
9.  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฐิติยา เนตรวงษ กรรมการ 
10.  ผูชวยศาสตราจารยบุญญลักษม ตํานานจิตร กรรมการ 
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ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง/หนวยงาน 
11.  อาจารยจิตชิน จิตติสุขพงษ กรรมการ 
12.  อาจารยทิพวัลย ขันธมะ กรรมการ 
13.  อาจารยบรรพต พิจิตรกําเนิด กรรมการ 
14.  อาจารยรัชฎาพร ธิราวรรณ กรรมการ 
15.  อาจารยอาภาภรณ อังสาชน กรรมการ 
16.  ผูชวยศาสตราจารยสายสุดา ปนตระกูล กรรมการและเลขานุการ 

 
หมายเหตุ: 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไดแสดงความคิดเห็นมาแตไมไดเขารวมการวิพากษประกอบดวย 

1. ศาสตราจารย ดร. ชิดชนก เหลือสินทรัพย 
2. รองศาสตราจารย ดร. ครรชิต มาลัยวงศ 

 
สรุปประเด็นการวิพากษ 
หมวดท่ี 1 ขอมูลทั่วไป 

- อาชีพ: ควรปรับลดจํานวนอาชีพที่ไมสามารถประกอบอาชีพไดลง  เชน นักพัฒนาเว็บ หรือ
ผูชวยนักวิจัย เพราะตองเรียนในรายวิชาที่มากกวาในหลักสูตรนี้ หรือถาอยากจะเปนนักสารสนเทศ ควรมีวิชา
ดังตอไปน้ีใหครบ 

ก.  พ้ืนฐานคอมพิวเตอร ระบบอินเทอรเน็ต และการประยุกตพ้ืนฐาน เชน การใชคอมพิวเตอร
ในงานสํานักงาน 

ข.  พ้ืนฐานกับฐานขอมูลและการออกแบบฐานขอมูล 
ค.  การออกแบบระบบสารสนเทศ 
ง.  การวิเคราะหและประเมินสารสนเทศ 
จ.  การใหบริการสารสนเทศ 
ฉ.  การประยุกตมาตรฐานดานสารสนเทศในการปฏิบัติงานสารสนเทศ เชน metadata, 

Dublin Core, XML, EDI, รหัสมาตรฐานตางๆ เชน QR Code 
ช.  การส่ือสารโดยวิธีตางๆ เชน การนําเสนอ การเขียน การพูด การสรางภาพกราฟกสอยาง

เหมาะสม 
ซ.  การพัฒนาเว็บและเนื้อหา ฯลฯ 

 
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

- ปรัชญา: ควรปรับใหมีความเปนไปไดมากกวาเดิม และใหมีความชัดเจนมากข้ึนวาจะเนนอะไร 
- ความสําคัญ: ควรโยงจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 เปนหลัก 
- วัตถุประสงคของหลักสูตร: ตองสอดคลองกับปรัชญา 
 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
- กลุมวิชาแกน: ควรครอบคลุมงานเทคนิค งานบริการ และงานบริหาร ซึ่งเปนหัวใจของ

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร สวนวิชากฎหมายและจริยธรรมทางวิชาชีพฯ ควรตัดทิ้งเนื่องจาก
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สามารถสอดแทรกไวในทุกรายวิชา และควรตัดวิชาการรูสารสนเทศออก เนื่องจากเปนวิชาที่พ้ืนฐานเกินไป 
สวนวิชาการจัดการองคความรู ใหเปลี่ยนชื่อเปนวิชาการจัดการความรู  และใหมีความเชื่อมโยงกับหองสมุด
มากขึ้น และเฉพาะเจาะจงมากข้ึน นอกจากน้ันควรเพ่ิมวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือประโยชนในวิชาชีพ
นอกเหนือจากวิชาหมวดการศึกษาท่ัวไป เนื่องจากภาษาอังกฤษมีความสําคัญมากในการประกอบอาชีพใน
อนาคต 

- กลุมวิชาบังคับ: ควรเรียงตามหมวดหมูใหชัดเจน บางวิชาควรปรับไปเปนวิชาแกนมากกวาเชน 
วิชาพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การคนคืนสารสนเทศ การบริการและเผยแพรสารสนเทศ และการ
บริหารงานหองสมุด โดยเปลี่ยนชื่อวิชาการบริหารงานหองสมุดใหทันสมัยขึ้น สวนวิชาการดูแลรักษา
สารสนเทศดิจิทัล ควรนําไปรวมกับวิชาหองสมุดดิจิทัล และปรับหนวยกิตของวิชาหองสมุดดิจิทัลใหมีชั่วโมง
ปฏิบัติดวย สําหรับวิชาการคนคืนสารสนเทศนั้นควรเพ่ิมเนื้อหาการคนคืนมัลติมีเดียดวย และควรมีการเพ่ิม
เนื้อเก่ียวกับจิตวิทยาผูใชไวในวิชาใดวิชาหนึ่งดวย นอกจากน้ันควรมีเนื้อการปรับแตงสารสนเทศ เพ่ือสามารถ
นําสารสนเทศไปใชประโยชนจากการเขียน เชน ทําขาว หรือสรุปความ  

- กลุมวิชาเลือก: ควรนําวิชาสื่อดิจิทัลไปรวมกับวิชาหองสมุดดิจิทัล สวนวิชาพลวัตการบูรณา
การสารสนเทศ ควรปรับชื่อและคําอธิบายรายวิชาใหชัดเจน หรือไมก็ตัดออกเพราะไมมีความชัดเจน สําหรับ
วิชาสื่อสําหรับเด็กและเยาวชนควรปรับชื่อเปนการบริการ สวนวิชาที่เกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศควรปรับ
คําอธิบายรายวิชาใหชัดเจนขึ้นกวาเดิม สําหรับวิชาอ่ืนๆ ที่เปนวิชาเลือกควรแสดงใหเห็นถึงจุดเนนของ
หลักสูตร เพ่ือใหเกิดความแตกตางจากหลักสูตรของสถาบันอ่ืนๆ 

 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล 

- ปรับผลการเรียนรูใหมใหสอดคลองกับหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
- ปรับ Curriculum Mapping ใหเหมาะสมกับรายวิชาใหมากข้ึน และใหกระจายทุกรายวิชา 
- เพ่ิม Curriculum Mapping ของหมวดการศึกษาทั่วไป 
 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
- ระบุอางอิงในภาคผนวกใหชัดเจน 

 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 

- ควรเนนการพัฒนาคณาจารยมากกวาการรับสมัครคณาจารยเพิ่ม หรือถารับสมัครคณาจารย
เพ่ิมแลวควรจัดปฐมนิเทศใหแกคณาจารยใหม 

 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

- ตารางผลการดําเนินงานของหลักสูตรไมตองใสไป เพียงแตระบุเกณฑการประเมินวาใหอยูใน
ระดับดี 

 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

ไมมีการแกไข 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฏ 
 

รายละเอียดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  
 

1. รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง 
1.1 เปล่ียนชื่อสาขาวิชา  

จาก “บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร” ที่ใชโครงสรางหลักสูตรของราชภัฏ เปน 
“บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร” เพ่ือใหมีความทันสมัยมากขึ้น และสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงานในปจจุบัน ซึ่งแตเดิมเคยมีการพัฒนาหลักสูตรเปนแขนงการจัดการสารสนเทศ ในหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ แตบัณฑิตที่จบมาไมสามารถไปทํางานเปนบรรณารักษได เนื่องจากเน้ือหาวิชาเนน IT 
มากกวา สวนเนื้อหาทางดานบรรณารักษนั้นเรียนนอยมาก ทั้งๆ ที่ตลาดมีความตองการบรรณารักษสูง ดังนั้น
ทางผูบริหารจึงมีนโยบายใหพัฒนาหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรขึ้นมาใหม และที่ใชชื่อนี้
เพ่ือความชัดเจน และลดปญหาการไปสมัครงานของบัณฑิตในอนาคต 

1.2 ลดจํานวนหนวยกิต 
จาก 133 หนวยกิต เปน 130 หนวยกิต เพื่อลดความซํ้าซอนของบางวิชาลง และเพ่ิมเติมบางวิชาใหมี

ความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูประกอบการและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
1.3 ปรับปรุงเปล่ียนแปลงรายละเอียดของรายวิชา 

บางวิชามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต คําอธิบายรายวิชา เพ่ือใหมีความทันสมัย
และชัดเจนมากขึ้น 

1.4 ปดรายวิชา  
ปดบางวิชาเพ่ือลดความซํ้าซอนในเนื้อหาวิชาลง โดยไปสอดแทรกในรายวิชาที่เกี่ยวของ 

 



2. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  

ลําดับที ่ รายวิชาเดิม สวนที่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงเปน เหตุผล 
1.  1631101              2(2-0) 

ความรูเบื้องตนทาง
บรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร 
Information to Library 

and Information Science 

1. ชื่อรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

2. ลักษณะหนวยกิต 

3. คําอธิบายรายวิชา 

1631102          3(3-0-6) 

สารสนเทศ หองสมุด และ
สังคม 

Library, Information 

and Society  

 

- ปรับชื่อรายวิชาเพื่อใหสอดคลองกับ
ชื่อหลักสูตร 

- ปรับเนื้อหาใหทันสมัยมากขึ้นและ
สอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบัน 

2.  1631301              2(1-2) 

บริการของหองสมุดและศูนย
สารนิเทศ 

Library and Information 

Center Services 

1. ชื่อรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

2. ลักษณะหนวยกิต 

3. คําอธิบายรายวิชา 

1631305           2(2-2-5) 

การบริการหองสมุดและ
การเผยแพรสารสนเทศ 

Library Services and 

Information 

Dissemination 

 

- ปรับชื่อรายวิชาเพื่อใหสอดคลองกับ
ชื่อหลักสูตร 

- ปรับเนื้อหาใหครอบคลุมการบริการ 
การวางแผน การจัดการ การ
ประเมินผล และกฎหมายจริยธรรม
ของการบริการหองสมุดและการ
เผยแพรสารสนเทศ 

3.  1631202              2(1-2) 

การพัฒนา
ทรัพยากรสารนิเทศ 

1. ชื่อรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

2. ลักษณะหนวยกิต 

1631206           2(2-2-5) 

การพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

- ปรับชื่อรายวิชาเพื่อใหสอดคลองกับ
ชื่อหลักสูตร 

- เพิ่มเนื้อหาเทคโนโลยีในงานพัฒนา



ลําดับที ่ รายวิชาเดิม สวนที่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงเปน เหตุผล 
Development of 

Information Resources 

3. คําอธิบายรายวิชา Information Resources 

Development 

ทรัพยากรสารสนเทศ ความรวมมือ
และเครือขายดานการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศใหทันสมัย 

4.  1631404              2(2-0) 

หองสมุดและการ
ประชาสัมพันธ 
Library and Public 

Relations 

1. ชื่อรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

2. ลักษณะหนวยกิต 

3. คําอธิบายรายวิชา 

1632404          2(2-2-5) 

การประชาสัมพันธและ
การตลาดสารสนเทศ 

Public Relations and 

Information Marketing 

- ปรับชื่อรายวิชาเพื่อใหสอดคลองกับ
ชื่อหลักสูตร 

- เพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวกับการตลาด
สารสนเทศ เพื่อใหการดําเนินงาน
ของหองสมุดประสบความสําเร็จ
มากขึ้น 

5.  1632201              2(1-2) 

การจัดหมู  1 

Classification 1 

 

1. ชื่อรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

2. ลักษณะหนวยกิต 

3. คําอธิบายรายวิชา 

1632207          3(2-2-5) 

การจัดหมูทรัพยากร
สารสนเทศ  
Information Resources 

Classification  

- ปรับชื่อรายวิชาเพื่อใหสอดคลองกับ
ชื่อหลักสูตร 

- ปรับเนื้อหาวิชาใหกระชับและ
ชัดเจนขึ้นโดยเนนระบบทศนิยม 
ดิวอี้ 

6.  1633201              2(1-2) 

การจัดหมู  2 

Classification 2 

1. ชื่อรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

2. ลักษณะหนวยกิต 

1633207          3(2-2-5) 

การจัดหมวดหมูระบบ
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 

- ปรับชื่อรายวิชาเพื่อใหสอดคลองกับ
ชื่อหลักสูตร 

- ปรับเนื้อหาวิชาใหชัดเจนขึ้นโดย



ลําดับที ่ รายวิชาเดิม สวนที่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงเปน เหตุผล 
3. คําอธิบายรายวิชา Library of Congress 

Classification 

เนนระบบการจัดหมูของหอสมุด
รัฐสภาอเมริกัน 

7.  1632202              3(2-2) 

การทํารายการ 1 

Cataloging 1 

1. ชื่อรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

2. ลักษณะหนวยกิต 

3. คําอธิบายรายวิชา 

1632206          3(2-2-5) 

การทํารายการทรัพยากร
สารสนเทศ 

Information Resources 

Cataloging 

- ปรับชื่อรายวิชาเพื่อใหสอดคลองกับ
ชื่อหลักสูตร 
- ปรับรวมวิชาการทํารายการ 1 และ
วิชาการทํารายการ 2  เปนวิชาเดียว
เนื่องจากหลักเกณฑการลงรายการ 
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศมี
รูปแบบเหมือนกัน เพื่อใหมีความ
สอดคลองกับเนื้อหารายวิชาที่รวม
การทํารายการ1 และ 2  ไวดวยกัน 

- เพิ่มเนื้อหาโดยระบุการใชเทคโนโลยี
เพื่อการทํารายการเปนการลง
รายการดวยระบบคอมพิวเตอร 
(MARC)  

8.  1632303              3(2-2) 

บรรณานุกรม  ดรรชน ี และ
1. ชื่อรายวิชาภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

1631405           3(3-0-6) 

การจัดระบบสารสนเทศ
- ปรับชื่อรายวิชาจากความสําคัญ
ของเนื้อหาวิชา 



ลําดับที ่ รายวิชาเดิม สวนที่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงเปน เหตุผล 
สาระสังเขป 

Bibliographic Indexing 

and Abstracting Services 

2. ลักษณะหนวยกิต 

3. คําอธิบายรายวิชา 
และความรู 
Information and 

Knowledge Systems 

Organization  

- เพิ่มเนื้อหาในสวนของเครื่องมือใน
การจัดการระบบสารสนเทศและ
ความรู ไดแก บรรณานุกรม เมทา
ดาทา ดรรชนี สาระสังเขป 
ศัพทสัมพันธ การจัดหมู การทํา
รายการ และออนโทโลยี 

9.  1632304              3(2-2) 

การอานและการสงเสริมการ
อาน 

Reading and Reading 

Promotion 

1. ชื่อรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

2. ลักษณะหนวยกิต 

3. คําอธิบายรายวิชา 

1631307           2(2-2-5) 

การสงเสริมการอานและ
การเรียนรูตลอดชีวิต 

Reading Promotion and 

Lifelong Learning 

- ปรับชื่อวิชาและเนื้อหาให
ครอบคลุมการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่ง
มีความสําคัญมากในปจจุบัน 

 

10.  1632307             2(2-0) 

หองสมุดและสังคมการเรียนรู 
Library and Learning 

Society 

1. ชื่อรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

2. ลักษณะหนวยกติ 

3. คําอธิบายรายวิชา 

1631102          3(3-0-6) 

สารสนเทศ หองสมุด และ
สังคม 

Information, Library 

and Society 

 

- ปรับชื่อวิชาและเนื้อหาใหสอดคลอง
กับชื่อหลักสูตร โดยกลาวถึง
สารสนเทศดวย 



ลําดับที ่ รายวิชาเดิม สวนที่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงเปน เหตุผล 
11.  1632901              2(1-2) 

การวิจัยเบื้องตนทาง
บรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร 
Research in Library and 

Information Science 

1. ชื่อรายวิชาภาษาไทย 

2. ลักษณะหนวยกิต 

3. คําอธิบายรายวิชา 

1633206          3(2-2-5) 

การวิจัยเบื้องตนทาง
บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร  
Introduction to 

Research in Library and 

Information Science 

- ปรับชื่อรายวิชาใหสอดคลองกับชื่อ
หลักสูตร 
- ปรับเนื้อหาใหเหมาะสมและกระชับ
มากขึ้น 

12.  1633101              3(2-2) 

การจัดเก็บและการคนคืน
สารนิเทศ 

Information Storage and 

Retrieval 

1. ชื่อรายวิชาภาษาไทย 

2. ลักษณะหนวยกิต 

3. คําอธิบายรายวิชา 

1631306           2(2-2-5) 

การคนคืนสารสนเทศ 
Information Retrieval 

 

- ปรับชื่อรายวิชาใหสอดคลองกับชื่อ
หลักสูตรและกระชัมมากขึ้น 

- ปรับเนื้อหาใหเหมาะสมกับลักษณะ
สารสนเทศที่เปลี่ยนไป 

13.  1633106             3(2-2) 

การเผยแพรสารนิเทศดวย
เทคโนโลยีสารนิเทศ 

Technology Information 

Services 

1. ชื่อรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ 

2. ลักษณะหนวยกิต 

3. คําอธิบายรายวิชา 

1631305           3(2-2-5) 

การบริการหองสมุดและ
การเผยแพรสารสนเทศ 

Library Services and 

Information 

- ปรับชื่อรายวิชาใหสอดคลองกับชื่อ
หลักสูตรและมีความกระชับมากขึ้น  
- ปรับเนื้อหาใหนักศึกษาเรียนรูทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติมากขึ้น 
เพื่อใหนักศึกษาสามารถประยุกตใช



ลําดับที ่ รายวิชาเดิม สวนที่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงเปน เหตุผล 
Dissemination ไดจริง 

14.  1633107              2(1-2) 

การจัดการฐานขอมูล 

Data Base Management 

 

1. ชื่อรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

2. ลักษณะหนวยกิต 

3. คําอธิบายรายวิชา 

1632102           3(2-2-5) 

การจัดการฐานขอมูล
หองสมุดและสารสนเทศ 

Library and Information 

Database Management 

- ปรับชื่อรายวิชาใหสอดคลองกับชื่อ
หลักสูตรและมีความชัดเจนมากขึ้น  
- ปรับเนื้อหาใหนักศึกษาเรียนรูทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติมากขึ้น 
เพื่อใหนักศึกษาสามารถประยุกตใช
ไดจริง 

15.  1633307              3(2-2) 

บริการอางอิงและสารนิเทศ 

Reference and  

Information Services 

1. ชื่อรายวิชาภาษาไทย 

2. ลักษณะหนวยกิต 

3. คําอธิบายรายวิชา 

1632311           2(2-2-5) 

การบริการอางอิงและ
สารสนเทศ 

Reference and 

Information Services 

 

- ปรับชื่อรายวิชาเพื่อใหสอดคลองกับ
ชื่อหลักสูตร 
- ปรับเนื้อหาใหครอบคลุมการใช
เทคโนโลยีในการบริการอางอิงและ
สารสนเทศ รวมทั้งมีการกลาวถึง
ปญหาและแนวโนมการบริการ
อางอิงและสารสนเทศซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี
ตลอดเวลา 
 



ลําดับที ่ รายวิชาเดิม สวนที่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงเปน เหตุผล 
16.  1633901             2(1-2) 

สัมมนาทาง
บรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร 
Seminar in Library and 

Information Science 

1. ชื่อรายวิชาภาษาไทย 

2. ลักษณะหนวยกิต 

3. คําอธิบายรายวิชา 

1633902           2(1-2-3) 

สัมมนาทาง
บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร 
Seminar in Library and 

Information Science  

 

- ปรับชื่อรายวิชาใหสอดคลองกับชื่อ
หลักสูตรและมีความชัดเจนมากขึ้น  
- ปรับเนื้อหาใหนักศึกษาเรียนรูใน
เรื่องที่นาสนใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และ
ความกาวหนาในวิชาการดานนี้มาก
ขึ้นในรูปแบบของการจัดสัมมนา
วิชาการ 

17.  1634102             3(3-0) 

การวิเคราะหและการ
ออกแบบระบบ 

System Analysis 

1. ชื่อรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

2. ลักษณะหนวยกิต 

3. คําอธิบายรายวิชา 

1633119           2(2-2-5) 

การวิเคราะหและการ
ออกแบบระบบงาน
หองสมุดและสารสนเทศ 

Systems Analysis and 

Design for Library and 

Information Work 

- ปรับชื่อรายวิชาใหครอบคลุมเนื้อหา
และชัดเจนยิ่งขึ้น 

- เพิ่มเนื้อหาในสวนของกรณีศึกษา
การวิเคราะหและการออกแบบ
ระบบงานหองสมุดและสารสนเทศ 

เพื่อใหนักศึกษาเห็นภาพชัดเจนขึ้น 

18.  1634802            5(450) 

การฝกประสบการณวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตรและ

1. ชื่อรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

2. ลักษณะหนวยกิต 

1634805         5(0-30-0) 

การฝกประสบการณวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตรและ

- ปรับชื่อใหสอดคลองกับชื่อหลักสูตร 
- ปรับเนื้อหาโดยการระบุหนวยงานที่
ฝกประสบการณวิชาชีพใหชัดเจน 



ลําดับที ่ รายวิชาเดิม สวนที่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงเปน เหตุผล 
สารนิเทศศาสตร  3 

Field Experience in 

Library and Information 

Science 3 

3. คําอธิบายรายวิชา สารสนเทศศาสตร 
Field Experience in 

Library and Information 

Science 

และเหมาะสมกับหลักสูตรที่เรียน 

19.  4123602              3(2-2) 

โปรแกรมประยุกตดาน
ระบบงานหองสมุด 

Programming Application 

for Libraries 

1. ชื่อรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

2. ลักษณะหนวยกิต 

3. คําอธิบายรายวิชา 

1633120           3(2-2-5)  

โปรแกรมประยุกตสําหรับ
งานหองสมุดและ
สารสนเทศ 

Application Software 

for Library and 

Information Work 

- ปรับชื่อรายวิชาใหกระชับมากขึ้น
และสอดคลองกับรายวิชาใหมอื่นๆ  
- ปรับเนื้อหาใหทันสมัยและ
ครอบคลุมระบบงานตางๆ ใน
หองสมุดมากขึ้น 
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3. ตารางแสดงกระบวนวิชาท่ีปด  

ลําดับที ่ กระบวนวิชา เหตุผลที่ปด 
1.  1631201                         2(1-2) 

งานเทคนิคของหองสมุด 
Technical Service of Library 

แตกเปนรายวิชาตางๆ เชน  การพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ การทํารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ  การจัดหมู
ทรัพยากรสารสนเทศ และการจัด
หมวดหมูระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
เปนตน เพ่ือใหมีความชัดเจนขึ้น 

2.  1632203                        2(1-2) 
การผลิตอุปกรณและครุภัณฑหองสมุด 
Production of Library Equipment 
and Supplies 

นําเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการจัดการ
หองสมุดและองคกรสารสนเทศ ซึ่งเปน
รายวิชาใหมท่ีมีเนื้อหาครอบคลุม 
การจัดการงบประมาณในการซื้ออุปกรณ
และครุภัณฑหองสมุดดวย 

3.  1632301                         2(1-2) 
การบริการทางบรรณานุกรม 
Bibliographical Services 

นําเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการจัดระบบ
สารสนเทศและความรู ซึ่งเปนรายวิชา
ใหมท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมการบริการ 
ทางบรรณานุกรม 

4.  1632302                         2(1-2) 
หุนและละครสําหรับเด็ก 
Puppet and Role Play 

นําเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการบริการ
หองสมุดและการเผยแพรสารสนเทศ 
โดยมีการปรับปรุงใหทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

5.  1632305                         2(2-0) 
จริยธรรมในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร 
Professional Moral in Library and 
Information Science 

ไดมีการสอดแทรกเน้ือหาท่ีเกี่ยวกับ
จริยธรรมไวในหลายๆ วิชา เชน วิชา 
การบริการหองสมุดและการเผยแพร
สารสนเทศ วิชาการพัฒนาเว็บหองสมุด
และสารสนเทศ วิชาการจัดการ
สารสนเทศสําหรับเด็ก และวิชา 
การจัดการสารสนเทศสําหรับเยาวชน 
เปนตน 

6.  1632501                         3(3-0) 
ความรูพื้นฐานทางวรรณกรรม 
Information to Literary Work 

นําเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการสงเสริม
การอานและการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งเปน
รายวิชาใหมท่ีมีเนื้อหาครอบคลุมความรู
พื้นฐานทางวรรณกรรม 
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ลําดับที ่ กระบวนวิชา เหตุผลที่ปด 
7.  1632306                         2(2-0) 

สารนิเทศเพื่อสิ่งแวดลอม 
Information for Environment 

นําเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาแหลง
สารสนเทศและการบริการสารสนเทศ
ทางวิทยาศาสตร มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ซึ่งเปนรายวิชาใหมท่ีมี
เนื้อหาครอบคลุมสารสนเทศส่ิงแวดลอม
ดวย 

8.  1632308                         2(2-0) 
สารนิเทศเพื่อศิลปกรรม 
Fine Art Information 

นําเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาแหลง
สารสนเทศและการบริการสารสนเทศ
ทางวิทยาศาสตร มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ซึ่งเปนรายวิชาใหมท่ีมี
เนื้อหาครอบคลุมการจัดการสารสนเทศ
ท่ีเกี่ยวของกับศิลปกรรมอยูใน
สารสนเทศดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

9.  1632401                         2(1-2) 
หองสมุดกับการพัฒนาทองถิ่น 
Library for Local Development 

นําเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการจัดการ
ความรูและภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งเปน
รายวิชาใหมท่ีมีเนื้อหาครอบคลุม 
การใหบริการสงเสริมการเรียนรูของ
ประชาชนทุกระดับในทองถิ่น 

10.  1632502                         2(1-2) 
ธุรกิจสิ่งพิมพ 
Business in Printing 

นําเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาส่ิงพิมพ
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนรายวิชาใหมท่ีมี
เนื้อหาครอบคลุมการดําเนินงานส่ิงพิมพ
และธุรกิจการพิมพอิเล็กทรอนิกส 

11.  1632503                         2(1-2) 
บริการส่ือสารนิเทศ 
Medias Services 

นําเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการบริการ
อางอิงและสารสนเทศ และรายวิชา
แหลงสารสนเทศและการบริการ
สารสนเทศทางวิทยาศาสตร 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซึ่งเปน
รายวิชาใหมท่ีมีเนื้อหาครอบคลุม 
การบริการส่ือสารสนเทศแบบตางๆ 

12.  1632504                        2(1-2) 
ธุรกิจการจําหนายสิ่งพิมพ 
Business in Publishing 

นําเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาส่ิงพิมพ
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนรายวิชาใหมท่ีมี
เนื้อหาครอบคลุมธุรกิจการพิมพ
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ลําดับที ่ กระบวนวิชา เหตุผลที่ปด 
อิเล็กทรอนิกส 

13.  1632505                         2(2-0) 
วรรณกรรมสําหรับวัยรุน 
Literature for Adolescents 

นําเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการสงเสริม
การอานและการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่ง
เปนรายวิชาใหมท่ีเนนใหเห็นถึง
ความสําคัญของการอานเพ่ือการเรียนรู
ตลอดชีวิต โดยวรรณกรรมสําหรับวัยรุน
จะเปนสื่อในการเรียนรูของนักศึกษาดวย  

14.  1632607                         2(2-0) 
สารนิเทศเพื่อสื่อสารมวลชน 
Information for Mass 
Communication 

มีเน้ือหาสอดแทรกในรายวิชาการบริการ
หองสมุดและการเผยแพรสารสนเทศ 
หองสมุดดิจิทัล และการคนคืน
สารสนเทศ ซึ่งเปนรายวิชาใหมท่ีมี
เนื้อหาครอบคลุมถึงกระบวนการ
คัดเลือก รวมรวม จัดเก็บ คนคืน และ
เผยแพรสารสนเทศ 

15.  1632608                         2(2-0) 
ตัวแทนจําหนายสารนิเทศ 
Information Brokering 

นําเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการ
ประชาสัมพันธและการตลาดสารสนเทศ 
ซึ่งเปนรายวิชาใหมท่ีมีเน้ือหาครอบคลุม
กลยุทธการตลาดสําหรับการบริการ
สารสนเทศหรือการจัดจําหนาย
สารสนเทศ 

16.  1633103                        2(2-0) 
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารนิเทศ 
Introduction to Information 
System 

นําเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการจัดระบบ
สารสนเทศและความรู และรายวิชา 
การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน
หองสมุดและสารสนเทศ เพื่อใหรูพื้นฐาน
ของระบบสารสนเทศและสามารถ
วิเคราะหระบบโดยเฉพาะระบบงาน
หองสมุดและสารสนเทศได 

17.  1633104                         2(1-2) 
แหลงสารนิเทศทางธุรกิจไทย 
Information Sources in Thai 
Business 

นําเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการบริการ
อางอิงและสารสนเทศ และรายวิชา
แหลงสารสนเทศและการบริการ
สารสนเทศทางวิทยาศาสตร 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซึ่งมี
เนื้อหาครอบคลุมแหลงสารสนเทศ 
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ลําดับที ่ กระบวนวิชา เหตุผลที่ปด 
ทางธุรกิจไวดวย 

18.  1633105                         2(2-0) 
ไทยสารนิเทศ 
Information  about Thailand 

นําเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการจัดการ
ฐานขอมูลหองสมุดและสารสนเทศ และ
การบริการหองสมุดและการเผยแพร
สารสนเทศ  ซึ่งเปนรายวิชาใหมท่ีมี
เนื้อหาครอบคลุมการสรางฐานขอมูล 
การรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร
สารสนเทศ 

19.  1633108                         2(2-0) 
ความรวมมือในการใช
ทรัพยากรสารนิเทศ 
Cooperation and Sharing 
Information Resources 

นําเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งเปนรายวิชา
ใหมท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมความรวมมือ
และเครือขายดานการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

20.  1633109                         3(3-0) 
ระบบหองสมุดอัตโนมัต ิ
Automated Library Systems 

นําเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการใช
โปรแกรมประยุกตสําหรับงานหองสมุด
และสารสนเทศ ซึ่งเปนรายวิชาใหมท่ีมี
เนื้อหาครอบคลุมระบบหองสมุด
อัตโนมัต ิ

21.  1633110                         3(2-2) 
เทคโนโลยีสารนิเทศและการ
ประยุกตใช 
Information Technology and 
Application 

ในวิชาหมวดการศึกษาท่ัวไป มีวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศอยูแลว ซึ่ง
เนื้อหาวิชาครอบคลุมการประยุกตใชดวย 

22.  1633202                         2(1-2) 
การทํารายการ  2 
Cataloging 2 

นําเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการทํา
รายการทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งเปน
รายวิชาใหมท่ีมีเนื้อหาครอบคลุม
หลักการทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ
ท้ังภาษาไทยและตางประเทศ รวมท้ัง
การใชเทคโนโลยีเพื่อการทํารายการ 

23.  1633301                         2(2-0) 
การอานสําหรับผูใหญ 
Adult Reading 

นําเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการสงเสริม
การอานและการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่ง
เปนรายวิชาใหมท่ีมีเนื้อหาครอบคลุม 
การอานสําหรับผูใหญ 
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ลําดับที ่ กระบวนวิชา เหตุผลที่ปด 
24.  1633303                         2(2-0) 

สารนิเทศเพื่อการศึกษา 
Information for Education 

นําเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการคนคืน
สารสนเทศ และการจัดการฐานขอมูล
หองสมุดและสารสนเทศ ซึ่งเปนรายวิชา
ใหมท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมการจัดหา 
จัดเก็บ ฐานขอมูลทางการศึกษาดวย 

25.  1633305                         2(2-0) 
สารนิเทศเพื่อบรรดิการ 
Remedial Information 

มีเน้ือหาสอดแทรกในรายวิชาการจัดการ
สารสนเทศสําหรับผูดอยโอกาส ซึ่งเปน
รายวิชาใหมท่ีมีเนื้อหาครอบคลุมถึง 
การจัดหา จัดเก็บ ผลิตและเผยแพร
สารสนเทศพิเศษสําหรับผูดอยโอกาส 

26.  1633306                         2(1-2) 
กฤตภาค และดรรชน ี
Current Clipping and Indexing 

มีเน้ือหาสอดแทรกในรายวิชา 
การจัดระบบสารสนเทศและความรู  
ซึ่งเปนรายวิชาใหมท่ีมีเน้ือหาครอบคลุม
เกี่ยวกับดรรชนี สวนกฤตภาคเปนเนื้อหา
ท่ีสอดแทรกอยูในรายวิชาการคนคืน
สารสนเทศ 

27.  1633402                         2(2-0) 
การจัดการหองสมุด  2 
Library Management 2 

นําเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการจัดการ
หองสมุดและองคกรสารสนเทศ ซึ่งเปน
รายวิชาใหมท่ีมีเนื้อหาครอบคลุม
หลักการบริหารและการจัดการองคกร 

28.  1633403                         3(3-0) 
หองสมุดโรงเรียน 
School Library 

นําเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการสงเสริม
การอานและการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่ง
เปนรายวิชาใหมท่ีมีเนื้อหาครอบคลุม 
การใหบริการสงเสริมการเรียนรูของ
ประชาชนทุกระดับ 

29.  1633404                         2(2-0) 
หองสมุดเด็กเล็ก 
Children Library 

นําเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการสงเสริม
การอานและการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่ง
เปนรายวิชาใหมท่ีมีเนื้อหาครอบคลุม 
การใหบริการสงเสริมการเรียนรูของ
ประชาชนทุกระดับ 

30.  1633405                         2(2-0) 
หองสมุดประชาชน 
Public Library 

นําเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการจัดการ
ความรูและภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งเปน
รายวิชาใหมท่ีมีเนื้อหาครอบคลุม 
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ลําดับที ่ กระบวนวิชา เหตุผลที่ปด 
การดําเนินงานของหองสมุดประชาชนท่ี
เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดการความรู
และภูมิปญญาทองถิ่น 

31.  1633407                         2(2-0) 
สื่อสารนิเทศเพ่ือการเรียนการสอน 
Teaching and Learning Medias 
 

นําเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาแหลง
สารสนเทศและการบริการสารสนเทศทาง
วิทยาศาสตร มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ซึ่งเปนรายวิชาใหมท่ีมี
เนื้อหาครอบคลุมแหลงสารสนเทศ 
ทางการศึกษา ซึ่งใหบริการสื่อสารสนเทศ
เพ่ือการเรียนการสอนดวย 

32.  1633501                         2(2-0) 
วรรณกรรมสําหรับเด็ก 
Literature for Children 

นําเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการจัดการ
สารสนเทศสําหรับเด็ก ซึ่งเปนรายวิชา
ใหมท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมประเภท 
รูปแบบและขอบขายเน้ือหาสารสนเทศ
สําหรับเด็ก 

33.  1633502                         2(2-0) 
วรรณกรรมสําหรับผูใหญ 
Literature for Adults 

นําเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการจัดการ
สารสนเทศสําหรับเยาวชน ซึ่งเปน
รายวิชาใหมท่ีมีเนื้อหาครอบคลุมประเภท 
รูปแบบและขอบขายเน้ือหาสารสนเทศ
สําหรับเยาวชน 

34.  1633503                         2(1-2) 
วารสารและหนังสือพิมพ 
Periodicals and Newspapers 

นําเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการคนคืน
สารสนเทศ ซึ่งเปนรายวิชาใหมท่ีมี
เนื้อหาครอบคลุมการคนคืนวารสารและ
หนังสือพิมพดวย 

35.  1633504                         2(2-0) 
หนังสือและการพิมพ 
Books and Printing 

นําเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาส่ิงพิมพ
อิเล็กทรอนิกส เนื่องจากปจจุบันหนังสือ
ไดรับการพัฒนาใหอยูในรูปของดิจิทัล
มากขึ้น 

36.  1633505                         2(1-2) 
เทคนิคการอาน 
Reading Techniques 

นําเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการสงเสริม
การอานและการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่ง
เปนรายวิชาใหมท่ีมีเนื้อหาครอบคลุม
เทคนิคการอาน 
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ลําดับที ่ กระบวนวิชา เหตุผลที่ปด 
37.  1633506                        2(1-2) 

ขอมูลทองถ่ิน 
Local Information 

นําเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการจัดการ
ความรูและภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งเปน
รายวิชาใหมท่ีมีเนื้อหาครอบคลุม 
การดําเนินงานตางๆ ของแหลง
สารสนเทศในชุมชน 

38.  1633803                          2(90) 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ
ศาสตร 3 
Preparation for Professional 
Experience in Library science 3 

ในแตละรายวิชาไดมีการเตรียมความ
พรอมสูการประกอบอาชีพ โดยการฝก
ปฏิบัติจริงท้ังงานเทคนิค งานบริการและ
งานธุรการอยูแลว 

39.  1634101                         3(2-2) 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบงาน
หองสมุด 
Introduction to Library System 

นําเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาสารสนเทศ 
หองสมุด และสังคม ซึ่งเปนรายวิชาใหม
ท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมระบบและบริการ
ของหองสมุด 

40.  1634301                         2(2-0) 
สารนิเทศเพื่อธุรกิจ 
Information for Business 

นําเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาแหลง
สารสนเทศและการบริการสารสนเทศ
ทางวิทยาศาสตร มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ซึ่งเปนรายวิชาใหมท่ีมี
เนื้อหาครอบคลุมสารสนเทศทางธุรกิจ
ดวย 

41.  1634402                         2(2-0) 
หองสมุดเฉพาะ 
Special Library 

นําเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาสารสนเทศ 
หองสมุด และสังคม เปนรายวิชาใหมท่ีมี
เนื้อหาครอบคลุมหองสมุดดวย 

42.  1634403                         2(2-0) 
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
Academic Library 

นําเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาหองสมุด
ดิจิทัล ซึ่งเปนรายวิชาใหมท่ีมีเน้ือหา
ครอบคลุมหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

43.  1634501                         2(1-2) 
ศูนยสื่อสําหรับเยาวชน 
Media Center for Youth 

นําเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการจัดการ
สารสนเทศสําหรับเยาวชน ซึ่งเปน
รายวิชาใหมท่ีมีเนื้อหาครอบคลุม 
การประเมิน การเลือก และการใชส่ือ
ดิจิทัลสําหรับเยาวชนดวย 
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ลําดับที ่ กระบวนวิชา เหตุผลที่ปด 
44.  1634502                        2(2-0) 

สารนิเทศทางมนุษยศาสตร 
Humanities Information 

นําเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาแหลง
สารสนเทศและการบริการสารสนเทศ
ทางวิทยาศาสตร มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ซึ่งเปนรายวิชาใหมท่ีมี
เนื้อหาครอบคลุมแหลงสารสนเทศ 
ทางมนุษยศาสตร 

45.  1634503                         2(2-0) 
สารนิเทศทางสังคมศาสตร 
Social Science Information 

นําเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาแหลง
สารสนเทศและการบริการสารสนเทศ
ทางวิทยาศาสตร มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ซึ่งเปนรายวิชาใหมท่ีมี
เนื้อหาครอบคลุมแหลงสารสนเทศ 
ทางสังคมศาสตร 

46.  1634504                         2(2-0) 
สารนิเทศทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
Science and Technology 
Information 

นําเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาแหลง
สารสนเทศและการบริการสารสนเทศ
ทางวิทยาศาสตร มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ซึ่งเปนรายวิชาใหมท่ีมี
เนื้อหาครอบคลุมแหลงสารสนเทศ 
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

47.  1634505                         2(2-0) 
สิ่งพิมพรัฐบาลและจดหมายเหตุ 
Government Publication 
Archives 

นําเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาหองสมุด
ดิจิทัล ซึ่งเปนรายวิชาใหมท่ีมีเน้ือหา
ครอบคลุมสิ่งพิมพรัฐบาลและจดหมาย
เหตุหรือสารสนเทศดิจิทัลท่ีตองดูแล
รักษาน่ันเอง 

48.  1634506                         2(1-2) 
การจัดทําหนังสือสําหรับเด็ก 
Preparation of Books for 
Children 

นําเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาส่ิงพิมพ
อิเล็กทรอนิกส และรายวิชาการจัดการ
สารสนเทศสําหรับเด็ก ซึ่งเปนรายวิชา
ใหมท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมหนังสือสําหรับ
เด็กท่ีมีลักษณะเปนส่ือดิจิทัล 

49.  1634507                         2(2-0) 
การอานทางบรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร  1 
Reading in Library and 
Information Science 1 

นําเนื้อหาไปรวมกับวิชาภาษาไทยเพ่ือ
การส่ือสารในงานหองสมุดและ
สารสนเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ 
การส่ือสารในงานหองสมุดและ
สารสนเทศ และรายวิชาการสงเสริม 
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ลําดับที ่ กระบวนวิชา เหตุผลที่ปด 
การอานและการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่ง
ครอบคลุมท้ังการอานและการเขียนท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมท้ังมี 
การสงเสริมการอานและการเรียนรู 
ตลอดชีวิตดวย 

50.  1634508                         2(2-0) 
การอานทางบรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร  2 
Reading in Library and 
Information Science 2 

นําเนื้อหาไปรวมกับวิชาภาษาไทยเพ่ือ
การส่ือสารในงานหองสมุดและ
สารสนเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ 
การส่ือสารในงานหองสมุดและ
สารสนเทศ และรายวิชาการสงเสริม 
การอานและการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่ง
ครอบคลุมท้ังการอานและการเขียนท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมท้ังมี 
การสงเสริมการอานและการเรียนรู 
ตลอดชีวิตดวย 

51.  1634509                         2(2-0) 
จดหมายเหตุและหอจดหมายเหตุ 
Archives 

นําเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาหองสมุด
ดิจิทัล ซึ่งเปนรายวิชาใหมท่ีมีเน้ือหา
ครอบคลุมจดหมายเหตุและหอจดหมาย
เหตุหรือสารสนเทศดิจิทัลท่ีตองดูแล
รักษาน่ันเอง 

52.  1634901                         2(1-2) 
การทําภาคนิพนธ 
Writing a Term Paper 

นําเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการวิจัย
เบ้ืองตนทางบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร โดยใหนักศึกษาไดฝก
ทําวิจัยจริงๆ ซึ่งเหมือนการทําภาคนิพนธ 

53.  1634902                         3(2-2) 
การศึกษาเอกเทศดาน
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ
ศาสตร 
Independent Study in Library 
and Information Science 

นําเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการจัดการ
โครงการหองสมุดและสารสนเทศ ซึ่งเปน
รายวิชาใหมท่ีมีเนื้อหาครอบคลุม
การศึกษา ปฏิบัติหรือทดลองทํา
โครงการท่ีนาสนใจในขอบขาย 
ทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร 
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54.  4122604                         3(2-2) 

โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกตใช
งาน 
Software Package and 
Application 

นําเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการใช
โปรแกรมประยุกตสําหรับงานหองสมุด
และสารสนเทศซึ่งเปนรายวิชาใหมท่ีมี
เนื้อหาครอบคลุมโปรแกรมสําเร็จรูปและ
การประยุกตใชงานในดานตางๆ โดย
เฉพาะงานหองสมุด 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฐ 
 

สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการกล่ันกรองหลักสตูร 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
ครั้งที่ 6(68)/2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฑ 
 

สรุปขอเสนอแนะจากการประชุมสภาวิชาการ 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
ครั้งที่ 4(12)/2556 
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สรุปขอเสนอแนะจากการประชุมสภาวิชาการ 
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ขอเสนอแนะจากสภาวิชาการ คําชี้แจง / การแกไข 
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

ขอ 5.3 การรับเขาศึกษา ไมควรรับเฉพาะ
นักศึกษาไทย แตควรรับนักศึกษาตางชาติที่
สามารถส่ือสารภาษาไทยไดดวย 

หนา 1 ปรับแกการรับนักศึกษาเขาศึกษา โดย 
รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาตางชาติที่สามารถ 
ฟง พูด อาน เขียน และเขาใจภาษาไทยไดเปนอยางดี 

ขอ 8 อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จ
การศึกษา ควรเพิ่มอาชีพอิสระดานสารสนเทศ
ดวย 

หนา 2 ขอ 8 ไดเพ่ิมอาชีพที่สามารถประกอบไดหลัง
สําเร็จการศึกษา คือ ขอ 8.7 อาชีพอิสระดาน
สารสนเทศ 

ขอ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร ควรแกไข 
คําวา ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เปน 
ประชาคมอาเซียน 

หนา 7 ไดแกไขเน้ือหาในขอ 12.1 การพฒันา
หลักสูตร จากคําวา ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เปน 
ประชาคมอาเซียน 

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
ขอ 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร ขอ (1) 

ควรปรับใหมีความเหมาะสม โดยไมควรระบุวา
สามารถศึกษาตอในระดับสูง เพราะไมสามารถ
ปฏิบัติไดทุกคน 

หนา 10 ตัดขอความในวัตถุประสงคขอ (1) ที่บอกวา 
ศึกษาตอไดในระดับสูงออก เหลือแคใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดจริง 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
ขอ 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร ในสวนของ

วิชาเลือก ควรแกไขชื่อภาษาอังกฤษของ 
วิชาการจัดการสารสนเทศสําหรับผูดอยโอกาสให
ถูกตองจาก  Information Management for 
the Disabled เปน Information 
Management for the Disadvantaged 

หนา 22 แกไขชื่อภาษาอังกฤษของวิชาการจัดการ
สารสนเทศสําหรับผูดอยโอกาส เปน Information 
Management for the Disadvantaged 

ขอ 3.1.3 แผนการศึกษา แกไขตาราง
แผนการศึกษา ของปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
และ 2 ในสวนของวิชาเลือก โดยการทํา
เคร่ืองหมาย * ไว และอธิบายในหมายเหตุวา 
ขึ้นอยูกับนักศึกษาเลือกเรียน 

หนา 26 แกไขแผนการศึกษา ของปที่ 3  
ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ในสวนของวิชาเลือก โดย
การทําเคร่ืองหมาย * ไว และอธิบายในหมายเหตุวา 
ขึ้นอยูกับนักศึกษาเลือกเรียน 

ขอ 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา ควรแกไข
คําอธิบายรายวิชาของวิชา 

- การจัดการสารสนเทศสําหรับเด็ก  
- การจัดการสารสนเทศสําหรับเยาวชน  
- การจัดการสารสนเทศสําหรับผูสูงอายุ  

หนา 45-46 ในสวนของคําอธิบายรายวิชาของทั้ง 4 
วิชา ไดแกไขใหสอดคลองกันทั้งหมด โดยขึ้นตนดวย
แนวคิดและหลักการใหเหมือนกัน 



มคอ. 2 
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ขอเสนอแนะจากสภาวิชาการ คําชี้แจง / การแกไข 
- การจัดการสารสนเทศสําหรับ

ผูดอยโอกาส  
ใหสอดคลองกับวิชาอ่ืนๆ โดยใหขึ้นตน
ดวยแนวคิดและหลักการใหเหมือนกัน
ทั้งหมด 

ขอ 3.2 ชื่อ-สกุล เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
ประจําหลักสูตร และอาจารยประจํา ควรแกไข
ขอมูลอาจารยในสวนของผลงานทางวิชาการ/ 
การวิจัย/การแตงตํารา เปนแบบยอ โดยใหระบุ
วาอยูในภาคผนวกอะไร 

หนา 49-54 ในสวนของขอมูลผลงานทางวิชาการ/ 
การวิจัย/การแตงตํารา ของอาจารยประจําหลักสูตร
ใหดูรายละเอียดในภาคผนวก ง สําหรับอาจารย
ประจําใหดรูายละเอียดในภาคผนวก จ 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล 
ขอ 2 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน

ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ควรแกไขผลการ
เรียนรูขอ 2.4.1  ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ ให
สอดคลองกับแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
ซึ่ง มี 4 ขอเทานั้น 

หนา 63 แกไขผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ ใหถูกตองตาม 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรียนรูจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping) คือ มี 4 ขอ ดังนี้ 
(1) มีความสามารถทํางานเปนกลุมในฐานะผูนําและผู
ตามได      
(2) สามารถริเริ่มสรางสรรค แนวทางท่ีเปนประโยชน
ตอการดําเนินกิจกรรมตางๆ ได 
(3) มีมนุษยสัมพันธที่ดีสามารถสื่อสารกับผูอ่ืนไดเปน
อยางดี ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
(4) มีการคนควาและวางแผนในการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง 

ขอ 5 แผนท่ีแสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู
รายวิชา (Curriculum Mapping) ในสวนของ
วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ควร
ลดความรับผิดชอบหลักลงใหเหมาะสม 

หนา 80 ปรับลดความรับผิดชอบหลักของวิชา
วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร ใหเหมาะสม 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
ขอ 7 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ควรแกไข

ระดับความพึงพอใจฯ ตัวบงชี้ที่ 11 และ 12 จาก 
3.5 เปน 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

หนา 94-95 แกไขระดับความพึงพอใจฯ ของตัวบงชี้
ที่ 11 และ 12 เปน 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0  

 


