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คํานํา 
 

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีวิสัยทัศนที่มุง เนนการปฏิบัติพันธกิจตามบทบาทหนาที่ 
ของสถาบันอุดมศึกษาอยางสมบูรณครบถวนและมีคุณภาพที่ดี และการพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพ 
ที่มุงตอบสนองนโยบายของรัฐในการเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรในประเทศ อีกทั้งสังคมไทย  
ในปจจุบันมีกําลังเคลื่อนเขาสูยุคที่ ใช เทคโนโลยี ภาษา การติดตอสื่อสารผานโลกออนไลน  
เปนสวนใหญ ทําใหโครงสรางของสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เปนเหตุใหทั้งองคกร  
ในภาครัฐและภาคเอกชนจําเปนตองปรับตัวตามกระแสใหทันเพื่อความอยูรอด และสามารถกาวไป
อยางมั่นคงและย่ังยืน 

 ดังนั้นหลักสูตรที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีนั้นจึงตองเนนที่จะหลอหลอม ปรับปรุง 
และพัฒนาใหผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิต มีทิศทางไปในส่ิงที่สังคมมุงหวัง ภายใตกรอบอันดี
งามตามคุณธรรม จริยธรรม โดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร เปนหลักสูตรที่มุงผลิตบัณฑิตใหมีศักยภาพเพื่อตอบสนองการทํางานท้ังในภาครัฐ
และเอกชน และเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม พรอมเขาสูสังคมดิจิทัล (Digital Society) 

สามารถประยุกตใชองคความรูสูการปฏิบัติเพื่อพัฒนาองคกรอยางมืออาชีพ โดยใหผูเรียนมีความรู
และทักษะการจัดการองคกรสารสนเทศ ทักษะการทํางานในศตวรรษท่ี 21 อยางมีประสิทธิภาพ  
มีความรับผิดชอบตอสังคม อดทนและมุงมั่นเพื่อพัฒนาองคกรอยางย่ังยืน รวมถึงเปนสวนสนับสนุน
การพัฒนาประเทศ โดยจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) ทั้งนี้ขอมูลที่นํามาสนับสนุน
การจัดทําหลักสูตรมาจากหลายภาคสวน ทั้งจากผูใชบัณฑิตและผูประกอบการ ผูเรียน อาจารยผูสอน 
ผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนสมบูรณ ซึ่งสงผลใหหลักสูตรไดพัฒนารายวิชาใหม 
การควบรวมรายวิชาเดิม และยกเลิกบางรายวิชา ที่เห็นควรวาจะตอบสนองกับสิ่งที่องคกรมุงหวังและ
ใหบัณฑิตของหลักสูตรเขาสูตลาดแรงงานอยางมีคุณภาพ รวมทั้งเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศตอไป 

 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร 
ฉบับน้ีจะสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
หลักสูตรปรับปรงุ พุทธศักราช 2561 

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

คณะ   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร     : 25471651102266 

 ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย   : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

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 (ถามี)   

  ไมมี 

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 134 หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 

  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป 
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 5.2 ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
  หลักสูตรปริญญาตรีประเภทวิชาการ 
 5.3 ภาษาที่ใช  

  การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 

 5.4 การรับเขาศึกษา 
  รับนักศึกษาไทย  
 5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น  
  เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  
  ใหปริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว  
6. สถานภาพของหลักสตูร และการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร พ.ศ.2556 

 6.2 เริ่มเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561  

 6.3 คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พิจารณาหลักสูตรในการ
ประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 

 6.4 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ พิจารณาหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  
1(1)/2561 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 
 6.5 คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 7(27)/2561 
เมื่อวันท่ี 13 กรกฎาคม 2561 
 6.6 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้ง ท่ี  7(27)/2561 เมื่อวันที่ 20 
กรกฎาคม 2561 

 6.7 องคกรวิชาชีพรับรองหลักสูตร 
  ไมมี 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในป พ.ศ.2563 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศกึษา 
 8.1 บรรณารักษ  
 8.2 นักเอกสารสนเทศ 

 8.3 นักจัดการระบบสารสนเทศ  
 8.4 นักจัดการความรู 
 8.5 ผูประกอบการดานสารสนเทศ 

 8.6 เจาหนาที่สารสนเทศเฉพาะทาง 
 8.7 อาชพีอิสระดานบรรณารักษ 
9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

ช่ือ – นามสกุล 
เลขประจําตัวประชาชน 

วุฒิการศึกษา/ 
สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ตําแหนงทางวิชาการ ผลงานทาง
วิชาการ 

1. นายบรรพต พิจิตรกําเนิด 
5 3099 90021 xx x 

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณภาพ)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

พ.ศ.2559 ผูชวยศาสตราจารย 
(บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร) 

ภาคผนวก 
ค 

 ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

พ.ศ.2546 

 

 ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร) 
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 

พ.ศ.2540 

 

2. นางสาวบุญญลักษม 
ตํานานจิตร 
3 7099 00203 xx x 

ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

พ.ศ.2558 

 

ผูชวยศาสตราจารย 
(บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร) 

ภาคผนวก 
ค 

 ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

พ.ศ.2541 

 ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ทางการศึกษา) 
วิทยาลัยครูนครปฐม 

พ.ศ.2535 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

ช่ือ – นามสกุล 
เลขประจําตัวประชาชน 

วุฒิการศึกษา/ 
สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ตําแหนงทางวิชาการ ผลงานทาง
วิชาการ 

3. นางสาวสายสุดา  
ปนตระกูล 
3 1021 00237 xx x 

ปร.ด. (นวตักรรมการเรียนรูและ
เทคโนโลยี)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาธนบุรี 

พ.ศ.2560 ผูชวยศาสตราจารย 
(บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร) 

ภาคผนวก 
ค 

 ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร)  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

พ.ศ.2544 

 ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร) 
สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี 

พ.ศ.2540 

4. นางสาวฐิติยา เนตรวงษ 
3 4699 00198 xx x 

ค.ด. (เทคโนโลยีและส่ือสาร
การศึกษา) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2553 ผูชวยศาสตราจารย 
(บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร) 

ภาคผนวก 
ค 

 วศ.ม. (วิศวกรรมดินและนํ้า)  
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

พ.ศ.2546 

 
 ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)  

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
พ.ศ.2544 

 วศ.บ. (วิศวกรรมการกอสราง) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

พ.ศ.2538 

5. นายจิตชิน จิตติสุขพงษ 
5 1009 99074 xx x 

ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

พ.ศ.2558 อาจารย ภาคผนวก 
ค 

 บธ.ม. (การตลาด) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

พ.ศ.2551 

 
 ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและ

สารนิเทศศาสตร) 
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

พ.ศ.2544 

 

 ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร) 
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 

พ.ศ.2537 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  เทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีอิทธิพลตอการใชชีวิตประจําวันของมนุษยมากขึ้น ผลจาก
การพัฒนาอยางรวดเร็วของเครือขายอินเทอรเน็ตทําใหเกิดการเชื่อมโยงขอมูลปริมาณที่ เพิ่มขึ้น  
อยางตอเน่ือง ทําใหสภาพแวดลอมของสังคมโลกเขาสูยุคสังคมดิจิทัล ซึ่งเปนสังคมที่มีการแขงขันดวยขอมูล 
สารสนเทศ การใชนวัตกรรม ระบบอัจฉริยะตาง ๆ ในการดําเนินกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ 
อยางเต็มศักยภาพและเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของมนุษย  ตลอดจน 
การจัดกระบวนทัศนตาง ๆ การรูสารสนเทศและดิจิทัลเปนบริบทสําคัญในสังคมที่มีการเปล่ียนแปลง 
อยางรวดเร็ว สงผลใหบุคคลทํางานไดสะดวก สามารถคนขอมูลจากแหลงสารสนเทศออนไลน นํามาซ่ึง
บรรทัดฐานและกรอบโครงสรางทางสังคม มาตรฐาน กฎเกณฑ การใชสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล 
ที่เหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริบทการเรียนการสอนดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
รวมถึงการสรางแนวความคิดที่ถูกตองในเรื่องการรับรู  การใช การเผยแพร ลิขสิทธิ์รวมถึงจริยธรรม 
ทางวิชาชีพ ที่สงผลกระทบตอการเกิดขอมูลสารสนเทศในรูปแบบและลักษณะที่แตกตางไปจากเดิม 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  เปาหมายสํา คัญของการพัฒนาประเทศไทยตาม  ร างยุทธศาสตรชาติ  20 ป   
(พ.ศ.2560-2579) คือ การพัฒนาทุนมนุษยสูยุคดิจิทัลดวยการเตรียมความพรอมใหบุคลากรของประเทศ  
มีความรู ความเขาใจ มีความสามารถและทักษะการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมตอการดําเนินชีวิตในยุคดิจิทัล 
เพื่อการพัฒนาและใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดประโยชน สรางสรรคสังคม 
และประเทศ ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรจึงเปนไปเพ่ือตอบสนอง
การเสริมสรางทักษะสารสนเทศของการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน  รูเทาทัน 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัยและมีจริยธรรม เพื่อเตรียมความพรอมสูการเปนพลเมืองดิจิทัล 
เน่ืองจากทักษะสารสนเทศถือเปนสิ่งสําคัญและจําเปนในการเขาถึงเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล  การสราง
สารสนเทศดิจิทัล เชน คลังขอมูลและส่ือ หองสมุดดิจิทัล พิพิธภัณฑดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน ดังนั้น 
การพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้จึงเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะสารสนเทศที่สําคัญ  3 ดาน 
คือ ทักษะความชํานาญดานการรูคิด ทักษะความชํานาญดานเทคนิค และทักษะความชํานาญดาน
เทคโนโลยีสารสารสนเทศและการส่ือสาร 
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลยั  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  การพัฒนาหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรดําเนินการโดยยึด  
ความสอดคลองกับ รางยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) ตามทิศทาง และแนวโนมความตองการ
กําลังคนในอนาคต แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และ Roadmap การบริหารวิชาการ พ.ศ.2559 - 
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2563 รวมทั้งตองเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และบริบททางการศึกษา  
ตามองคประกอบสําคัญของส่ิงที่สรางความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21 จึงทําใหการพัฒนาคุณลักษณะ
พิเศษของนักศึกษาหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรมีคุณลักษณะพิเศษ  ไดแก  
มีบุคลิกภาพท่ีดี มีจิตบริการ มีภาวะผูนํา มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  
มีความคิดสรางสรรคและการพัฒนาตนเอง และมีทักษะการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  คุณลักษณะพิเศษดังกลาวใหสอดคลองกับความตองการในการบริหารจัดการสารสนเทศ  
แตละประเภทในยุค Thailand 4.0 จึงเปนคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเปนหลักสูตรบูรณาการ 
ที่สามารถตอบสนองความตองการบรรณารักษยุคใหมของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความสามารถ
จัดการหองสมุดและสารสนเทศทุกประเภท  โดยเฉพาะสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสและทักษะ 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม  เปนผูพัฒนาตนเอง 
อยางสม่ํ า เสมอ  มีความสามารถในการแกปญหา  และการเรียนรู ด วยตนเองอยา งตอ เนื่ อ ง 
ผานแหลงสารสนเทศหลักของสังคมแหงการเรียนรู ดังนั้นคุณลักษณะดานการบริการสารสนเทศสมัยใหม
จึงเปนสิ่งสําคัญในการสรางทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพ สามารถใหบริการผูใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งสามารถสงเสริมและพัฒนาสารสนเทศเพื่อใหสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมของประเทศไทย อันนําไปสูการสรางศักยภาพ การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
เชิงวิชาการและการเสริมสรางอัตลักษณของมหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็งยิ่งข้ึน 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุงเนนกระบวนการพัฒนาเพื่อความเปนเลิศในสาขาท่ีเปน 
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยใชกระบวนการการจัดการคุณภาพดานหลักสูตร โดยการวิเคราะหหลักสูตร
ที่ใชในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ซึ่งหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  
จัดอยูในกลุมหลักสูตรที่กําลังสรางความโดดเดนตามความตองการในอนาคตของตลาดแรงงาน 
ที่มีความชํานาญและความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย  ที่ตองพัฒนาใหทันสมัย เปนหลักสูตรท่ีพัฒนา
ตอเนื่องมาเปนระยะเวลายาวนาน รายวิชาตาง ๆ ที่ถูกกําหนดขึ้นใหมใหทันการเปล่ียนแปลงและ 
ใหความสําคัญกับภาษาอังกฤษ พัฒนารายวิชาใหม ๆ เพื่อตอบสนองทักษะที่จะตองใหปฏิบัติงานในอนาคต 
ดําเนินการควบคูไปกับการจัดการคุณภาพดานนักศึกษา ที่มุงเนนองคความรู ทักษะ ความเช่ียวชาญ และ
สมรรถนะท่ีเกิดกับตัวผูเรียน เพื่อความสําเร็จของผูเรียน ทั้งดานการทํางานและการดําเนินชีวิตตามกรอบ 
แนวทางการพัฒนาทักษะของคนในศตวรรษที่ 21  



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 7 
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13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นท่ีเปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น 

  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  2) หมวดวิชาเฉพาะดาน ไดแก การเขียนโปรแกรมข้ันพื้นฐานสําหรับงานหองสมุดและ
สารสนเทศ พื้นฐานการจัดการขอมูล พื้นฐานการเร่ิมตนธุรกิจสารสนเทศ และการจัดการขอมูลขนาดใหญ  

13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหหลักสูตรอื่นมาเรยีน 

  ไมมี 
13.3 การบริหารจัดการ 

  รายวิชาตาง ๆ ที่เปดใหกับนักศึกษาในหลักสูตรนี้มีวิชาที่เกี่ยวของกับคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และหลักสูตรอื่น  ๆ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
โดยไดวางแผนการประสานงานกับคณะและหลักสูตรอื่น ๆ ลวงหนาเปนเวลาอยางนอย 1 ภาคการศึกษา 
  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการประสานงานดานวิชาการกับสํานักสงเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่เกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอน  
รวมทั้งมีการบริหารและจัดการหลักสูตร โดยจัดทําแผนปฏิบัติงาน ดําเนินการตามแผน ติดตามตรวจสอบ  
มีการนําผลการทวนสอบ และผลการประเมินจากการประกันคุณภาพการศึกษามาศึกษาวิเคราะห  
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง ซึ่งการดําเนินงานดังกลาวอยูภายใตขอบังคับ/ระเบียบ 
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

  “บัณฑิตมีความรูความสามารถจัดการหองสมุดและสารสนเทศอยางเปนระบบ  
มคีวามรูและทักษะดิจิทัล และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม” 

1.2 ความสําคัญ 
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  
เปนหลักสูตรบูรณาการที่สามารถตอบสนองความตองการบรรณารักษและนักสารสนเทศยุคใหม 
ของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเนนความสามารถจัดการหองสมุดและสารสนเทศ มีทักษะ
สารสนเทศ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม เปนผูพัฒนาตนเอง 
อยางสม่ําเสมอมีการเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศดานการเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย แตเนื่องจากทุนมนุษยของประเทศไทยยังมีปญหาในดานคุณภาพคนในแตละชวงวัย 
การพัฒนาความรูและทักษะของแรงงานใหตรงกับตลาดงาน สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได
อยางเหมาะสม ซึ่งสงผลตอวิกฤตคานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต การวางรากฐาน 
การพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เพื่อใหคนไทยสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น 
มีทักษะ ความรู และความสามารถในการจัดการสารสนเทศ  ตามนโยบายชาติ ซึ่งประกอบดวย  
1) การปรับเปลี่ยนคานิยมนักศึกษาใหมีคุณธรรม  จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค 2) การพัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะ  ความรู และความสามารถในการดํารงชีวิต 
อยางมีคุณคา และ 3) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต เรียนรูเชิงสรางสรรค 
และสงเสริมสถาบันการศึกษาใหเปนแหลงบริการความรูทางวิชาการท่ีทุกคนเขาถึงได  ซึ่งเปนสวนสําคัญ 
ของการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
   เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลกัษณะดังตอไปนี้ 

1) มีความรูในดานการจัดการหองสมุดและสารสนเทศ ที่สามารถปฏิบัติงานไดจริง 
มีความใฝรู สามารถพัฒนาตนเองอยูเสมอ และปรับตัวใหกาวทันความเปล่ียนแปลงของสังคม การเมือง
และเศรษฐกิจโลก 

   2) มีทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกตใช 
ในวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

   3) มีใจรักบริการ มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 
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   4) มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกตอวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบตอสังคม  
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
  คาดวาจะดาํเนินการใหแลวเสร็จครบถวนภายในระยะเวลา 5 ป 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้
(1) แผนพัฒนาสมรรถนะอาจารยผูสอนประจําหลักสูตร 
(1.1) สนับสนุนสงเสริมอาจารย
ผูสอนใหเปนหนึ่งในสมาชิกของ
สมาคมวิชาชีพ 

ที่เกี่ยวของ เพื่อรูเทาทัน
ความกาวหนาทางวิชาการ 
ที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

(1.1) สงเสริมใหอาจารยเขารวม
ประชุม ฝกอบรมเพื่อยกระดับ
คุณภาพทางวิชาการ 

(1.1) รายงานการสงเสรมิ 
ใหอาจารยเขารวมประชมุ 
ฝกอบรม เพื่อพัฒนาระดบั
คุณภาพบุคลากร 
และจํานวนอาจารยที่ไดรับ 
การสงเสริมใหไดรับการพัฒนา 
ทางวิชาการ 

(1.2) สนับสนุนสงเสริมอาจารย
ประจําใหมีคุณวุฒิในระดบัที่
สูงข้ึนและมีตําแหนงทาง
วิชาการ 

(1.2) มีระบบและกลไกสนับสนุน
สงเสริมใหอาจารยประจาํศึกษา
ตอระดับปริญญาเอกและ 
มีตําแหนงทางวิชาการ 

(1.2) แผนการสงเสริมอาจารย
ประจําใหมีวุฒิการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้นและมีตําแหนง 
ทางวิชาการ 

(1.3) สนับสนุนสงเสริมอาจารย
ประจํา และอาจารยผูมี
ตําแหนงทางวิชาการ ใหทําวิจัย
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน และพัฒนาคุณภาพ
ทางวิชาการ 

(1.3) มีระบบและกลไกสนับสนุน
สงเสริมใหอาจารยประจาํทําวจิัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

(1.3) งานวิจัยเพ่ือพัฒนา 
การเรียนการสอน และงานวิจัย 
เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย 

(2) แผนพัฒนาการฝกประสบการณวิชาชีพของหลักสูตร 
(2.1) สรางความรวมมือ (MOU) 
กับหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

(2.1) จัดเตรียมแหลง 
ฝกประสบการณวชิาชพี 

ที่หลากหลายและเพียงพอ 

ตอจํานวนนักศกึษา  
โดยการหาเครือขายความ
รวมมือกับหนวยงานตาง ๆ 

(2.1) เอกสารการสรางความ
รวมมือ (MOU) กับหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน อาท ิ
- เอกสารลงนามความรวมมือ 
(MOU) และรายงานฐานขอมูล
แหลงฝกประสบการณวชิาชีพ
สําหรับนักศึกษา หรือ 

- เอกสารใด ๆ ที่แสดงถึง 
การตอบรับความรวมมือ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้
  ระหวางหลักสูตรกับหนวยงาน

อื่น ๆ 
(2.2) วางแผนการ 
ฝกประสบการณวชิาชีพของ
หลักสูตรใหเปนระบบมาตรฐาน
อยางตอเน่ือง 

(2.2) กําหนดแผนการ  
ฝกประสบการณวชิาชพี  
เพื่อเพิ่มโอกาสการเขาสู
ตลาดแรงงานโดยการเรยีนรู 
จากประสบการณจริง 

(2.2) คูมือการฝกประสบการณ
วิชาชพีของหลักสูตร  
ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูประกอบการตอ 
ผลการปฏิบัติของนักศึกษา และ
รายงานสรุปผลการฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

(2.3) การจัดเก็บขอมูล 
ที่เปนระบบและพัฒนา
ฐานขอมูลการฝกประสบการณ
วิชาชพีที่เปนมาตรฐาน 

(2.3) จัดทําฐานขอมูลการ 
ฝกประสบการณวชิาชพี และ
จัดเก็บขอมูลแหลงฝกใน
ฐานขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะห
ความเหมาะสมและ 
ความเพียงพอตอไป 

(2.3) ฐานขอมูลการ 
ฝกประสบการณวชิาชพี 

 

(3) แผนปรับปรุงหลักสูตรที่มีความสอดคลองกับความตองการของผูประกอบการ 
(3.1) วิจัยความตองการ 
ของตลาดแรงงาน และ
ผูประกอบการ เพื่อนาํผล  
การวิจัยมาพัฒนาหลักสตูร 

(3.1) จัดทําวิจัยตดิตามความ
เปลี่ยนแปลงดานความตองการ
ของตลาดแรงงาน และ
ผูประกอบการ  

(3.1) รายงานการวิจัย 

การประเมินความพึงพอใจ 
ในการใชบัณฑิตของ
ผูประกอบการ 

(3.2) หลักสูตรมีการปรับปรุง
แผนการสอนใหสอดคลองกับ
การเปล่ียนแปลงของวิชาชีพ 

(3.2) ปรับปรุงแผนการสอน 
ทุกรายวิชา ใหสอดคลองกับ 
การเปล่ียนแปลงของวิชาชีพดาน
บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร 
ตามผลการวิจัย 

(3.2) มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 

มคอ.6 มคอ.7 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบการศึกษา 

  การจัดการศึกษาเปนระบบทวิภาค ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน จะเปดกรณีที่นักศึกษาเรียนไมผาน (F) ในรายวิชาท่ีเปด
ตามแผนการศึกษา หรือมีการยกเลิกรายวิชา (W) ซึ่งอยูในดุลยพินิจและความเห็นชอบของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร  

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

  ไมมี 

2. การดําเนินการหลักสตูร 
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

  วัน - เวลาราชการปกติ เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 
  ภาคการศึกษาที่หนึ่ง ระหวางเดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม 
  ภาคการศึกษาที่สอง  ระหวางเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 

  ภาคการศึกษาฤดรูอน  ระหวางเดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคม  
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

  1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ และ 
  2) มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศการรับสมัครสอบวัดความรู เพื่อพิจารณาคัดเลือก
เขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

  3) มีความปกติทางดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา  
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

   1) การปรับตวัจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาสูระดับอุดมศึกษา 
   2) นักศึกษาขาดพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

  1) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อเตรียมความพรอม
ในการใชชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา 
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  2) จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษาใหมกอนเขาเรียน และกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาชีพและความเชี่ยวชาญท่ีสงเสริมวิชาชีพใหแกนักศึกษาที่อยูระหวางการศึกษาเปนระยะ
อยางตอเน่ือง และสม่ําเสมอ 

  3) สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาทักษะทางภาษาใหแกนักศึกษา อาทิ การจัดทดสอบ 
และ/หรือฝกอบรมเสริมความรูและทักษะการใชภาษาอังกฤษกอนเปดภาคการศึกษา และระหวาง
การศึกษาตามชวงเวลาท่ีเหมาะสม  

2.5 แผนการรับนักศึกษา และผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 

ปที่ 1 40 40 40 40 40 

ปที่ 2 - 40 40 40 40 

ปที่ 3 - - 40 40 40 

ปที่ 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

จํานวนผูคาดวาจะสําเรจ็การศกึษา    40 40 
2.6 งบประมาณตามแผน 

  2.6.1 งบประมาณรายรบั (หนวย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

คาบํารุงการศึกษา 1,528,000 3,056,000 4,584,000 6,112,000 6,112,000 

คาลงทะเบียน  280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 32,000 64,000 96,000 128,000 128,000 

รวมรายรับ 1,840,000 3,400,000 4,960,000 6,520,000 6,520,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)  

หมวดเงิน ปงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ก. งบดําเนินการ 
1. คาใชจายบุคลากร 1,147,650 1,810,800 2,515,400 3,032,300 3,262,300 

2. คาใชจายดําเนินงาน  227,800 332,900 352,200 372,600 394,200 

3. รายจายระดับ
มหาวิทยาลัย 305,600 611,200 916,800 1,222,400 1,222,400 

รวม (ก) 1,681,050 2,754,900 3,784,400 4,627,300 4,878,900 

ข. งบลงทุน 
คาครุภัณฑ 2,000,000 1,400,000 980,000 686,000 480,200 

รวม (ข) 2,000,000 1,400,000 980,000 686,000 480,200 

รวม (ก)+(ข) 3,681,050 4,154,900 4,764,400 5,313,300 5,359,100 

จํานวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 

คาใชจายตอหัว
นักศึกษา 92,026 51,936 39,703 33,208 33,494 

 

2.7 ระบบการศึกษา 
  เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก)  

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 
  เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก)  
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
    ไมนอยกวา 134 หนวยกติ 

 3.1.2 โครงสรางหลักสตูร 
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 134 หนวยกิต 

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หนวยกิต 

 2) หมวดวิชาเฉพาะ 95 หนวยกิต 
 2.1 วิชาบังคับ   60 หนวยกิต 
 2.2 วิชาเลือก ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
 2.3 วิชาประสบการณวิชาชีพ 5 หนวยกิต 
 3) หมวดวิชาเลือกเสร ีเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 3.1.3 รายวิชา 
   1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 33 หนวยกิต 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

1500201 ความเปนสวนดุสิต 

Suan Dusit Spirit 

4(2-4-6) 

1500119 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเปนผูรอบรู 
Thai for Being Scholars 

6(6-0-12) 

1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําตน 
English for Self-direction 

4(4-0-8) 

1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะทอนคิด 

English for Reflective Thinking 
4(4-0-8) 

2500116 สังคมอารยชน 
Civilized People Societies 

4(2-4-6) 

250017 พลเมืองไทยและพลโลกที่ด ี
Smart Thai and Global Citizens 

4(2-4-6) 

4000112 วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในชีวติประจําวัน 

Science and Mathematics in Daily Life 
4(2-4-6) 

4000113 ความเขาใจและการใชดจิิทัล 

Digital Literacy 
3(2-2-5) 



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 15 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

2) หมวดวิชาเฉพาะ ใหเรียนไมนอยกวา 95 หนวยกิต แบงเปน 

    2.1) วิชาบังคับ 60 หนวยกิต 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

1631103 สารสนเทศ หองสมุด และสังคม 

Information, Library and Society 

3(3-0-6) 

1631104 ทักษะการรูสารสนเทศ 

Information Literacy Skills 

3(2-2-5)  

1631105 ทักษะจําเปนของนักสารสนเทศในยุคดิจิทัล 

Necessary Skills of Information Professional in Digital Age 

3(2-2-5) 

1631207 การพัฒนาทรพัยากรหองสมุด 
Collection Development 

3(2-2-5) 

1631208 การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ 

Information Resources Cataloging 

3(2-2-5) 

1631306 การสงเสริมการอานและการเรียนรูตลอดชีวิต 

Promotion of Reading and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

1631307 การบริการสารสนเทศ 
Information Services 

3(3-0-6) 

1631308 การคนคืนสารสนเทศและบริการอางอิง 
Information Retrieval and Reference Services 

3(2-2-5) 

1631603 การอานภาษาอังกฤษสําหรับนักสารสนเทศ 
English Reading for Information Professional 

3(3-0-6)  

1631604 การเขียนภาษาอังกฤษสาํหรับนักสารสนเทศ 

English Writing for Information Professional 

3(3-0-6) 

1631605 ภาษาอังกฤษเพื่อการบรกิารผูใช 
English for User Service 

3(3-0-6) 

1632209 การจัดหมูทรพัยากรสารสนเทศ 

Information Resources Classification 
3(2-2-5) 

1632313 การพัฒนาเว็บหองสมุดและสารสนเทศ 

Library and Information Web Development 

3(2-2-5) 

1632402 การจัดการหองสมุดและองคกรสารสนเทศ 

Library and Information Organization Management 

3(2-2-5) 



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 16 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

1633121 การจัดการฐานขอมูลหองสมุดและสารสนเทศ 

Library Database Management and Information 
3(2-2-5) 

1633124 พื้นฐานการเริ่มตนธรุกิจสารสนเทศ 

Introduction to Starting Information Business  

3(3-0-6) 

1633417 การประชาสัมพันธและการตลาดสารสนเทศ 

Public Relations and Information Marketing 

3(2-2-5) 

1633418 การจัดการความรูในองคกรสารสนเทศ 

Knowledge Management in Information Organization 
3(3-0-6) 

1634419 เทคโนโลยีและส่ือใหมในหองสมุด 

Technologies and New Medias in Library 

3(3-0-6) 

1634903 สัมมนาทางบรรณารกัษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
Seminar in Library and Information Science 

3(2-2-5) 

 

   2.2) วิชาเลือก เลือกเรียนไมนอยกวา 30 หนวยกติ 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

1632102 พื้นฐานการจัดการขอมูล 

Introduction to Data Management 

3(3-0-6) 

1632210 การจัดหมูระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 

Library of Congress Classification 

3(2-2-5) 

1632314 การศึกษาผูใช 
User Studies 

3(2-2-5) 

1632609 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารในงานหองสมุดและสารสนเทศ 

Thai for Communication in Library and Information Work 

3(3-0-6) 

1632610 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 

English for Professional 
3(3-0-6) 

1633118 การเขียนโปรแกรมข้ันพื้นฐานสําหรับงานหองสมุดและสารสนเทศ 

Basic Programming for Library and Information Work 

3(2-2-5) 

1633123 การพัฒนาฐานขอมูลบนเว็บหองสมุดและสารสนเทศ 

Library and Information Web Database Development 
3(2-2-5) 

   



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 17 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

1633125 โปรแกรมประยุกตสําหรับงานหองสมุดและสารสนเทศ 

Application Software for Library and Information Work 

3(2-2-5) 

1633126 การวิเคราะหและการออกแบบระบบงานหองสมุดและสารสนเทศ 

Systems Analysis and Design for Library and Information Work 

3(2-2-5) 

1633127 การวิเคราะหสื่อและเครือขายสังคม 

Social Network and Media Analysis 
3(2-2-5) 

1633128 แหลงสารสนเทศและการบริการสารสนเทศทางวทิยาศาสตร เทคโนโลยี
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
Information Sources and Services in Science, Technology, 

Humanities, and Social Sciences  

3(2-2-5) 

1633129 การใชสารสนเทศเพื่อความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 
Use of Information for Creativity and Imagination 

3(2-2-5) 

1633130 การจัดการขอมูลสาธารณมติ 
Data Management on Public Opinion Poll 

3(2-2-5) 

1633206 การสรางและการจัดการเน้ือหาสารสนเทศ 

Information Content Creation and Management 

3(2-2-5) 

1633419 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) 

1634420 การจัดการโครงการหองสมุดและสารสนเทศ 

Library and Information Project Management 
3(2-2-5) 

1634904 การวิจัยเบ้ืองตนทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
Introduction to Research in Library and Information Science 

3(2-2-5) 

 

 

 



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 18 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

    2.3) วิชาประสบการณวิชาชีพ 5 หนวยกิต 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

1634806 การฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
Field Experience in Library and Information Science 

5(450) 

 

    3) หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

    ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และจะตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต 
รวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
  



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 19 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

 3.1.4 แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 

ปที่ 1 / ภาคการศึกษา 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา 

ดวยตนเอง 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
1500119 ความเปนสวนดุสิต 4 2 4 6 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ  
1631103 สารสนเทศ หองสมุด และสังคม 3 3 0 6 

1631104 ทักษะการรูสารสนเทศ 3 2 2 5 

1631105 ทักษะจําเปนของนักสารสนเทศในยุคดิจิทัล 3 2 2 5 

1631307 การบริการสารสนเทศ 3 3 0 6 

1631603 การอานภาษาอังกฤษสําหรับนักสารสนเทศ 3 3 0 6 
รวม 19 15 8 34 

     

     

ปที่ 1 / ภาคการศึกษา 2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา 

ดวยตนเอง 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
1500201 ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาความเปนผูรอบรู  6 6 0 12 

หมวดวิชาเฉพาะ - วิชาบังคับ  
1631207 การพัฒนาทรัพยากรหองสมุด 3 2 2 5 

1631208 การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ 3 2 2 5 

1631306 การสงเสริมการอานและการเรียนรูตลอดชีวิต 3 2 2 5 

1631308 การคนคืนสารสนเทศและบริการอางอิง 3 2 2 5 

1631604 การเขียนภาษาอังกฤษสําหรับนักสารสนเทศ 3 3 0 6 

รวม 21 17 8 38 

 



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 20 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

ปที่ 2 / ภาคการศึกษา 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา 

ดวยตนเอง 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําตน 4 4 0 8 

4000113 ความเขาใจและการใชดิจิทัล 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะ - วิชาบังคับ  
1632209 การจัดหมูทรัพยากรสารสนเทศ 3 2 2 5 

1632313 การพัฒนาเว็บหองสมุดและสารสนเทศ 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะ – วิชาเลือก 

163xxxx วิชาเลือก 6    

รวม 19    

 

     

ปที่ 2 / ภาคการศึกษา 2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา 

ดวยตนเอง 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะทอนคิด 4 4 0 8 

2500116 สังคมอารยชน 4 2 4 6 
หมวดวิชาเฉพาะ - วิชาบังคับ  
1632402 การจัดการหองสมุดและองคกรสารสนเทศ 3 2 2 5 

1633121 การจัดการฐานขอมูลหองสมุดและสารสนเทศ 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะ – วิชาเลือก     
163xxxx วิชาเลือก 6    

รวม 20    

 



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 21 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

ปที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา 

ดวยตนเอง 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
2500117 พลเมืองไทยและพลโลกท่ีดี 4 2 4 6 

หมวดวิชาเฉพาะ - วิชาบังคับ  
1631605 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผูใช 3 3 0 6 

1633417 การประชาสัมพันธและการตลาดสารสนเทศ 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะ – วิชาเลือก     
163xxxx วิชาเลือก 6    

หมวดวิชาเลือกเสรี 3    
รวม 19    

 

 

ปที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา 

ดวยตนเอง 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
4000112 วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 4 2 4 6 

หมวดวิชาเฉพาะ – วิชาบังคับ 
1633124 พื้นฐานการเร่ิมตนธุรกิจสารสนเทศ 3 3 0 6 
1633418 การจัดการความรูในองคกรสารสนเทศ 3 3 0 6 

หมวดวิชาเฉพาะ – วิชาเลือก 
163xxxx วิชาเลือก 6    

หมวดวิชาเลือกเสรี 3    
รวม 19    

 



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 22 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

ปที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา 

ดวยตนเอง 

หมวดวิชาเฉพาะ - วิชาบังคับ  
1634419 เทคโนโลยแีละสื่อใหมในหองสมุด 3 2 2 5 

1634903 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะ – วิชาเลือก 
163xxxx วิชาเลือก 6    

รวม 12    

 
 

ปที่ 4 / ภาคการศึกษา 2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา 

ดวยตนเอง 

หมวดวิชาเฉพาะ - วิชาประสบการณวิชาชีพ 
1634806 การฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและ

สารสนเทศศาสตร 
5 

 
 450  

รวม 5  450  

  



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 23 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

1500201 ความเปนสวนดุสิต  
Suan Dusit Spirit 

4(2-4-6) 

 พัฒนาการความเปนมาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน อัตลักษณ 
แหงวัฒนธรรมสวนดุสิต มารยาทอยางไทยและการนําไปสูความเปนผูดีที่ไดชื่อวาสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี 
พัฒนาการในวิชาการในสาขาท่ีโดดเดนของมหาวิทยาลัย ดานการเรือน วิชาชีพครู สาธิตอนุบาลละอออุทิศ 
การศึกษาพิเศษ อาหาร อุตสาหกรรมการบริการ งานการพยาบาล ตลอดท้ังศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงาม  
อันแสดงออกถึงความเปนไทยและเทาทันตอการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกในทุกมิติ การเรียนรูดวยตนเอง 
ความเขาใจตนเองและผูอื่น บุคลิกภาพตามรูปแบบความเปนสวนดุสิต ความรัก ความศรัทธา มุงมั่น ทุมเท 
ในการทํางานดวยความประณีต และรูจริงในสิ่งที่ทํา 
 Development of Suan Dusit University from the past to the present, SDU’ s 

cultural identity, Thai social manners and development with civility into ladies and 

gentlemen, development of SDU’s academic distinction in culinary arts, teaching profession, 

kindergarten education at La- or Utis Demonstration School, special education, food and 

services, nursing services, and elegant art and culture, as identification of being Thai and 

aligned with global changes in all dimensions, self- study, understanding of oneself and 

others particular personality according to Suan Dusit Spirit, love, belief, determination and 

devotion for work with great care and particular expertise 
 
1500119 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเปนผูรอบรู  

Thai for Being Scholars 

6(6-0-12) 

 ใชภาษาเพื่อความถูกตอง ความงดงาม ความมีสุนทรียะของภาษาทั้งทักษะการฟง การพูด 
การออกเสียง การอาน และการเขียน ใชภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร โดยจับประเด็นสําคัญจากเรื่องท่ีอาน  
และฟง ตั้งคําถาม วิเคราะห ตีความ และประเมินคา แสดงถึงบุคลิกภาพและความเปนผูรอบรูในการใช
ภาษาในฐานะเครื่องมือของการประกอบอาชีพและการติดตอส่ือสารในแตละสังคม 

 Use of language with accuracy, elegance and aesthetics, in terms of listening, 

speaking, pronunciation, reading and writing, use of Thai for communication, by getting main 

ideas from what is read and listened to, making inquiries, analyses, interpretations and 

evaluations, to indicate one’ s personality and scholars for the use of Thai as a tool for 

professional work and communication in each society 
   



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 24 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําตน 

English for Self-direction 

4(4-0-8) 

อานและทําความเขาใจขอมูลสารสนเทศหรือเรื่องราวตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน สรุปใจความสําคัญจากเรื่อง
ที่ฟงและอาน อภิปราย เสนอแนวคิดในประเด็นท่ีเปนขอดีและขอดอยในศาสตรสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง 
ของตนเอง เขียนจดหมาย รวมถึงคํารองขอท่ีไมเปนทางการ จดบันทึกเรื่องใกลตัวและใจความสําคัญ 
ของเรื่องระหวางการพูดคุย 

 Reading and understanding of data and information and matters in everyday 

situations, demonstration of main ideas from what is heard and read, discussion, 

presentation of ideas related to strengths and weaknesses in one’s particular field of study, 

writing of letters and informal requests, and note-taking of familiar matters and key concepts 

during discussions 

 
1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะทอนคิด 

English for Reflective Thinking 

4(4-0-8) 

ใชทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษในการใหรายละเอียดคําชี้แจงและคําแนะนําเรื่อง  
ที่ตนเองรูแกผูอื่น เขาใจเนื้อหาบทความและประกาศประชาสัมพันธตาง  ๆ วิเคราะหขอมูลเบื้องตน  
และแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เปนรูปธรรมและนามธรรม รวมทั้งเรื่องท่ีเกี่ยวของกับวัฒนธรรมของไทย 
และของเจาของภาษา สนทนาโตตอบและพูดใหขอมูลในหัวขอเรื่องที่คุนเคยอยางคลองแคลวและเปน
ธรรมชาติ 

Practice of English listening and speaking skills in providing others with detailed 

instructions and advice in one’ s area of expertise, understanding of articles and public 

announcements, analysis of basic information, and expression of ideas on abstract and 

concrete matters, as well as ones related to Thai and native- speaking culture, interaction 

with and provision of information for others with fluency and spontaneity 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 25 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

2500116 สังคมอารยชน 

Civilized People Societies  

4(2-4-6) 

 ความหมาย ความสําคัญ ความรูและขอคิดจากการศึกษาอารยธรรมโลก อารยธรรมตะวันตก 
อารยธรรมตะวันออก และอารยธรรมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยมุงเนนการวิเคราะห 
เชิงเปรียบเทียบกับอารยธรรมไทย พัฒนาการทางสังคมแบบอารยชนในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งสัมพันธกับระบบ
การเมือง การปกครอง กฎหมาย และรูปแบบของรัฐตลอดจนระบบเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความเช่ือ ศาสนา 
ผานผลงานศิลปกรรมแขนงตาง ๆ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

 Identification, significance, knowledge, and ideology gained from studies of 

global civilization, western civilization, eastern civilization and South East Asian civilization, 

emphasizing comparative analyses with Thai civilization, social development with civility in 

21st century, which is related to political systems, laws and forms of government, economic 

systems, beliefs and religions, through various areas of arts from the past to the present 
 
2500117 พลเมืองไทยและพลโลกท่ีดี 

Smart Thai and Global Citizens 

4(2-4-6) 

 ประวัติความเปนมาของสังคมไทยและโลกจากอดีตสูปจจุบัน มรดกทางภูมิปญญาในสาขา 
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเอกลักษณของความเปนไทย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการปรับตัวใหเทาทัน 
ตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การคิดวิเคราะหและการแกไขปญหา ความรวมมือและการอยูรวมกัน
อยางสันติ ความรับผิดชอบตอสังคม ทัศนคติปฏิเสธคอรัปชัน รูจักหนาที่ความเปนพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก ตระหนักถึงความเปนปจเจกชนในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก รวมถึงการเคารพในสิทธิ
มนุษยชนและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

 History of Thai and global societies from the past up to the present, wisdom 

heritage in various fields related to identity of being Thai and philosophy of sufficiency 

economy, to adapt oneself to changes in the global society, building up skills of analytical 

thinking and problem solution, collaboration and peaceful coexistence with others, 

responsibility for the society, anti- corruption attitude, awareness of one’ s duty and one’ s 

individual identification as Thai and global citizens, as well as respect to human rights and 

cultural diversity 
 
 
 



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 26 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

4000112 วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 
Science and Mathematics in Daily Life 

 4(2-4-6)  

 การคิดและการใหเหตุผล การบริหารการเงินสวนบุคคล การวิเคราะหขอมูลและการตัดสินใจ 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรกับปจจัยการดํารงชีวิต การประยุกตวิทยาศาสตร  
เพื่อสุขภาพ คุณภาพชีวิต และส่ิงแวดลอม ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห  
และใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางคุมคา สื่อสังคมออนไลนกับการดําเนินชีวิตในยุคดิจิทัล และการบูรณการ 
ทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับการแกปญหาในชีวิตประจําวัน  
ที่เปนประโยชนตอการดํารงชีวิตและการทํางาน 

 Thinking and reasoning, personal finance, data analysis and decision- making, 

scientific skills and procedures, science and living factors, application of science for health, 

life quality and environment, information technology advancement, analysis and 

worthwhile use of information technology, online social media and ways of living in the 

digital age, and integration of science, mathematics and information technology, to solve 

everyday problems for benefits of living and working 
 

4000113 ความเขาใจและการใชดิจิทัล 

Digital Literacy 

3(2-2-5) 

 แนวคิดเก่ียวกับความเขาใจและการใชดิจิทัล สิทธิและความรับผิดชอบ การเขาถึงสื่อดิจิทัล 
การส่ือสารยุคดิจิทัล ความม่ันคงปลอดภัยยุคดิจิทัล ความเขาใจสื่อดิจิทัล แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล  
การมีสุขภาพดีในยุคดิจิทัล ดิจิทัลคอมเมิรซ กฎหมายดิจิทัล และเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต 

 Digital literacy concept, rights and responsibilities, digital media access, digital 
communication, digital security, digital media understanding, digital society practices, digital 
health and wellness, digital commerce, digital law and future digital technology 

 



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 27 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาบังคับ 

 
1631103 สารสนเทศ หองสมุด และสังคม 

Information, Library and Society 

3(3-0-6)  

 แนวคิดและหลักการของสารสนเทศ หองสมุด และสังคม พัฒนาการของหองสมุด ความสําคญั
ของหองสมุดและสารสนเทศ นโยบายท่ีเกี่ยวของกับหองสมุดและสารสนเทศ แนวคิดขององคกรจัดเก็บ 
และจัดการความรูความทรงจําของมนุษย พิพิธภัณฑ จดหมายเหตุ บทบาทและสถานภาพของบรรณารักษ
และนักสารสนเทศ 

 Concepts and principles of information, library and social, development of 

library, the importance of libraries and information, policies relating to libraries and 

information, conceptual of the organizations store and manage about knowledge, memory 

of human, museum, archives, and the role and status of librarians and information 

professionals 
 
1631104 ทักษะการรูสารสนเทศ 

Information Literacy Skills 

3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการของการรูสารสนเทศ ทรัพยากรและแหลงสารสนเทศ การวิเคราะห 
ความตองการใชสารสนเทศ การคนหาสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ จริยธรรมการใชสารสนเทศ  
การอางอิง และการทํารายงานวิชาการ 
 Concept and principles of information literacy, resources and information 

sources, information needs analysis, information search query, information evaluation, ethic 

and fair use, referencing, and writing academic report 

 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 28 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

1631105 ทักษะจําเปนของนักสารสนเทศในยุคดิจิทัล 

Necessary Skills of Information Professional in Digital Age 
3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการของทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ทักษะที่จําเปนในการทํางานยุคดิจิทัล 
ของบรรณารักษและนักวิชาชีพสารสนเทศ อาทิ การแกปญหาท่ีซับซอน การคิดอยางมีวิจารณญาณ 
ความคิดสรางสรรค การบริหารบุคคล การรวมมือกับผูอื่น ความฉลาดทางอารมณ การลงความเห็น  
และการตัดสินใจ การใสใจความตองการของลูกคา การตอรอง และความยืดหยุนทางปญญา 
 Concepts and principles of 21st century skills, neccessary working skills of 

librarians and information professionals in digital age such as solving complex problems, 

critical thinking, creativity, personnel management, collaboration with others, emotional 
intelligence, judgments and decisions, customer care, negotiation, and intellectual flexibility 
 
1631207 การพัฒนาทรัพยากรหองสมุด 

Collection Development 
3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการของการพัฒนาทรัพยากรหองสมุด ประเภท ลักษณะของทรัพยากร
สารสนเทศ รวมถึงทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล แหลงทรัพยากรสารสนเทศ กระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรหองสมุด ความรวมมือและเครือขายดานการพัฒนาทรัพยากรหองสมุด  การจัดทําขอกําหนด 
ของผูวาจาง การเจรจาตอรอง การประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาทรัพยากรหองสมุด 
จริยธรรมในการใชสารสนเทศดิจิทัล 

 Concepts and principles of information resources development, types and 

characteristics of information resources, digital collection, information sources, processes of 

information resources development, collaboration and network for information resources 

development, term of reference, negotiation, application of information technology for 

information resources development, ethics use of digital information 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 29 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

1631208 การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ 

Information Resources Cataloging 

3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการของการทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ หลักเกณฑการทํารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบแองโกลอเมริกัน เมตะดาตา และอารดีเอ เครื่องมือที่ใชในการทํารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศดวยระบบคอมพิวเตอร (MARC) 
 Concepts and principles of information resources cataloging, rules of information 

resources cataloging using Anglo-American Cataloguing Rules (AACR), metadata, and 
resource description and access (RDA), tools for information resources cataloging, 

information resources cataloging with machine-readable cataloging (MARC) 
 
1631306 การสงเสริมการอานและการเรียนรูตลอดชีวิต 

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

 แนวคิดและหลักการของการอานและการเรียนรูตลอดชีวิต พฤติกรรมการอาน เทคนิค  
การอาน ทักษะการอานเพื่อใหเขาใจและเขาถึงองคความรู ทักษะการอานเพื่อสรางปญญา ปญหาการอาน
ของบุคคลกลุมตาง ๆ การจัดบริการและกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูตลอดชีวิต 

 Concepts and principles of reading and lifelong learning, reading behavior, 

reading techniques, reading skills to understand and access knowledge, reading skills to 

create wisdom, reading problems of various groups, services and activities to promote 

reading and lifelong learning 
 
1631307 การบรกิารสารสนเทศ 

Information Services 
3(3-0-6) 

 แนวคิดและหลักการของการบริการหองสมุด การบริการส่ือสิ่งพิมพ และส่ือดิจิทัล ประเภท
ของการบริการ ความตองการสารสนเทศและบริการ วัฏจักรของหองสมุดและการบริการ  การออกแบบ
บริการสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในงานบริการหองสมุด กฎหมายท่ีเกี่ยวของ
กับหองสมุดและการบริการ จิตบริการ แนวโนมของการบริการสารสนเทศ นวัตกรรมการบริการสารสนเทศ 

 Concepts and principles of library services, printed media and digital media 

services, type of services, information and service requirements, library and service circle, 
information service design, ICT usage in library services, law related to library and services, 

service mind, trend to library services, information service innovations 
 



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 30 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

1631308 การคนคืนสารสนเทศและบริการอางอิง 
Information Retrieval and Reference Services 

3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการคนหาขอมูลพื้นฐาน เทคนิคการคนคืนสารสนเทศขั้นสูง การเลือก
ฐานขอมูล การใชระบบสารสนเทศตาง ๆ การประเมินผลการสืบคน ปรัชญาของการบริการอางอิง  
การวิเคราะหคําถาม การสัมภาษณ การใหบริการอางอิง การบริการอางอิงแบบเสมือน บทบาท 
ของผูใหบริการอางอิงในสังคมดิจิทัล 

 Concepts and principles of searching, strategies of advanced information 

retrieval, database selections, types of information systems, evaluations of information 

retrieval, philosophies of reference services, question analysis, interviews, reference services, 

virtual reference services, roles of librarians in digital society 
 
1631603 การอานภาษาอังกฤษสําหรับนักสารสนเทศ 

English Reading for Information Professional 
3(3-0-6) 

 ทบทวนโครงสรางประโยค ฝกหาใจความสําคัญและคําสําคัญ การตีความและสรุปความ  
การใชพจนานุกรมและคําศัพทสัมพันธ ศึกษาคําศัพทและสํานวน ฝกอานบทความวิชาการและบทความ
ทั่วไปทางดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ฝกอานงานเขียนประเภทอ่ืน ๆ 

 Reviewing sentence structures, identifying main idea and key words, content 

interpretation and summary, usage of dictionary and thesaurus, studying vocabularies and 

idioms, reading academic and non-academic articles related with library and information 

science, reading various types of documents 
 
1631604 การเขียนภาษาอังกฤษสําหรับนักสารสนเทศ 

English Writing for Information Professional 
3(3-0-6) 

 ทบทวนไวยากรณพื้นฐานภาษาอังกฤษ ศึกษาและวิเคราะหโครงสรางประโยคและประโยค
ตัวอยางประเภทตาง ๆ ฝกเขียนประโยคความเดียว ประโยคความรวม ประโยคความซอน ประโยคความ
รวมและประโยคความซอน ศึกษาสวนประกอบของการเขียนยอหนา ฝกเขียนยอหนา ศึกษาโครงสราง 
ของการเขียนเรียงความ ฝกเขียนเรียงความทั่วไปและท่ีเกี่ยวกับบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
 Reviewing english grammar, studying and analyzing sentence structures and 

various sentence examples, writing simple, compound, complex and compound-complex 

sentences, studying elements of a paragraph, writing paragraphs, studying structure of an 

essay, writing essays for general and library and information science purposes 



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 31 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

1631605 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผูใช 
English for User Service 

3(3-0-6) 

 การใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในงานบริการ  การสนทนาตามสถานการณ คําศัพท
เกี่ยวกับการบริการ มารยาทการบริการ การกลาวทักทาย การเสนอความชวยเหลือผูใช การจัดการ 
ขอรองเรียน การนําเสนอบริการ 
 English communication for user service, conversation on situational, 

vocabularies related service, manner, greeting, offering help to user, handling with 

complaints, service presentation  
 
1632209 การจัดหมูทรัพยากรสารสนเทศ 

Information Resources Classification 
3(2-2-5) 

 แนวคิด หลักการและหลักเกณฑของการจัดหมูทรัพยากรสารสนเทศ การจัดหมูทรัพยากร
สารสนเทศดวยระบบทศนิยมดิวอ้ี การกําหนดสัญลักษณแทนเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ  
และการวิเคราะหเรื่อง 
 Concepts, principles, and rules for calaloging and classification of information 

resources with Dewey Decimal System, symbols definition representing information 

resources, subject analysis 
 
1632313 การพัฒนาเว็บหองสมุดและสารสนเทศ 

Library and Information Web Development 
3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการของการพัฒนาเว็บ โครงสรางเว็บ การออกแบบเว็บ การจัดการเน้ือหาบน
เว็บ การประชาสัมพันธและการตลาดบนเว็บ การประเมิน และการดูแลรักษาเนื้อหาบนเว็บ การใช
โปรแกรมออกแบบและจัดการเน้ือหาบนเว็บ จริยธรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเว็บ 

 Concepts and principles of web development, web structures, web design, web 

content management, public relations and information marketing on web, web evaluation, 
ma intaining web content, using web design and content management software, the ethics 

involved in web development 
   
   
   
   



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 32 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

1632402 การจัดการหองสมุดและองคกรสารสนเทศ 

Library and Information Organization Management 
3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการของการจัดการหองสมุดและองคกรสารสนเทศ การวางแผน การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย การจัดการงบประมาณ การจัดการความเปลี่ยนแปลง การจัดการความเสี่ยง ภาวะผูนํา
และการจูงใจ เครื่องมือสําหรับการบริหารจัดการหองสมุดสมัยใหม องคกรสารสนเทศดิจิทัล เทคนิค  
การส่ือสารทางวิชาการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพหองสมุดและองคกรสารสนเทศ  
 Concepts and principles of library and information organization management, 

planning, human resources management, budget management, change management, risk 

management, leadership and motivation, trend to library administration tools, digital 

information organization, communication techniques for scholar, standard and quality 

assurance of libraries and information organizations 
 
1633121 การจัดการฐานขอมูลหองสมุดและสารสนเทศ 

Library Database Management and Information 
3(2-2-5) 

 โครงสรางขอมูล ระบบการจัดการฐานขอมูล แบบจําลองขอมูล แนวคิดและหลักการออกแบบ
หองสมุดและสารสนเทศที่ดี เทคนิคการทําใหเปนบรรทัดฐาน แผนผังความสัมพันธของขอมูล ภาษา
แบบสอบถาม พจนานุกรมขอมูล ความปลอดภัยของฐานขอมูล การใชโปรแกรมประยุกตในการจัดการ
ฐานขอมูลหองสมุดและสารสนเทศ 

 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 
 
1633124 พื้นฐานการเริ่มตนธุรกิจสารสนเทศ 

Introduction to Starting Information Business 
3(3-0-6) 

 แนวคิดและหลักการเริ่มตนธุรกิจสารสนเทศ องคประกอบของการเริ่มตนธุรกิจ กระบวนการ
เริ่มตนธุรกิจ วัฎจักรของธุรกิจสารสนเทศ กฎหมายพื้นฐานสําหรับการเริ่มตนธุรกิจสารสนเทศ
 Concepts and principles of starting an information business, elements of starting 

a business, the process of starting a business, information business cycle, basic law for 

starting an information business 
   



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 33 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

1633417 การประชาสัมพันธและการตลาดสารสนเทศ 

Public Relations and Information Marketing 
3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการของการประชา สัมพันธและการตลาดสารสนเทศ  กลยุ ทธ 
การประชาสัมพันธและการตลาดสารสนเทศ การสรางตราสินคา การบริหารลูกคาสัมพันธ ความสัมพันธ
ของการประชาสัมพันธและการตลาดสารสนเทศ คุณธรรมและจริยธรรมของการประชาสัมพันธ 
และการตลาดสารสนเทศกรณีศึกษาการประชาสัมพันธและการตลาดสารสนเทศสําหรับหองสมุด  
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  
 
1633418 การจัดการความรูในองคกรสารสนเทศ 

Knowledge Management in Information Organization 

3(3-0-6) 

 แนวคิดและหลักการการจัดการความรู กระบวนการและรูปแบบการจัดการความรู ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการความรู องคกรแหงการเรียนรู โครงสรางพื้นฐานของการจัดการความรู ปฏิบัติการ
จัดการความรู การวัดและประเมินผล คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักจัดการความรู 
 Concepts and principles of knowledge management, process and knowledge 

management model, information system for knowledge management, organization of 

learning, basic structure of knowledge management, action for knowledge management, 

measurement and evaluation, moral and ethics for knowledge managers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 34 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

1634419 เทคโนโลยีและสื่อใหมในหองสมุด 
Technologies and New Medias in Library 

3(3-0-6) 

 แนวคิดและหลักการของเทคโนโลยีและส่ือใหมในหองสมุด พัฒนาการ ประเภทของเทคโนโลยี
และส่ือใหมในหองสมุด การวางแผน ทักษะการใชงาน การประเมิน การบํารุงรักษา ผลกระทบของ
เทคโนโลยีในหองสมุดและแนวโนมของเทคโนโลยีและส่ือใหมในหองสมุด 

 Concepts and principles of library technologies and new medias, evolution, 

types of library technologies and new medias, planning, application skills, evaluation, 

maintenance, the impact of library technologies, and the trend of library technologies and 

new medias 
   
1634903 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

Seminar in Library and Information Science 
3(2-2-5) 

 รูปแบบและวิธีการจัดสัมมนา ประเด็นสําคัญท่ีเกี่ยวกับวิชาชีพบรรณารักษศาสตร 
และสารสนเทศศาสตร การนําเสนอและอภิปราย กรณีศึกษาทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
 Models and methods for seminar organization, important issues on library and 

information science, presentation and discussion of case studies on library and information 

science 
 
วิชาเลือก 
 
1632102 พื้นฐานการจัดการขอมูล 

Introduction to Data Management 
3(3-0-6) 

 แนวคิดพื้นฐานดานการจัดการขอมูล ประโยชนของขอมูล การเพิ่มศักยภาพการแขงขัน 
ดวยขอมูล ซอฟตแวรและเทคโนโลยีสมัยใหมในการจัดการ วิเคราะห เก็บรวบรวม แสดงผลขอมูล เทคนิค
พื้นฐานการวิเคราะหขอมูล การประยุกตการจัดการขอมูลในการแกปญหา 
 Basic concepts of data management, usefulness of data, Increasing competition 

with information, the software and modern technology in the management, analysis, 

collection, data output, basic techniques of data analysis, the apply of data management 

in problem solving 
 
 



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 35 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

1632210 การจัดหมูระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 

Library of Congress Classification 
3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการของระบบการจัดหมูของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน  การจัดหมูหนังสือ
ทางการแพทย การกําหนดเลขหมู หัวเรื่อง การใชฐานขอมูลออนไลนเพื่อการวิเคราะหเลขหมู 
 Concepts and principles of Library of Congress classification system, National 

Library of Medicine classification, class number, subject headings, and the use of online 

database for classification analysis 
   
1632314 การศึกษาผูใช 

User Studies 
3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการของการใชหองสมุดและสารสนเทศ ความสําคัญของผูใช จิตวิทยาผูใช 
พฤติกรรมการแสวงหาและการใชสารสนเทศ เทคโนโลยีใหมสําหรับการวัดและการวิเคราะหผูใช การให
การศึกษาผูใช การส่ือสารกับผูใช การประเมินการใช และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาผูใชหองสมุด 
และสารสนเทศ 

 Concepts and principles of library and information usage, importance of users, 

users psychology, behaviors of information search and information usage, new technology 

for users evaluation and analysis, users education guides, communication with users, usage 

assessment and case studies concerned with library and information users studies 
 
1632609 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารในงานหองสมุดและสารสนเทศ 

Thai for Communication in Library and Information Work 
3(3-0-6) 

 หลักการส่ือสาร จิตวิทยาการสื่อสาร กลยุทธการส่ือสาร ทักษะการใชภาษา ไดแก การพูด 
การฟง การอาน การเขียนและการสรุปใจความสําคัญ ทักษะการคิด ไดแก การใชเหตุผล การวิเคราะห  
การสังเคราะห การตีความและการสื่อสาร การเขียนงานทางวิชาการ การอางอิง 
 Communication principles, communication psychology, communication 
strategies, linguistic skills: speaking, listening, reading, writing and summarizing, thinking skills: 

reasoning, analyzing, synthesizing, interpreting and communicating, academic writing, 

referencing  

   
   
   



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 36 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

1632610 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 

English for Professional 
3(3-0-6) 

 การสนทนาที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานในหองสมุด การสมัครงาน การเขียนประวัติสวนตัว 
การสัมภาษณงาน การติดตอผูใช การนําเสนองาน การรายงานผลการดําเนินงาน การจัดการประชุม 

 Conversation related to library practices, job application, resume writing, job 

interviewing, user contacting, work presenting, results reporting, meeting arrangement 
 
1633118 การเขียนโปรแกรมขั้นพ้ืนฐานสําหรับงานหองสมุดและสารสนเทศ 

Basic Programming for Library and Information Work 
3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการของโปรแกรมคอมพิวเตอร ขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรม การเขียน 
ผังงาน การวิเคราะหและออกแบบอัลกอริทึม การฝกปฏิบัติ เขียนโปรแกรมสํา หรับงานหองสมุด 
และสารสนเทศ 

 Concepts and principles of computer programming, programming development 

process, flowchart writing, algorithm analysis and design, practice in programming for library 

and information work 
 
1633123 การพัฒนาฐานขอมูลบนเว็บหองสมุดและสารสนเทศ 

Library and Information Web Database Development 
3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการของการพัฒนาฐานขอมูลบนเว็บ การวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล
บนเว็บหองสมุดและสารสนเทศ เครื่องมือที่ใชในการเชื่อมตอฐานขอมูลกับระบบเครือขาย เครื่องมือจัดการ
ฐานขอมูลบนเว็บ การฝกปฏิบัติพัฒนาฐานขอมูลบนเว็บ 

 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, practice in web database development 
 
1633125 โปรแกรมประยุกตสําหรับงานหองสมุดและสารสนเทศ 

Application Software for Library and Information Work 
3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการของโปรแกรมประยุกต การใชโปรแกรมประยุกตในงานหองสมุด  
การบริการ การเผยแพร การส่ือสาร และการใชโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ 
 Concepts and principles of application software, using application software in 

library, services, dissemination, communication, and library automation usage 



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 37 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

1633126 การวิเคราะหและการออกแบบระบบงานหองสมุดและสารสนเทศ 

Systems Analysis and Design for Library and Information Work 
3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการของการวิเคราะหและการออกแบบระบบ ตัวแบบระบบและเทคนิค 

การวิเคราะหและการออกแบบระบบ การประเมิน คัดเลือกและจัดการระบบ กรณีศึกษาการวิเคราะห 
และการออกแบบระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
 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 automation 
 
1633127 การวิเคราะหสื่อและเครือขายสังคม 

Social Network and Media Analysis 
3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการวิเคราะหเครือขายสังคมและสื่อสังคม การเก็บขอมูลบนเครือขายสังคม 
การตรวจสอบและการวาดภาพนิทัศนของเครือขายสังคม พลวัตและการเติบโตของเครือขายสังคม  
ความเช่ือมโยงของเครือขายสังคม การส่ือสารและการเผยแพรนวัตกรรมบนเครือขายสังคม หลักกฎหมาย
เกี่ยวของกับสื่อและเครือขายสังคม 

 Concepts and principles for analyzing social networks and social media, data 

collection on social networks, examination and visualization of the social networks, the 

dynamics and growth of social networks, the link of social networks, communication and 

dissemination of innovations on social networks, principles of law relating to media and 

social networks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 38 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

1633128 แหลงสารสนเทศและการบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
Information Sources and Services in Science, Technology, 

Humanities, and Social Sciences 

3(2-2-5) 

 สารสนเทศ แหลงสารสนเทศและการบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เครือขาย/ขายงานสารสนเทศ เทคนิคการคนคืนสารสนเทศในสาขาตาง ๆ 
การจัดกิจกรรมและการประเมินการบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
 Information related to sciences, technology, humanities, and social sciences, 

information sources and services, network/information group, information retrieval 

techniques in various fields, activities and evaluation of information services for sciences, 

technology, humanities, and social sciences 
 
1633129 การใชสารสนเทศเพื่อความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 

Use of Information for Creativity and Imagination 
3(2-2-5) 

 ความหมายและความแตกตางของความคิด ความคิดสรางสรรค และจินตนาการ ประเภท  
ของความคิด ความคิดแบบตรรกะ ความคิดแบบมีเหตุผล การวิเคราะห สังเคราะหขอมูลเพื่อความคิด
สรางสรรคและจินตนาการ การนําสารสนเทศมาใชอยางมีเหตุผล การนําสารสนเทศมาใชในการคิด
สรางสรรคและจินตนาการ การใชความคิดสรางสรรค 3 ระดับ การใชความคิดโดยตรงกับขอมูลสารสนเทศ 
การใชความคิดสรางสรรคเชิงซอน การใชความคิดสรางสรรคและจินตนาการกับองคความรูใหม การคิด
สรางองคความรูใหมและนวัตกรรม 

 Meaning and difference of ideas, creativity, and imagination, types of ideas, 

logical thinking, and rational thinking, information analysis and synthesis for creativity and 

imagination, reasonable use of information, application of bringing information in creative 

thinking and imagination, 3 levels of creativity use, direct creativity use, complex creativity 

use, application of new knowledge with creativity and imagination use, new knowledge 

creation and innovation 
 
 
 
 



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 39 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

1633130 การจัดการขอมูลสาธารณมติ 
Data Management on Public Opinion Poll 

3(2-2-5) 

 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ประเภท และบทบาทของสาธารณมติ กระบวนการสํารวจ  
สาธารณมติ อาทิ การรวบรวม การจัดเก็บ การเผยแพร และการใชเทคโนโลยีนําเสนอขอมูลสาธารณมติ 
ตอสังคม กรณีศึกษาและการสํารวจสาธารณมติภาคสนาม 

 Concepts, theories, definitions, types and roles of public opinion poll, processes 

of conducting the poll such as gathering, storage, disseminating, and using technology for 

presenting public information to society, case studies and surveys of public opinion poll 
 
1633206 การสรางและการจัดการเนื้อหาสารสนเทศ 

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

 แนวคิดและหลักการของการสรางและจัดการเน้ือหาสารสนเทศ การวิเคราะหพฤติกรรม 
และความตองการของกลุมเปาหมาย การสรางและการปรับแตงเนื้อหาสารสนเทศใหเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย การใชเทคโนโลยีเพื่อการสรางและการจัดการเน้ือหาสารสนเทศ 

 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 
   

1633419 การจัดการสารสนเทศสําหรับเด็ก 

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

 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับสารสนเทศสําหรับเด็ก พัฒนาการของเด็ก จิตวิทยาสําหรับเด็ก 
พฤติกรรมและความตองการสารสนเทศของเด็ก ประเภท รูปแบบและขอบขายเนื้อหาสารสนเทศสําหรับ
เด็ก แหลงผลิตและบริการสารสนเทศสําหรับเด็ก การจัดการสารสนเทศสําหรับเด็ก กิจกรรมสงเสริมการใช
สารสนเทศ บทบาทและสมรรถนะของผูใหบริการและจริยธรรมท่ีเกี่ยวของในสังคมดิจิทัล 

 Concepts and principles of information for children, development of children, 

psychology for children, information and behavioral needs of children, types, format and 

scopes of 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 in digital society 
   



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 40 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

1634415 การจัดการสารสนเทศสําหรับเยาวชน 

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

 แนวคิดและหลักการของการจัดการสารสนเทศสําหรับเยาวชน ความสําคัญของเยาวชน 
จิตวิทยาเยาวชน พฤติกรรมและความตองการสารสนเทศของเยาวชน ประเภท รูปแบบและขอบขายเน้ือหา
สารสนเทศสําหรับเยาวชน แหลงผลิตและบริการสารสนเทศสําหรับเยาวชน การจัดการสารสนเทศสําหรับ
เยาวชน กิจกรรมสงเสริมการใชสารสนเทศ บทบาทและสมรรถนะของผูใหบริการและจริยธรรมท่ีเกี่ยวของ
ในสังคมดิจิทัล 

 Concepts and principles of information management for youth, importance of 

youth, youth psychology, behaviors and information needs of youth, types, format 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 in digital society 
   

1634416 การจัดการสารสนเทศสําหรับผูสูงอายุ 
Information Management for Elderly People 

3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการของการจัดการสารสนเทศสําหรับผูสูงอายุ ความสําคัญของผูสูงอายุ 
จิตวิทยาผูสูงอายุ พฤติกรรมและความตองการสารสนเทศของผูสูงอายุ ประเภท รูปแบบและขอบขาย
เน้ือหาสารสนเทศสําหรับผูสูงอายุ แหลงผลิตและบริการสารสนเทศสําหรับผูสูงอายุ การจัดการสารสนเทศ
สําหรับผูสูงอายุ กิจกรรมสงเสริมการใชสารสนเทศ บทบาทและสมรรถนะของผูใหบริการและจริยธรรม 
ที่เกี่ยวของในสังคมดิจิทัล 

 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 in digital 

society 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 41 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

1634417 การจัดการสารสนเทศสําหรับผูดอยโอกาส 

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

 แนวคิดและหลักการของการจัดการสารสนเทศสําหรับผูดอยโอกาส ความสําคัญ 
ของผูดอยโอกาส จิตวิทยาผูดอยโอกาส พฤติกรรมและความตองการสารสนเทศของผูดอยโอกาส ประเภท 
รูปแบบและขอบขายเนื้อหาสารสนเทศสําหรับผูดอยโอกาส แหลงผลิตและบริการสารสนเทศสําหรับ
ผูดอยโอกาส การจัดการสารสนเทศสําหรับผูดอยโอกาส กิจกรรมสงเสริมการใชสารสนเทศ บทบาท  
และสมรรถนะของผูใหบริการและจริยธรรมที่เกี่ยวของในสังคมดิจิทัล 

 Concepts and principles of information management for the disadvantaged, 

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 in digital society 
 
1634420 การจัดการโครงการหองสมุดและสารสนเทศ 

Library and Information Project Management 
3(2-2-5) 

 ความรู เ บ้ืองตนเกี่ยวกับการจัดการโครงการ กระบวนการจัดการโครงการหองสมุด  
และสารสนเทศ การประเมินความตองการจําเปนของโครงการ การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ  
การจัดการโครงการในดานทรัพยากรมนุษย การเงินและงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการโครงการ 
เครื่องมือและเทคโนโลยีการจัดการโครงการ การประเมินโครงการหองสมุดและสารสนเทศ  

 Introduction to project management, process of library and information project 

management, assessment of necessary need of project, project feasibility, project 

management of human resources, finance and budget for project management, tools and 

technology for project administration, evaluation of library and information projects 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 42 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

1634904 การวิจัยเบ้ืองตนทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
Introduction to Research in Library and Information Science 

3(2-2-5) 

 แนวคิดและขอบเขตของการวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ประเภท 
และรูปแบบของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบการวิจัย การเขียนเคาโครงการวิจัย เครื่องมือที่ใช  
ในการวิจัย การวิเคราะหขอมูล สถิติเพื่อการวิจัย การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูล 
การเขียนและเผยแพรรายงานการวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
 Concepts and scope of library and information science researches, types and 

formats of researches, research methodology, research design, research proposal writing, 

research instrument, data analysis, research statistics, statistical package for data analysis, 

writing and dissemination of library and information science researches 
 
วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 
 
1634806 การฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  

Field Experience in Library and Information Science 
5(450) 

 การฝกปฏิบัติในหองสมุดและองคกรสารสนเทศ ประเด็นปญหาและการแกไขปญหา  
ในสภาวะแวดลอมจริงของหองสมุดและองคกรสารสนเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 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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หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 43 
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3.2 ชื่อ-สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตร 
 3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 
 

ลํา 
ดับ 

ช่ือ–นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอกและ
สถาบัน 

ที่จบ 

ผลงาน
ทาง

วิชาการ 

ภาระการสอน ชม./ 
สัปดาห / ภาค
การศึกษา 

ภาระงานสอน
ที่มีอยูแลว 

(กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงานที่
จะมีใน

หลักสูตรนี ้

1 นายบรรพต พิจิตรกําเนิด 

5 3099 90021 xx x 
 

ผูชวยศาสตราจารย 
(บรรณารักษศาสตร

และ 
สารสนเทศศาสตร) 

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณภาพ)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
พ.ศ.2559 

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
พ.ศ.2546 

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร) 
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา  
พ.ศ.2540 

ภาคผนวก 
ค 

 

9 9 

2 นางสาวบุญญลักษม 
ตํานานจิตร 
3 7099 00203 xx x 
 

ผูชวยศาสตราจารย 
(บรรณารักษศาสตร

และ 
สารสนเทศศาสตร) 

ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิค
ศึกษา) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ  
พ.ศ.2558 

ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
พ.ศ.2541 

ค.บ. (เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา) 
วิทยาลัยครูนครปฐม  
พ.ศ.2535 

ภาคผนวก 
ค 

 

9 9 
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ลํา 
ดับ 

ช่ือ–นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอกและ
สถาบัน 

ที่จบ 

ผลงาน
ทาง

วิชาการ 

ภาระการสอน ชม./ 
สัปดาห / ภาค
การศึกษา 

ภาระงานสอน
ที่มีอยูแลว 

(กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงานที่
จะมีใน

หลักสูตรนี ้

3 นางสาวสายสุดา  
ปนตระกูล 

3 1021 00237 xx x 

ผูชวยศาสตราจารย 
(บรรณารักษศาสตร

และ 
สารสนเทศศาสตร) 

ปร.ด. (นวตักรรมการเรียนรู
และเทคโนโลยี)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี  
พ.ศ.2560 

ภาคผนวก 
ค 

9 9 

  ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
พ.ศ.2544 

  ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร) 
สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี  
พ.ศ.2540 

4 นางสาวฐิติยา เนตรวงษ 
3 4699 00198 xx x 

 

ผูชวยศาสตราจารย 
(บรรณารักษศาสตร

และ 
สารสนเทศศาสตร) 

ค.ด. (เทคโนโลยีและส่ือสาร
การศึกษา) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
พ.ศ.2553 

วศ.ม. (วิศวกรรมดินและนํ้า) 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  
พ.ศ.2546 

ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  
พ.ศ.2544 

วศ.บ. (วิศวกรรมการกอสราง) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
พ.ศ.2538 

ภาคผนวก 
ค 

9 9 
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ลํา 
ดับ 

ช่ือ–นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอกและ
สถาบัน 

ที่จบ 

ผลงาน
ทาง

วิชาการ 

ภาระการสอน ชม./ 
สัปดาห / ภาค
การศึกษา 

ภาระงานสอน
ที่มีอยูแลว 

(กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงานที่
จะมีใน

หลักสูตรนี ้

5 

 

นายจิตชิน จิตติสุขพงษ 
5 1009 99074 xx x 

อาจารย ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิค
ศึกษา) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ  
พ.ศ.2558 

บธ.ม. (การตลาด)  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
พ.ศ.2551 

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ.2544 

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร)  
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม  
พ.ศ.2539 

ภาคผนวก 
ค 

9 9 
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 3.2.3 อาจารยพิเศษ 
   หลักสูตรไมมีการจางอาจารยพิเศษ แตมีการเชิญวิทยากรท่ีมีความรูความสามารถ  
จากวิชาชีพตาง ๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับสาขาวิชาหรือสอดคลองกับสาขาวิชา เขามารวมถายทอดความรู
ในบางหัวขอที่ตองการความเช่ียวชาญเฉพาะหรือประสบการณจริง โดยมอบหมายใหอาจารยประจําวิชา
พิจารณาเลือกสรรผูที่มีคุณสมบัติที่ เหมาะสมมาเปนวิทยากรในรายวิชา โดยผานการเห็นชอบ  
จากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
4. องคประกอบเก่ียวกบัประสบการณภาคสนาม  
 การเสริมประสบการณภาคสนาม หลักสูตรไดแบงออกเปน 2 สวน ไดแก 1) รวมกิจกรรม
เสริมประสบการณวิชาชีพ ซึ่งจัดใหนักศึกษาช้ันปที่ 2 ตองเขารวมกิจกรรมที่ทางหลักสูตรรวมมือกับ
หนวยงานภายในหรือภายนอกสถาบัน ไมนอยกวา 45 ชั่วโมง เพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณ 
จากการทํางานโดยฝกการนําความรู ไปใชในการทํางาน และ 2)  การฝกประสบการณวิชาชีพ 
ทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรในสถานประกอบการท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ในชั้นปที่ 4 โดยมุงเนนใหนักศึกษานําความรูในวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรไป
ประยุกตในหนวยงานทั้งที่เปนภาครัฐหรือเอกชน ภายใตการดูแลของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมทัง้
ตัวแทนจากหนวยงานที่เขารับการฝกประสบการณวิชาชีพนั้น ๆ โดยมีระยะเวลาการฝกงานรวมทั้งสิ้น 
ตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 450 ชั่วโมง 

4.1 มาตรฐานผลการเรยีนรูของประสบการณภาคสนาม  
  มาตรฐานการเรียนรูที่สําคัญของประสบการณภาคสนาม มุงเนนการบูรณาการองค
ความรูเพื่อประยุกตสนับสนุนการปฏิบัติงาน ที่สามารถพิจารณาแตละมาตรฐานการเรียนรูไดดังนี้ 
   1) ดานคุณธรรม และจริยธรรม ตองแสดงออกถึงความ มีวินัยในการทํางาน  
ตรงตอเวลา ขยัน อดทน ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต เสียสละ คํานึงถึงประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนตน ปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ และกติกาสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และ
วิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  
   2) ดานความรู ตองแสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการเรียนรู และ
วิทยาการท่ีมีความเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญ
ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร และศาสตรอื่นท่ีเกี่ยวของ และสามารถบูรณาการ
ความรูในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร กับความรูในศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ 
   3) ดานทักษะทางปญญา สามารถใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห 
คิดเชิงเหตุผล และคิด เชิงบูรณาการในการแกไขปญหาในสถานการณตาง  ๆ ในชีวิตประจําวัน 
ได อย า ง มีประสิทธิภาพ  สามารถใชกระบวนการทาง วิทยาศาสตร ในการแก ไขปญหาได 
อยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับสถานการณ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อสรางนวัตกรรม
และ/หรือประโยชนใด ๆ ตอตนเองและสังคมได 
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   4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ สามารถทํางาน 
เปนทีมกับผูอื่นอยางมีความสุข สงทําใหเกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ  แสดงออกถึงความสามารถ 
ในการปรับตั ว  ร วมกิ จกรรม  และมี ป ฏิสั มพั นธ ที่ ดี ใ นสั งคมพหุ วัฒนธรรม  แสดงออกถึ ง 
การมีภาวะความเปนผูนําเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น  ใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวก 
ในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ ได และแสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบในการเรียนรู และพัฒนา
ตนเองอยางตอเน่ือง 
   5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข แปรผลและนําเสนอขอมูล ไดอยางเหมาะสม และ 
ใชเปนพื้นฐานการแกปญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน  มีความสามารถในการใชภาษา 
เพื่อการส่ือสาร มคีวามสามารถในการติดตอส่ือสาร โดยใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม และแสดงออกถึง 
การมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางาน  

4.2 ชวงเวลา 
  ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

  ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา  

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงการหรืองานวิจัย 
 ไมมี 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1) มีบุคลิกภาพทีด่ี และมีจิตบริการ - สอดแทรกเรื่องราวเก่ียวกับบุคลิกภาพ เชน การแตงกาย  
การเขาสังคม มารยาทไทย การวางตัว และการมีจิตบริการ  
ในรายวิชาท่ีเกี่ยวของ 
- อาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องบุคลิกภาพ และ
การมีจิตบริการ 
- กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เชน กิจกรรมปฐมนิเทศ และ
กิจกรรมปจฉิมนิเทศ เปนตน 

2) มีภาวะผูนํา มีระเบียบวินัย และมี
ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

- สอดแทรกเน้ือหาเกี่ยวกับภาวะผูนํา ความมีระเบียบวินัย และ
ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ในรายวิชาที่เกี่ยวของ 
- กิจกรรมการเรียน นักศึกษาจะไดฝกการทํางานเปนทีม
รวมกับผูอื่น ฝกการนําเสนอในที่ชุมชน ฝกความรับผิดชอบตอ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  
- กิจกรรมพัฒนานักศึกษา นักศึกษาจะไดฝกการดําเนิน
กิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองหรือชวยเหลือ
สั ง คม  โ ดยมี ก า รผลั ด เป ล่ี ยนหน าที่ ค ว ามรั บผิ ดชอบ 
ในแตละกิจกรรม 

3) มีความคดิสรางสรรคและการ
พัฒนาตนเอง 

- สอดแทรกการใชความคิดสรางสรรค และนําเสนอความคิด
ดวยวิธีการตาง  ๆ ตามความเหมาะสมในแตละรายวิชา  
เพื่อกระตุนความคิดสรางสรรค สงเสริมการเรียนรูอยางเปน
ระบบ สามารถวิเคราะห คิดอยางมีเหตุผล และสังเคราะห
ความรูไดดวยตนเอง  
- หลักสูตรสนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษา ทํากิจกรรมตาม
ความตองการหรือความสนใจ  ที่สามารถพัฒนาความรู
ความสามารถ หรือกิจกรรมชวยเหลือสังคม 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
4) มีทักษะการส่ือสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- สอดแทรกเนื้อหาและฝกทักษะการส่ือสารทั้ง 4 ทักษะ  
(ฟง พูด อาน เขียน) การมีมนุษยสัมพันธ ในทุก ๆ รายวิชา 
- จัดกิจกรรมสงเสริมความรู และทักษะการส่ือสาร การมีมนุษย
สัมพันธ  
- จัดกิจกรรมเสริมทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ประยุกตใชกับงานหองสมุดและสารสนเทศ 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
2.1 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

   2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม  
    2.1.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
     มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมกํากับความรู  ตั้ งมั่น 
อยูในหลักคุณธรรม และปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดีของสังคม มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตลอดจนมีสํานึกตอสังคมสวนรวมซ่ึงเปนพื้นฐานสําคัญในการเขาสูตลาดแรงงาน โดยมีคุณลักษณะสําคัญ 
ดังนี้ 
     1) มีคุณลักษณะตามคานิยมไทยท่ีดี ไดแก การประพฤติตนตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมพื้นฐาน มีความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย มีระเบียบวินัย รักษากฎหมาย มีอุดมการณ 
ในสิ่งที่ดีงาม มีความกตัญู มีสัมมาคารวะ รูจักเคารพผูใหญ และรูจักการรักษาวัฒนธรรมและประเพณี
ไทย 

     2) รูจักประหยัด อดออมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     3) มีจิตสาธารณะ ไดแก คุณลักษณะการมีจิตใจเสียสละ มีสํานึกรับผิดชอบ 
ตอสวนรวม เห็นแกประโยชนสวนรวมเอื้ออาทร ใสใจเพื่อนและผูอื่นใหความรวมมือตอการเรียนการสอน
และกิจกรรมสาธารณะ 
     4) มีความภูมิใจในความเปนไทย 

     5) ทัศนคติปฏิเสธคอรรัปชัน ที่แสดงออกมาในดานความคิดและพฤติกรรม 

     6) มีความเปนสวนดุสิต ไดแก การมีความรักและศรัทธาในองคกร ดํารงตน
อยางมีศักด์ิศรี มุงมั่น ทุมเท รวมแรงใจเปนหนึ่งเดียว ขยันอดทน พากเพียร ใฝรูมีความประณีตพิถีพิถัน
และรู จริ ง ใน ส่ิงที่ทํ า  มีบุคลิกภาพท่ี เหมาะสม  แสดงความเปนผูนํ าและความเปนสวนดุสิต 
ไดอยางเหมาะสมในทุกสถานการณจนเปนที่ประจักษตอสาธารณะ 
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   2.1.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  
  1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยผูสอนวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูและ 

ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ใหครอบคลุมตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ 
การเรียนรูและนํามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับรายวิชา 

 2) เนนการมีสวนรวมของผู เรียนในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู โดย 
การนําตัวอยางกรณีศึกษาจากเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ใหเกิดการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห 
สังเคราะห และการประยุกตใชในชีวิตจริง 

 3) จัดกิจกรรมพิเศษท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิดพัฒนาการการเรียนรูดานคุณธรรม 
จริยธรรมตามที่กําหนดในรายวิชาอยางตอเน่ือง 

 4) มอบหมายใหนักศึกษาผลิตชิ้นงานหรือโครงงานที่สะทอนคุณลักษณะ 
ดานคุณธรรมและจริยธรรมตามผลลัพธการเรียนรูเปนรายบุคคลหรือรายกลุม 

 5) ผูสอนแสดงออกถึงการเปนตนแบบท่ีดี 
   2.1.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  
     1) สรางเครื่องมือการวัดประเมินตามสภาพจริงโดยสรางเกณฑการใหคะแนน
(Scoring Rubric) 
    2) ประเมินการเขาเรียนและการสงงานของนักศึกษาตามกําหนดเวลา 
     3) ประเมินระหวางการเขารวมกิจกรรม และการแสดงออกทางพฤติกรรม 
ที่เกิดขึ้นในระหวางการทาํงานรวมกัน  
     4) สังเกตพฤติกรรมที่นักศึกษาแสดงออกในระหวางเรียน  
    5) ประเมินความรับผิดชอบ ความรกัในความเปนไทย การเปนผูมีจิตสาธารณะ  
     6) วัดเจตคติของผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรมหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียน
การสอนในแตละหนวยการเรียนรูหรือแตละภาคเรียน 

  2.1.2 ดานความรู  
    2.1.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 
     ความรูที่ผูเรียนพึงไดรับจากการศึกษาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ประกอบดวย
ความรูพื้นฐานท่ีจะทําใหเขาใจถึงธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่นและสังคม มีความรอบรูถึงการเปล่ียนแปลง 
ของสังคมไทยและสังคมโลก รวมทั้งสามารถนําความรูไปใชเพื่อเสริมสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณและ
ดํารงตนอยูในสังคมได โดยเนื้อหาความรูพหุศาสตรที่นักศึกษาไดเรียนรูครอบคลุมในเนื้อหาสําคัญ ดังนี้ 
    1) มีความรูอยางกวางขวางเพ่ือเสริมสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณ 
    2) มีโลกทัศนกวางไกล 
    3) มีความรู ความเขาใจในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองและผูอื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม
และธรรมชาติ 

    4) มีความรูในศาสตรพื้นฐานที่เกี่ยวของกับกลุมวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร 
ภาษา และวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 
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    5) สามารถประยุกตความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใช 
ในการดําเนินชีวิต     
   2.1.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู  
     1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยผูสอนวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรู 
และผลการเรียนรูดานความรูใหครอบคลุมตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ  
การเรียนรูและนํามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับรายวิชา 
    2) ใชวิธีการจัดการเรียนรูที่ เนนผู เรียนเปนสําคัญดวยรูปแบบกิจกรรม 
การเรียนรูที่หลากหลายสอดคลองกับสาระการเรียนรูในแตละรายวิชาเชน การใชกรณีศึกษา การสนทนา 
อภิปรายกลุมยอย และการนําเสนอเน้ือหาความรูหนาชั้นเรียน 

    3) เรียนรูจากสถานการณจริง การทํากิจกรรมโครงงาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ การศึกษาจากผูสอนที่มีความเช่ียวชาญและจากวิทยากรหรือภูมิปญญาทองถิ่น 
    4) จัดกิจกรรมสง เสริมการเรียนรูครอบคลุมเนื้อหาสาระตามแผนท่ี 
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธการเรียนรู (Curriculum Mapping) ในรายวิชาโดยมอบหมาย 
งานเปนรายบุคคลหรือโครงงานกลุม 
    5) จัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควา เรียนรูวิธีการ
แสวงหาความรูและการสรุปองคความรูดวยตนเอง 
   2.1.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู  
     1) การถาม-ตอบความรูที่เรียนในระหวางการจัดการเรียนรู 
    2) ทดสอบยอยหลังจบการเรียนรูในแตละสัปดาห 
    3) การตอบคําถามทายบทเรียน 

    4) การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

    5) การประเมินจากชิ้นงานรวบยอด เชน รายงาน โครงงาน โครงการ ชิ้นงาน 

    6) การประเมินผลลัพธการเรียนรูที่เกิดขึ้นในระหวางดําเนินกิจกรรมสงเสริม
การเรียนรูในแตละรายวิชา 
  2.1.3 ดานทักษะทางปญญา  
    2.1.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
     ผู เรียนไดรับการพัฒนาใหเปนผูที่มีสติปญญา  ใฝ เรียนรู  มีวิจารณญาณ 
มีกระบวนการคิดอยางเปนเหตุเปนผล  สามารถคิดวิเคราะหแยกแยะ  และสังเคราะหแนวคิด 
ที่เปนประโยชนเพื่อนํามาใชในการดํารงชีวิตได คุณลักษณะที่ครอบคลุมทักษะทางปญญา ไดแก 
    1) มีทักษะในการแสวงหาความรูตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
    2) มีทักษะการคิดแบบองครวมและเชิงตรรกะอยางมีเหตุผล 

    3) มีทักษะการคิดวิเคราะหและการแกปญหา 
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    4) มีทักษะการคิดสรางสรรคเชิงนวัตกรรม 

    5) มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

    6) ความสามารถในการรักษาสุขภาพ 

     2.1.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  
     1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยผูสอนวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรู 
และผลลัพธการเรียนรูดานทักษะทางปญญาใหครอบคลุมตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลลัพธการเรียนรูและนาํมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับรายวิชา 
    2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มกีารประยกุตใชทักษะทางปญญา เชน 
การวางแผนงาน การตัดสินใจแกปญหา การบูรณาการเช่ือมโยงความคิด การวิเคราะห สังเคราะห  
และสรุปแนวความคิดในการทาํรายงาน โครงงาน โครงการ ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ 
    3) สงเสริมการจัดการเรยีนรูที่เนนการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ ไดแก  
การคิดเชิงตรรกะ การอภิปรายกลุม การแสดง สาธิต การทดลองและสรปุผลอยางมีหลักการ นาเชื่อถือ
และสามารถอางอิงได 
    4) การจัดการเรียนการสอนโดยใหศึกษาจากตนแบบ (Model) แลวสรุป 
องคความรู 
    5) การศกึษาดูงานนอกสถานท่ี 

    2.1.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  
     1) การประเมินผลตามสภาพจริงในระหวางการจัดกิจกรรมที่สงเสริมทักษะ 
ทางปญญา 
    2) การประเมินผลช้ินงานในรูปแบบตาง ๆ ไดแก รายงาน โครงงาน หรือ
ชิ้นงานที่เปนสิ่งประดิษฐ 
    3) การจัดประกวดโครงงาน 

    4) การถาม-ตอบในระหวางการจัดการเรียนรู 
    5) การทดสอบยอย 

    6) การสอบกลางภาคและปลายภาค 

  2.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
    2.1.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

     ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบเปนความสามารถ 
ในการแสดงบทบาทของตนเองอยางเหมาะสม เพื่ออยูรวมในสังคม และปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
อยางราบรื่น และมีความสุข โดยครอบคลุมความรูและทักษะตอไปนี้ 
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    1) มีความตระหนักรูถึงสิทธิ บทบาทและหนาที่ของตนเอง ตลอดจนเขาใจ  
เห็นคุณคาและเคารพสิทธิของผูอื่น 

    2) ความเปนพลเมืองที่มีคุณคา และรับผิดชอบตอสังคมไทยและสังคมโลก  
    3) มีทักษะในการประสานงานความรวมมือในการทํางานเปนทีม การเปนผูนํา
และผูตามที่ดี มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีทักษะในการแกปญหาสังคมไดแก การรับรูปญหา การเขาใจปญหา 
การเรียงลําดับความสําคัญของปญหา และแสวงหาแนวทางการแกปญหาอยางสันติวิธี 
    4) มีความเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม มีทักษะในการปฏิสัมพันธกับผูอื่น 
อยางสรางสรรคตระหนักและเขาใจในวัฒนธรรมของสังคมท่ีตนเองอาศัยอยูรวมทั้งเขาใจความแตกตาง  
ทางวัฒนธรรม และสามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม 
   2.1.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
     1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยผูสอนวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรู 
และผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  ใหครอบคลุม 
ตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธการเรียนรูและนํามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู  
ใหเหมาะสมกับรายวิชา 
    2) จัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนการจัดกิจกรรมกลุมในลักษณะกรณีศึกษา 
การอภิปราย การสอนโดยการต้ังโจทยปญหาและการแสดงบทบาทสมมุติ 
    3) จัดการเรียนการสอนโดยมอบหมายการทํางานเปนทีมและใหใชกระบวนการ
กลุมทํางานดวยความเสียสละ 
    4) สงเสริมการทํากิจกรรมท่ีเปนโครงงานกลุม  และการเขารวมกิจกรรม 
ที่เนนความชวยเหลือเก้ือกูลกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 

   2.1.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 

     1) การประเมินผลการเขารวมกิจกรรมกลุมและการทํางานเปนทีม 

    2) สังเกตพฤติกรรม ความเสียสละและจิตอาสาในระหวางการเขารวมกิจกรรม
กลุม 

    3) ประเมินผลความสําเร็จของโครงงานท่ีแสดงให เห็นถึงการกําหนด  
แบงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบการเปนผูมีจิตอาสา ความเสียสละ การพึ่งพาอาศัยและการชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน 
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  2.1.5 ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   2.1.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    ทั กษะการวิ เ คราะห เ ชิ งตั ว เ ลข  การ ส่ือสารและการ ใช เทคโนโล ยี 
เปนความสามารถในการใชความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร และการวิเคราะหเชิงเหตุผลเพื่อการศึกษา
คนควาหาแนวทางแกปญหา รวมทั้งการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเขาถึงขอมูลความรู  อีกทั้ง
ความสามารถในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมคุณลักษณะดังนี้ 
    1) มีความรูในการใชสื่อและขอมูลสารสนเทศอยางรูเทาทัน 

    2) ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ 

    3) มีทักษะในการคิดคํานวณ  การวิเคราะห เชิงตัวเลขและเชิงเหตุผล 
ที่เปนตรรกะ 
    4) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรและสื่อเทคโนโลยีตาง  ๆ ในการทํางาน 
และการส่ือสาร 
   2.1.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยผูสอนวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรู 
และผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีใหครอบคลุมตาม
แผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธการเรียนรูและนํามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู  
ใหเหมาะสมกับรายวิชา 
    2) จัดการเรียนการสอนท่ีเนนการฝกปฏิบัติการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การคิด 
เชิงตรรกะบนพื้นฐานของความเปนเหตุและผล  
    3) จัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีการสรางสถานการณ  การจําลองเหตุการณ  
และหรือบทบาทสมมติเพื่อใหผูเรียนไดใชทักษะการอาน  การเขียน การพูดและการฟง ทั้งภาษาไทย  
และภาษาอังกฤษในการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา 
    4) มุงเนนการใชเทคโนโลยีในรูปแบบท่ีหลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู 
เชน การสรางชองทางติดตอสื่อสารระหวางผูสอนและผูเรียนผานส่ือออนไลน การใช TV on demand 

การใช e-Learningในหองเรียนกลับดาน (Flipped classroom) ที่ผูเรียนสามารถเรียนรูและทบทวน
บทเรียน ศึกษาคนควาไดดวยตนเองทั้งกอนและหลังบทเรียนที่ตองเขาเรียนกับอาจารยผูสอน 
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    5) สงเสริมใหเกิดการประยุกตใชการวิเคราะหเชิงตัวเลข การคิดเชิงตรรกะ 
ความสมเหตุผลตามขอเท็จจริง การวิเคราะหขอมูล การพูดและการเขียนสื่อสารเพื่อรายงานเนื้อหาสาระ
ตาง ๆ ตามขอกําหนดในรายวิชา ดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบในการจัดทํารายงาน 
หรือโครงงานที่ศึกษาคนควา 
    6) จัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใชกระบวนการเรียนรูแบบสเต็มศึกษา  (STEM 

Education) เพื่อส ง เสริมให เกิดการบูรณาการทักษะการคิดวิ เคราะห เชิ งตัว เลข  การ ส่ือสาร 
และการใชเทคโนโลยี 
   2.1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) ใชวิธกีารถาม-ตอบความรูที่เกี่ยวของในระหวางการจัดการเรียนรู 
    2) ทดสอบยอยหลังจบการจดัการเรียนรูในแตละสัปดาห 
    3) ประเมินจากโครงงานหรือชิ้นงานรวบยอดท่ีมอบหมายใหใชความรู 
และทักษะดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีประกอบในการสรางงาน 
 

 2.2 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานของสาขาวิชา 
  2.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

   2.2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

     1) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงตอเวลา ขยัน อดทน  
    2) การแสดงออกถึงการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต เสียสละ 
คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 

    3) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย และกติกาสังคม 
มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
   2.2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

    1) การปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรที่ดีใหแกนักศึกษา โดยสรางเสริมใหนักศึกษา 
มีระเบียบวินัยในดานตาง  ๆ เขาเรียนตรงตอเวลา ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบ 

ของมหาวิทยาลัย 

    2) การปลูกฝงใหมีความซ่ือสัตย โดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบ 
หรือลอกงานและการบานของผูอื่น นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 

ในการสอนทุกรายวิชา รูจักเคารพทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น รวมทั้งมีการจัดโครงการและกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเนื่อง เชน การยกยองชมเชยนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม 
เสียสละ และประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม เปนตน  
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    3) ฝกใหรูหนาท่ีของการเปนสมาชิกในสังคม ตองทราบขอบังคับ/ระเบียบ 
ของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตนอยางมีจรรยาบรรณทางวิชาการ และรักษาไวซึ่งเกียรติแหงวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรในการเรียนการสอนทุกรายวิชา   
   2.2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

    1) ประเมินจากพฤติกรรมการเขาชั้นเรียน การสงงานตรงตอเวลา มีความขยัน 
มุงมั่นในการทํางานใหบรรลุจุดมุงหมาย รวมถึงการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

    2) ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมายใหทําไมวาจะเปนงานเดี่ยวหรืองานกลุม 

    3) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ และระเบียบ
ตาง ๆ อยางตอเน่ือง 
  2.2.2 ดานความรู 
   2.2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 
    1) แสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการเรียนรู และวิทยาการ 
ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
    2) มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร และศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ 
     3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร กับความรูในศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ     

   2.2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
    1) การสอนหลากหลายรูปแบบภายในช้ันเรียน อาทิ การบรรยาย สถานการณ
จําลอง บทบาทสมมติ ฯลฯ และการเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีการแสดงความคิดเห็นและซักถามขอสงสัย 
การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง 
    2) ฝกใหนักศึกษาทําโครงงานและงานวิจัย การคนควาและทํารายงานทั้งเด่ียว 
และกลุมตามหัวขอที่สนใจ 

    3) การสอนโดยใหนักศึกษาเปนศูนยกลาง  ฝกวิ เคราะห  สัง เคราะห   
และประยุกตใชความรูโดยการฝกปฏิบัติจริงทั้งในชั้นเรียนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
    4) การเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษานอกสถานที่ 
    5) การเชิญผูมีประสบการณมาบรรยายและทํารายงานสรุปประเด็นความรู 
ที่ไดรับ     

   2.2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
    1) ประเมินดานความรูจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดใหผูเรียนในชั้นเรียน 

    2 )  ประเมินจากการทดสอบหลักการและทฤษฎี  โดยการสอบยอย  
และใหคะแนน 
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    3) ประเมินจากการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 

    4) ประเมินผลจากการทํางาน โครงงาน หรือรายงานที่ไดรับมอบหมาย  
    5) ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในชั้นเรียน 

    6) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

    7) ประเมินจากการประเมินของผู ใชบัณฑิตที่ รับนักศึกษาเขาฝกงาน  
และการสัมภาษณผูดูแลนักศึกษาฝกงาน 

  2.2.3 ดานทักษะทางปญญา 
   2.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
     1) สามารถใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดเชิงเหตุผล 
และคิดเชิงบูรณาการในการแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    2 )  สามา รถ ใช ก ร ะบวนการทา ง วิ ทยาศาสตร ใ นก า รแก ไ ขปญหา 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับสถานการณ 
     3) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อสรางนวัตกรรมและ/หรือประโยชนใด ๆ  
ตอตนเองและสังคมได 
    2.2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
     1) มอบหมายงานท่ีพัฒนาผูเรียนใหมีการวิเคราะห สังเคราะหและวิพากษได 
โดยใชรูปแบบการสอนที่หลากหลาย 

     2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีโอกาสประยุกตความรูในการแกไข
ปญหา เชน การเรียนรูแบบแกไขปญหา (Problem-Based Learning) การจัดทําโครงการ (Project-
Based Learning) หรือ การวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม (Research-Based Learning)  

    3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีโอกาสบูรณาการความรูกับศาสตร
อื่น ๆ ได เชน การฝกปฏิบัติงานจริง การทํากรณีศึกษา การอภิปรายกลุม การเรียนรูแบบมีสวนรวม  
การเรียนรูจากสถานการณจริง เปนตน 

    4) มอบหมายใหผูเรียนทํารายงานการคนควาขอมูลในสาขาวิชาและศาสตร 
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของนํามาบูรณาการเพื่อสรางองคความรูใหม     

   2.2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
     1) ประเมินจากการทดสอบทั้งการสอบยอย การสอบกลางภาค และการสอบ
ปลายภาค      

    2) ประเมินจากงานที่ไดรบัมอบหมายท้ังงานเด่ียว และงานกลุม เชน โครงการ
หรืองานวิจัยที่มอบหมาย 

    3) ประเมินจากพฤติกรรมของผูเรียนระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

    4) ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จดัในชั้นเรียน 
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  2.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

   2.2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

    1) สามารถทํางานเปนทีมกับผูอื่นอยางมีความสุข  ทําให เกิดผลงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ 

     2) แสดงออกถึงความสามารถในการปรับตัว รวมกิจกรรม และมีปฏิสัมพันธที่ดี
ในสังคมพหุวัฒนธรรม 

     3) แสดงออกถึงการมีภาวะความเปนผูนํา เปนแบบอยางที่ดีตอผู อื่ น  
ใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ ได 
     4) แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบในการเรียนรู และพัฒนาตนเอง 
อยางตอเน่ือง 
   2.2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสมัพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

    1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เนนการทํา งานเปนกลุมและงาน 
ที่ตองมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล เชน การระดมความคิดเห็น การอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นท่ีนักศึกษา
สนใจ 

    2) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบตอตนเองและองคการ การมีมนุษยสัมพันธ 
การเขาใจวัฒนธรรมขององคการ การปรับตัวเขากับสภาวะแวดลอม การยอมรับผูอื่น ฯลฯ 

    3) กําหนดการทํางานกลุมโดยใหนักศึกษาหมุนเวียนกันเปนผูนํากลุม  
และสมาชิกกลุม  
    4) ปลูกฝงใหมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับในงานกลุม 

    5) สงเสริมใหนักศึกษารูจักเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

    6) เปดโอกาสใหนักศึกษาทุกคนไดเสนอความคิดเห็น ในประเด็นที่ไดรับ
มอบหมายใหคนควา 
   2.2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 

     1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของผูเรียนขณะทํากิจกรรม
กลุมและงานที่ตองมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล 
     2) ประเมินจากผลงานของกลุมและผลงานของสมาชิกในกลุมที่ไดรับมอบหมาย
ใหทํางาน 

     3) ประเมินจากการรายงานหนาชั้นเรียนโดยอาจารยผูสอน และนักศึกษา 
    4) ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุม 
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    5) สังเกตพฤติกรรมจากการระดมความคิดเห็น การอภิปราย หรือการสัมมนา
และบันทึกผลการประเมิน 

  2.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   2.2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    1) แสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข แปรผลและนําเสนอขอมูล 
ไดอยางเหมาะสม และใชเปนพื้นฐานการแกปญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 

    2) แสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพื่อการส่ือสาร 
    3) แสดงออกถึงความสามารถในการติดตอสื่อสาร  โดยใช เทคโนโลยี 
ไดอยางเหมาะสม 

    4) แสดงออกถึงการมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางาน  
การดําเนินชีวิตประจําวันได  
   2.2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการฝกทักษะภาษาเพื่อการส่ือสาร  
ทั้งการพูด การฟง การอาน และการเขียน  
    2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เปดโอกาสใหผู เรียนไดคนควาหาความรู 
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนสามารถเลือกใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารท่ีหลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
    4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษามีโอกาสคนควาเรียบเรียงขอมูล
พรอมการอ าง อิงแหล งที่ มาของขอมูลและสามารถน า เสนอใหผู อื่ น เข า ใจได อย างถูกตอง 
และใหความสําคัญในการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล 

    5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผู เรียนไดใชความสามารถ 
ในการนําเทคนิคทางสถิติ และทางคณิตศาสตรพื้นฐานมาประยุกตใช 
    6) มอบหมายงานคนควาองคความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ และใหนักศึกษา
นําเสนอในชั้นเรียน 

    2.2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     1) ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจัดในชั้นเรียน เชน การสังเกต
พฤติกรรมการสอบยอย 
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     2) ประเมินจากผลงานของผูเรียนทั้งรูปแบบการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
และ/หรือรายงานที่เปนรูปเลม 

     3) ประเมินจากเทคนิคที่นําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเทคนิคทางสถิติ 
และทางคณิตศาสตรพื้นฐาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

‚‚ ความรับผิดชอบหลัก “ ความรับผิดชอบรอง 
ผลการเรียนรู 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะ

ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 

1500201 ความเปนสวนดุสิต ‚ “ ‚ ‚ “ ‚ “ “ ‚   ‚   ‚     ‚   ‚   

1500119 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเปน 
ผูรอบรู ‚ “  ‚  “ “  “ ‚  ‚  ‚  “    ‚ “ “ ‚  “ 

1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําตน ‚ “   “ “  ‚ “   ‚ “ “  ‚  “  “ ‚ “ ‚   

1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะทอนคิด ‚ “    “ “ ‚ “ “  ‚ “ ‚  ‚   “  ‚  ‚   

2500116 สังคมอารยชน “  “ ‚   ‚ “ ‚   ‚ ‚ ‚  ‚    “ ‚ ‚   ‚ 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 62 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

ผลการเรียนรู 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 

2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ด ี ‚‚ ‚‚ ‚‚ ““ ‚‚  ‚‚ ‚‚ ““     ““  ““  ‚‚ ‚‚ ““ ‚‚ ‚‚  ““ ‚‚ 

4000112 วทิยาศาสตรและคณิตศาสตรใน
ชีวิตประจาํวัน  

‚‚ ‚‚    ““ ““   ““ ‚‚ ““ ““ ‚‚ ‚‚ ““ ‚‚ ““  ‚‚  ‚‚  ‚‚ ‚‚ 

4000113 ความเขาใจและการใชดิจิทลั ““  ‚‚    ““   ‚‚ ‚‚ ““  ‚‚  ‚‚  ‚‚ ““ ‚‚  ‚‚  ““ ‚‚ 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 63 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

 ผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในตารางมีความหมายดังนี้ 
  1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

     1) มีคุณลักษณะตามคานิยมไทยท่ีดี ไดแก การประพฤติตนตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมพื้นฐาน มีความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย มีระเบียบวินัย รักษากฎหมาย มีอุดมการณ  
ในสิ่งที่ดีงาม มีความกตัญู มีสัมมาคารวะ รูจักเคารพผูใหญ และรูจักการรักษาวัฒนธรรมและประเพณี
ไทย 

     2) รูจักประหยัด อดออมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     3) มีจิตสาธารณะ ไดแก คุณลักษณะการมีจิตใจเสียสละ มีสํานึกรับผิดชอบ 
ตอสวนรวม เห็นแกประโยชนสวนรวมเอื้ออาทร ใสใจเพื่อนและผูอื่นใหความรวมมือตอการเรียนการสอน
และกิจกรรมสาธารณะ 
     4) มีความภูมิใจในความเปนไทย 

     5) ทัศนคติปฏิเสธคอรรัปชัน ที่แสดงออกมาในดานความคิดและพฤติกรรม 

     6) มีความเปนสวนดุสิต ไดแก การมีความรักและศรัทธาในองคกร ดํารงตน 
อยางมีศักดิ์ศรี มุงมั่น ทุมเท รวมแรงใจเปนหนึ่งเดียว ขยันอดทน พากเพียร ใฝรูมีความประณีตพิถีพิถัน
และรู จริ ง ใน ส่ิงที่ทํ า  มีบุคลิกภาพท่ี เหมาะสม  แสดงความเปนผูนํ าและความเปนสวนดุสิต 
ไดอยางเหมาะสมในทุกสถานการณจนเปนที่ประจักษตอสาธารณะ  

  2. ดานความรู  
    1) มีความรูอยางกวางขวางเพื่อเสริมสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณ 
    2) มีโลกทัศนกวางไกล 

    3) มีความรู ความเขาใจในเรื่องท่ีเกี่ยวกับตนเองและผูอื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม
และธรรมชาติ 

    4) มีความรูในศาสตรพื้นฐานท่ีเกี่ยวของกับกลุมวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร 
ภาษา และวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 
    5)  สามารถประยุกตความรู ทางด านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใช 
ในการดําเนินชีวิต 

  3. ดานทักษะทางปญญา 
   1) มีทักษะในการแสวงหาความรูตลอดชีวติเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
   2) มีทักษะการคิดแบบองครวมและเชิงตรรกะอยางมีเหตุผล 

   3) มีทักษะการคิดวิเคราะหและการแกปญหา 
   4) มีทักษะการคิดสรางสรรคเชิงนวัตกรรม 

   5) มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษที ่21 

   6) ความสามารถในการรกัษาสุขภาพ 



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 64 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

  4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

   1) มีความตระหนักรูถึงสิทธิ บทบาทและหนาท่ีของตนเอง  ตลอดจนเขาใจ  
เห็นคุณคาและเคารพสิทธิของผูอื่น 

    2) ความเปนพลเมืองที่มีคุณคา และรับผิดชอบตอสังคมไทยและสังคมโลก 

    3) มีทักษะในการประสานงานความรวมมือในการทํางานเปนทีม การเปนผูนําและ
ผูตามที่ดี มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีทักษะในการแกปญหาสังคมไดแก การรับรูปญหา การเขาใจปญหา  
การเรียงลําดับความสําคัญของปญหา และแสวงหาแนวทางการแกปญหาอยางสันติวิธี 
    4) มีความเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม  มีทักษะในการปฏิสัมพันธกับผูอื่น 
อยางสรางสรรคตระหนักและเขาใจในวัฒนธรรมของสังคมท่ีตนเองอาศัยอยูรวมทั้งเขาใจความแตกตาง
ทางวัฒนธรรม และสามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม 

  5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1) มีความรูในการใชสื่อและขอมูลสารสนเทศอยางรูเทาทัน 

   2) ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ 

   3) มีทักษะในการคิดคํานวณ การวิเคราะหเชิงตัวเลขและเชิงเหตุผลท่ีเปนตรรกะ 

   4) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรและส่ือเทคโนโลยีตาง ๆ ในการทํางานและ 
การส่ือสาร 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ของสาขาวิชา 

‚ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

ผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
หมวดวิชาเฉพาะ – วิชาบังคับ 
1631103 สารสนเทศ หองสมุด และสังคม  ‚   ‚    ‚  ‚    ‚   

1631104 ทักษะการรูสารสนเทศ ‚ ‚  ‚     ‚ “   ‚  ‚  ‚ 

1631105 ทักษะจําเปนของนักสารสนเทศในยุคดิจิทัล “  ‚ ‚   ‚    ‚  “ “   ‚ 

1631207 การพัฒนาทรพัยากรหองสมุด ‚    ‚ ‚ ‚   ‚   ‚  ‚  ‚ 

1631208 การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ ‚  ‚ “ ‚  ‚    ‚  “    ‚ 

1631306 การสงเสริมการอานและการเรียนรูตลอดชีวิต  ‚   ‚    ‚  ‚    ‚   

1631307 การบริการสารสนเทศ ‚  “ “ ‚    “ ‚ “  “  “ ‚ “ 

1631308 การคนคืนสารสนเทศและบริการอางอิง ‚  “ “ ‚    “ ‚ “  “  “ ‚ “ 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 66 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

ผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
1631603 การอานภาษาอังกฤษสําหรับนักสารสนเทศ  ‚    ‚ ‚   ‚   ‚  ‚  ‚ 

1631604 การเขียนภาษาอังกฤษสําหรับนักสารสนเทศ  ‚    ‚ ‚   ‚   ‚  ‚  ‚ 

1631605 ภาษาอังกฤษเพื่อการบรกิารผูใช  ‚    ‚ ‚   ‚   ‚  ‚  ‚ 

1632209 การจัดหมูทรพัยากรสารสนเทศ ‚    ‚ ‚ ‚   ‚   ‚  ‚  ‚ 

1632313 การพัฒนาเว็บหองสมุดและสารสนเทศ ‚  “ “ ‚  “  ‚ ‚   “   “ ‚ 

1632402 การจัดการหองสมุดและองคกรสารสนเทศ ‚ “ “ ‚ “ ‚ ‚ ‚  ‚  ‚ “  ‚ ‚ “ 
1633121 การจัดการฐานขอมูลหองสมุดและสารสนเทศ ‚  ‚  ‚  ‚  “ “   ‚   “ ‚ 

1633124 พื้นฐานการเริ่มตนธรุกิจสารสนเทศ  ‚    ‚   ‚  ‚ ‚   ‚ ‚  

1633417 การประชาสัมพันธและการตลาดสารสนเทศ  ‚  ‚    ‚ “  ‚ “   “ ‚  

1633418 การจัดการความรูในองคกรสารสนเทศ ‚ “   ‚ “ ‚  “ ‚  “  “  “ ‚ 

1634419 เทคโนโลยีและสื่อใหมในหองสมุด ‚     ‚   ‚  ‚      ‚ 

1634903 สัมมนาทางบรรณารกัษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ‚     ‚   ‚ ‚      ‚  
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

ผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
หมวดวิชาเฉพาะ – วิชาเลือก 
1632102 พื้นฐานการจัดการขอมูล ‚ “   ‚ “ ‚  “ ‚  “    “ ‚ 

1632210 การจัดหมูระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ‚    ‚ ‚ ‚   ‚   ‚  ‚  ‚ 

1632314 การศึกษาผูใช ‚    ‚  ‚   ‚    ‚    

1632609 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานหองสมุดและสารสนเทศ  ‚    ‚ ‚   ‚   ‚  ‚  ‚ 

1632610 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชพี  ‚    ‚ ‚   ‚   ‚  ‚  ‚ 

1633118 การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานสําหรับงานหองสมุดและ
สารสนเทศ ‚     ‚   ‚  ‚      ‚ 

1633123 การพัฒนาฐานขอมูลบนเว็บหองสมุดและสารสนเทศ ‚ Ł  Ł ‚  Ł ‚  ‚     Ł  ‚ 

1633125 โปรแกรมประยุกตสาํหรบังานหองสมุดและสารสนเทศ ‚  “ “ ‚  “  ‚ ‚   “   “ ‚ 

1633126 การวิเคราะหและการออกแบบระบบงานหองสมุดและ
สารสนเทศ 

‚ Ł  Ł ‚  Ł ‚  ‚     ‚  Ł 
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ผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
1633127 การวิเคราะหสื่อและเครอืขายสังคม  ‚ “ ‚  “ ‚ “   “ ‚  “ ‚  “ 

1633128 แหลงสารสนเทศและการบริการสารสนเทศทางวทิยาศาสตร 
เทคโนโลย ีมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ‚ “  “  ‚ “  ‚  ‚  “  “ ‚  

1633129 การใชสารสนเทศเพื่อความคิดสรางสรรคและจินตนาการ ‚  “  “ ‚ “ “ ‚ ‚ “    ‚ “  

1633130 การจัดการขอมูลสาธารณมต ิ  ‚ “ “  ‚ “ ‚  “  ‚ “  “ ‚ “ 

1633206 การสรางและการจดัการเนื้อหาสารสนเทศ  ‚  ‚    ‚ “  ‚ “   “  ‚ 

1633419 การจัดการสารสนเทศสําหรับเด็ก ‚ “  ‚  “ ‚ “ “ ‚  “ ‚  ‚ ‚ “ 
1634415 การจัดการสารสนเทศสําหรับเยาวชน ‚ “  “  ‚ “  ‚  ‚  “  “ ‚  

1634416 การจัดการสารสนเทศสําหรับผูสูงอายุ ‚ “  “  ‚ “  ‚  ‚  “  “ ‚  

1634417 การจัดการสารสนเทศสําหรับผูดอยโอกาส ‚ “  “  ‚ “  ‚  ‚  “  “ ‚  

1634420 การจัดการโครงการหองสมุดและสารสนเทศ ‚     ‚   ‚ ‚      ‚  
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ผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
1634904 การวิจัยเบื้องตนทางบรรณารักษศาสตรและ 

สารสนเทศศาสตร ‚  ‚ Ł ‚  Ł ‚  ‚   Ł ‚ Ł  Ł 

วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 

1634806 การฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ “ ‚ ‚ “ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 

 



หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 70 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ  

 ผลการเรียนรูรายวิชาของสาขาวิชาในตารางมคีวามหมายดังนี ้
   1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

   1) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน  
   2) การแสดงออกถึงการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ คํานึง 
ถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 

   3) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย และกติกาสังคม  
มจีรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
  2. ดานความรู 
    1) แสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการเรียนรู และวิทยาการ  
ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
   2) มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร และศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ 
    3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
กับความรูในศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ 
  3. ดานทักษะทางปญญา       

    1) สามารถใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดเชิงเหตุผล  
และคิด เชิงบูรณาการในการแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   2) ส าม า ร ถ ใ ช ก ร ะบวนก า รท า ง วิ ท ย าศ าสต ร ใ น ก า ร แก ไ ขปญห า ไ ด 
อยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับสถานการณ 
    3) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อสรางนวัตกรรมและ/หรือประโยชนใด  ๆ  
ตอตนเองและสังคมได 
   4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

   1) สามารถทํางานเปนทีมกับผูอื่นอยางมีความสุข สงทําให เกิดผลงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

    2) แสดงออกถึงความสามารถในการปรับตัว รวมกิจกรรม และมีปฏิสัมพันธที่ดี  
ในสังคมพหุวัฒนธรรม 

    3) แสดงออกถึงการมีภาวะความเปนผูนําเปนแบบอยางท่ีดีตอผูอื่น ใหความชวยเหลือ
และอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ ได 
    4) แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบในการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
  5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1) แสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข แปรผลและนําเสนอขอมูล  
ไดอยางเหมาะสม และใชเปนพื้นฐานการแกปญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 

   2) แสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร 
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   3) แสดงออกถึงความสามารถในการติดตอสื่อสาร โดยใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 

   4) แสดงออกถึงการมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางาน การดําเนิน
ชีวิตประจําวันได
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ .2559 หมวด 4 เรื่อง การวัดและประเมินผล  
(ภาคผนวก ก)  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเรจ็การศึกษา 
  1) ระหวางจัดการเรียนการสอน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย
ผูสอนทุกรายวิชาเพื่อติดตามและตรวจสอบกลยุทธการสอน การวัดและประเมินผล ตลอดจน
แบบทดสอบของรายวิชา เพื่อดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูวาเปนไปตามท่ีกําหนด 
ในรายละเอียดหลักสูตรหรือไม 
  2) ภายหลังการจัดการเรียนการสอน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประสานงาน 
กับอาจารยผูสอนทุกรายวิชาเพื่อขอขอมูล อาทิ รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เกณฑการใหคะแนน 
และผลคะแนน ทั้งคะแนนเก็บและคะแนนสอบ เปนตน เพื่อใชประกอบการทวนสอบมาตรฐาน 

ผลการเรียนรูของนักศึกษา 
  3) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของการใหคะแนนและ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  4) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการทวนสอบในท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
รวมกัน และจัดทํารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาทุกรายวิชา เสนอตอคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสาํเร็จการศกึษา 
  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลักจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษาแลว อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร ดําเนินการดังนี้  
  1) สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 4 หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษาแลว
เกี่ยวกับผลการเรียนรูที่ไดรับและเกิดขึ้นกับนักศึกษา 
  2) สอบถามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่รับและ/หรือมีสวนเกี่ยวของกับนักศึกษา
หลักจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษาแลว เกี่ยวกับความรูความสามารถ ศักยภาพของนักศึกษา ตามกรอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะ 
ทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะห 
เชิงตัวเลข การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  3) การติดตามความสําเร็จของนักศึกษาหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษาแลว ไดแก 
การไดรับการยกยอง การไดรับรางวัลในลักษณะอยางใดอยางหน่ึง  
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ไดรับปริญญา ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี้ 
  มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตร ีพ.ศ.2559 หมวด 7 เรื่อง การสําเร็จการศึกษาและการใหปริญญา (ภาคผนวก ก)  

3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเรจ็การศึกษา ตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้  
  3.2.1 เปนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตร ในภาคการศึกษา
สุดทาย 

  3.2.2 ผานกิจกรรมภาคบังคับตามเกณฑที่หลักสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนด 

  3.2.3 ผานการทดสอบความรู ความสามารถด านภาษาอั งกฤษตามประกาศ 
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  3.2.4 ใหนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไวในขอ 3.2.1 และ 3.2.3 ยื่นคํารอง
แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษาตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายในระยะเวลา  
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรบัอาจารยใหม 
 การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม มีรายละเอียดดังนี้ 
  1) ปฐมนิเทศอาจารยใหม เพื่อชี้แจงรายละเอียดหลักสูตร แนะนําอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร และมอบเอกสารที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน อาทิ คูมือการดําเนินงานของหลักสูตร  
คูมือนักศึกษา กฎระเบียบ ขอบังคับ และคูมือการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของอาจารย 
  2) สงเสริมใหอาจารยใหมเขารวมการประชุมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่จดัขึ้นประจาํป 
เพื่อทราบถึง ปรัชญา พันธกิจ และวิสัยทัศน ของผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย 

  3) มอบหมายอาจารยอาวุโสเปนพี่เล้ียงในการใหคําปรึกษาและแนะนําเทคนิคการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยการสอนคูกับอาจารยอาวุโส 

  4) ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ แนวทางการทําวิจัย 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการดําเนินงาน
ของรายวิชา (มคอ.5) 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรยีนการสอน การวดัและประเมินผล  
  1) สงเสริมใหอาจารยเขาฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในแนวทางการจัดการเรียน  
การสอน การทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา การใชระบบ
อาจารยที่ปรึกษา ที่จัดเปนประจําโดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือหนวยงานภายนอก 

  2) สนับสนุนใหอาจารยเขารวมการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ตางประเทศ หรือศึกษาดูงานที่เก่ียวของ เพื่อนําความรูที่ไดมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอหลักสูตร
และตนเอง 
  3) จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยวิธีการจัดการเรียนรู (Knowledge management) 
เพื่อใหเกิดถายทอดประสบการณและเกิดการแลกเปลี่ยนความรูในการพัฒนาการเรียนการสอนและ  
การบริหารหลักสูตร 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ  
  1) สนับสนุนการแสวงหาเครือขายความรวมมือในดานวิชาการกับหนวยงานภายนอก  
ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

  2) สงเสริมพัฒนาองคความรูของอาจารยใหมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง มีผลงาน 
ทางวิชาการ ผลงานวิจัยเพื่อการขอตําแหนงทางวิชาการ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกํากับมาตรฐาน 

 การบริหารจัดการหลักสูตรให เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่ อง  
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ที่ประกาศใชเมื่อ พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2552 รวมถึงเกณฑมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี) โดยมีกระบวนการบริหารจัดการ
หลักสูตร ดังนี้  
 1.1 แตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไมนอยกวา 5 คน ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาที่ ตรงหรือสัมพันธ 
กับสาขาวิชา และมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง  มีหนาท่ีหลัก 
ในการวางแผน กํากับ และติดตาม การดําเนินงานตาง ๆ ของหลักสูตร 
 1.2 สรางความตระหนักและความเขาใจใหแกบุคลากร โดยการจัดประชุมชี้แจง ในประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประกันคุณภาพ 

 1.3 มีกระบวนการจัดทําหลักสูตร โดยดําเนินการตามคูมือการจัดทําหลักสูตร โครงสราง
หลักสูตร และเนื้อหาสาระรายวิชา ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ตลอดจนเกณฑมาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
 1.4 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาไมเกิน 5 ป หรืออยางนอยทุก ๆ 5 ป 
2. บัณฑิต 

 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน เปนพันธกิจที่สําคัญ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร จัดใหมีกระบวนการ
ประเมินติดตามผลและการสนับสนุนสงเสริมบัณฑิตภายหลังสําเร็จการศึกษาแลวดวยวิธีการตาง ๆ ไดแก 
 2.1 การประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิต โดยการสอบถามไปยังผูใชบัณฑติ
เก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไปสอดคลองกับความตองการและรองรับการทํางาน
ของหนวยงานไดหรือไม ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ  
ความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.2 การติดตามการมีงานทําหรือมีกิจการของตนเองของบัณฑิต 

 2.3 การเผยแพร การพัฒนาความรูใหแกบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาแลว ไดมีความรูเทาทัน
ความเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรอยางตอเน่ือง ผานชองทางตาง ๆ 
ไดแก การเผยแพรขอมูลทั่วไปผานสื่อสังคมออนไลนของหลักสูตร การฝกอบรม/สัมมนาในประเด็นสําคัญ 
เปนตน 
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3. นักศึกษา 
 นักศึกษาเปนปจจัยสําคัญที่ชี้ใหเห็นความสําเร็จของการจัดการศึกษา ดังนั้นหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร จัดใหมีกระบวนการตาง ๆ  
ที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพใหแกสังคม ตั้งแตการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตร  
การสงเสริม พัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมทางการเรียน และการจัดกิจกรรมเสริมความรูความสามารถ
ตามหลักสูตรใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขาไปมีสวนรวม 
ดังนี้ 
 3.1 การรับนักศึกษา 
  3.1.1 จัดทําระบบ และกลไกการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 4 ป  
  3.1.2 ประสานงาน รวมมือกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนในการกําหนด
แผนการรับนักศึกษา คุณสมบัติของนักศึกษา ตลอดจนการสอบ การคัดเลือกเขามาศึกษาในหลักสูตร 
  3.1.3 ดําเนินงานตามระบบ และกลไกท่ีไดกําหนดไว  
  3.1.4 ประเมินผลการดําเนินงานตามระบบ และกลไก  เพื่อทราบถึงจุดเดน จุดดอย 
ปญหา/อุปสรรคระหวางการดําเนินงาน 

  3.1.5 ปรับปรุง/พัฒนาระบบ และกลไกใหมีประสิทธิภาพท่ีดีขึ้นอยางตอเน่ือง 
 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
  3.2.1 กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและแตงตั้งอาจารณที่ปรึกษา เพื่อใหคําปรึกษา
วิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษาทุกชั้นป 
  3.2.2 จัดกิจกรรมสงเสริม พัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมทักษะการเรียนรู  
ในศตวรรษท่ี 21  
   1) กิจกรรมการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  
    (1) กรณีที่มีนักศึกษาท่ีมีความบกพรองทางการไดยินเขารับการศึกษารวมกับ
นักศึกษาท่ัวไป จึงตองเตรียมกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาชั้นเรียนและพัฒนาการดานการรับรู  
ของผูเรียน โดยจัดกิจกรรมการอบรมภาษามือ เพื่อใหนักศึกษาช้ันปที่ 1 ทั้งนักศึกษาท่ัวไปและนักศึกษา
พิการเรียนรวม ไดปรับทัศนคติ และเรียนรูเกี่ยวกับการอยูรวมกันในวัฒนธรรมที่แตกตาง  
    (2) จัดใหนักศึกษาช้ันปที่ 1 ไดรับการอบรมปรับพื้นความรูและทักษะที่จําเปน
ในการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาทิ ทักษะการใชคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทักษะ 
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนและการส่ือสาร เปนตน 

   2) กิจกรรมสงเสริม พัฒนาศักยภาพนักศึกษานอกเหนือจากหลักสูตร ดานตาง ๆ  
    (1) ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม  
    (2) ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และ 
    (3) ทักษะชีวิตและอาชีพ 
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  3.2.3 บริหารจัดการผลที่เกิดกับนักศึกษา ผานระบบอาจารยที่ปรึกษา 
   1) ติดตาม ตรวจสอบการคงอยูของนักศึกษา โดยดําเนินการทุกปการศึกษา  
   2) ติดตามกํากับดูแลการสําเร็จการศึกษา  
   3) จัดการขอรองเรียน โดยจัดเตรียมชองทางการรับฟงขอรองเรียนที่หลากหลาย 
อาทิ การพูดคุยกับอาจารยประจําหลักสูตรหรืออาจารยที่ปรึกษา การแจงขอรองเรียนผานเว็บไซต  
เปนตน โดยขอรองเรียนตาง ๆ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะนํามาพิจารณาหาวิธีการปรับปรุงแกไข 

  3.2.4 ประเมินผลการดําเนินงานอาจารยที่ปรึกษา เพื่อทราบถึงจุดเดน จุดดอย ปญหา/
อุปสรรคระหวางการดําเนินงาน แลวนํามาวิเคราะหและพัฒนากระบวนการดําเนินงานในปการศึกษา
ถัดไปใหดียิ่งขึ้น 

  3.2.5 ปรับปรุง/พัฒนาการใหบริการคําปรึกษาแกนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพท่ีดีขึ้น
อยางตอเน่ือง   

4. อาจารย 
 อาจารยเปนผูมีสวนในการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพ การบริหารและพัฒนาอาจารย
เพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติสอดคลองกับสภาพบริบทของมหาวิทยาลัย และของหลักสูตร 
โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขาไปมีสวนรวมในการบริหารและพัฒนาอาจารย ดังนี้ 
 4.1 จัดทําระบบ และกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย 
 4.2 ประสานงาน รวมมือกับกองบริหารงานบุคคล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ในการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
 4.3 กําหนดนโยบาย แผนระยะสั้น เพื่อสงเสริม/สนับสนุนอาจารยใหมีคุณสมบัติ 
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีสอดรับกับนโยบายของคณะ และมหาวิทยาลัยตามลําดับ 

 4.4 ติดตามกํากับดูแลการพัฒนาคุณภาพอาจารย ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4.5 ติดตามกํากับดูแลการคงอยูของอาจารย ใหมีอัตรากําลังเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา  
ที่รับเขาในหลักสูตร 
 4.6 ประเมินผลการดําเนินงานการบริหารและพัฒนาอาจารย เพื่อทราบถึงจุดเดน จุดดอย 
ปญหา/อุปสรรคระหวางการดําเนินงาน แลวนํามาวิเคราะหและพัฒนากระบวนการดําเนินงาน  
ในปการศึกษาถัดไปใหดียิ่งขึ้น 

 4.7 ปรับปรุง/พัฒนาบริหารและพัฒนาอาจารย ใหมีประสิทธิภาพท่ีดีขึ้นอยางตอเน่ือง 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน 

 ภายหลังจากเปดรับนักศึกษาและใชหลักสูตรแลว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
จะดําเนินการควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาตาง  ๆ ใหมีเนื้อหาท่ีทันสมัยกาวทันความกาวหนา 
ทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ โดยดําเนินการดังตอไปน้ี 
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 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
  5.1.1 จัดทําระบบ และกลไกการควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาตาง ๆ  
  5.1.2 ประสานงานอาจารยผูสอนใหเสนอแนะแนวทางการปรับเนื้อหาที่ทันสมัยกาวทัน
ความกาวหนาทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงไปทุกสิ้นภาคการศึกษา 
  5.1.3 ประสานงานคณะ เพื่อพิจารณากล่ันกรองหลักสูตรที่มีการปรับปรุงเล็กนอย และ
จัดทําเอกสารการปรับปรุงแกไขหลักสูตรเสนอรองอธิการบดีฝายวิชาการ และนําเขากระบวนการ
พิจารณาและรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  
  5.1.4 ประเมินผลการดําเนินงานการควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาตาง ๆ เพื่อทราบ
ถึงจุดเดน จุดดอย ปญหา/อุปสรรคระหวางการดําเนินงาน แลวนํามาวิเคราะหและพัฒนากระบวนการ
ดําเนินงานในปการศึกษาถัดไปใหดียิ่งขึ้น 

  5.1.5 ปรับปรุง/พัฒนาควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
อยางตอเน่ือง 
 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

   5.2.1 จัดทําระบบ และกลไกการกําหนดผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

  5.2.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพื่อพิจารณาการจัดอาจารยผูสอน  
โดยพิจารณาจากคุณวุฒิทางการศึกษา ผลงานวิชาการ ความรูความสามารถ และประสบการณเกี่ยวของ
กับหลักสูตร  
  5.2.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรติดตาม และตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3 หรือ มคอ.4) จากอาจารยผูสอน 

  5.2.4 อาจารยผูสอนจัดการเรียนการสอน ซึ่งอาจบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการทํานุศิลปะและวัฒนธรรมดวยก็ได โดยใชกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่หลากหลายที่กระตุนใหนักศึกษามีการเรียนรูที่ดี เชน การเรียนเชิงรุก (Active Learning) ชั้นเรียน 
กลับดาน (Flipping Classroom) เปนตน 

  5.2.5 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรติดตาม และตรวจสอบรายงานผลการจัดการเรียน
การสอนของรายวิชา (มคอ.5 หรือ มคอ.6) หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา และจัดทําขอสังเกตท่ีพบนําสง
อาจารยผูสอนแตละรายวิชาใหทราบ 

  5.2.6 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของแตละรายวิชา เพื่อทราบถึงจุดเดน  
จุดดอย ปญหา/อุปสรรคระหวางการดําเนินงาน แลวนํามาวิเคราะหและพัฒนากระบวนการดําเนินงาน 
ในปการศึกษาถัดไปใหดียิ่งขึ้น 

  5.2.7 ปรับปรุง/พัฒนาควบคุมกํากับการจัดการเรียนการสอนของแตละรายวิชา  
ใหมีประสิทธิภาพท่ีดีขึ้นอยางตอเน่ือง 
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 5.3 การประเมินผูเรียน 

  5.3.1 จัดทําระบบ กลไก และเครื่องมือที่ใชในการประเมินผูเรียน 

  5.3.2 อาจารยผูสอนระบุวิธีการประเมินผูเรียนในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 หรือ 
มคอ.4)  
  5.3.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดเวลาการนําสงเครื่องมือที่ใชในการประเมิน
ผูเรียน อาทิ ขอสอบกลางภาค ขอสอบปลายภาค และติดตาม ควบคุมการนําสงเครื่องมือท่ีใช  
ในการประเมินผูเรียนมายังหลักสูตร 
  5.3.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการประเมินผูเรียน และ
จัดทําขอสังเกตที่พบนําสงอาจารยผูสอนแตละรายวิชาใหทราบ 

  5.3.5 อาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5 หรือ มคอ.6) 
ที่ไดดําเนินการทวนสอบระดับรายวิชาแลวมายังหลักสูตร 
  5.3.6 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบผลการเรียนรูของแตละรายวิชา และ 
จัดทําขอสังเกตที่พบนําสงอาจารยผูสอนแตละรายวิชาใหทราบ 

  5.3.7 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของแตละรายวิชา เพื่อทราบถึงจุดเดน  
จุดดอย ปญหา/อุปสรรคระหวางการดําเนินงาน แลวนํามาวิเคราะหและพัฒนากระบวนการดําเนินงาน 
ในปการศึกษาถัดไปใหดียิ่งขึ้น 

  5.3.8 ปรับปรุง/พัฒนาควบคุมกํากับการจัดการเรียนการสอนของแตละรายวิชา  
ใหมีประสิทธิภาพท่ีดีขึ้นอยางตอเน่ือง 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 หลักสูตรดําเนินการตามกระบวนการดานความพรอมของส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน 
โดยอาจารยประจําหลักสูตรรวบรวมขอมูล และวิเคราะหความตองการใชสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
จากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและนักศึกษา จากนั้นอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนดาน
ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและจัดทําสรุปความตองการส่ิงสนับสนุนการเรียนรูของหลักสูตร  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอน 

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรใช
อาคารสถานที่ของมหาวทิยาลัยสวนดุสติ ในการจัดการเรียนการสอนโดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 6.1.1 หองเรียน 
   1) หองเรียน  ขนาดจุ 40 คน    จํานวน 4 หอง 
       ขนาดจุ 60 คน    จํานวน 8 หอง 
       ขนาดจุ 80 คน    จํานวน 2 หอง 
       ขนาดจุ 120 คน    จํานวน  1 หอง 
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   2) หองปฏิบัติการคอมพวิเตอร ขนาดจุ 45 คน  จํานวน 8 หอง 
   3) หองปฏิบัติการทางภาษา ขนาดจ ุ60 คน  จํานวน 2 หอง 
   4) หองประชุมสัมมนา ขนาดจุ 60 คน   จํานวน  3 หอง 
 6.1.2 อุปกรณการศึกษา 
   1) เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร    จํานวน 31 ชุด 

   2) ชุดเครื่องขยายเสียง    จํานวน 31 ชุด 

   3) จอรับภาพ     จํานวน 31 ชุด 

   4) เครื่องฉายภาพวัตถุทบึแสง    จํานวน 31 ชุด 

 หมายเหตุ การใชทรัพยากรรวมกันระหวางคณะและหลักสูตร  บริหารจัดการ 
โดยสวนกลางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 6.1.3 หองสมุด 
   หองสมุดสําหรับนักศึกษาจะมีทั้งเอกสารท่ีอยูในรูปแบบของส่ือส่ิงพิมพ  และ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งนักศึกษาสามารถใชบริการไดท่ีเว็บไซตหองสมุด ฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย และ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Office of Academic Resources 

and Information Technology) ซึ่งเปนแหลงรวบรวมทรัพยากรสารนิเทศ ทุกสาขาวิชา รวมถึงขาวสาร
ที่ทันสมัย เพื่อใหบริการในรูปแบบตาง ๆ ภายในหองสมุดประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 
   1) อินทราเน็ตและอินเทอรเน็ต (Intranet and Internet) 

    มหาวิทยาลัยสวนดุสิตไดจัดใหบริการอินเทอรเน็ตเพื่อเปนการสนับสนุน 
การสอนใหนักศึกษาสามารถคนควาไดดวยตนเองและแลกเปลี่ยนส่ือสารกับผูสอนโดยผานไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส 
   2) ฐานขอมูลทรัพยากรการเรียนรู 
    การใหบริการฐานขอมูลทรัพยากรการเรียนรู เพื่อใหบริการสืบคนขอมูล  
ทั้งบทคัดยอและเนื้อหา (Abstract and Full Text) แก นักศึกษา คณาจารย บุคลากร และนักวิจัย 
ของมหาวิทยาลัยประกอบดวยฐานขอมูล ดังนี้  
     - ฐานขอมูล TDC  

     - ฐานขอมูล ProQuest Dissertations & Theses Global 

     - ฐานขอมูล ABI/INFORM Complete  

     - ฐานขอมูล ACM Digital Library 

     - ฐานขอมูล Emerald Management PLUS และ Emerald Management 

(EM92)  
     - ฐานขอมูล Academic Search Complete  

     - ฐานขอมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Text  

     - ฐานขอมูล e-Books  
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     - ฐานขอมูล IR - Web  

     - ฐานขอมูล Asian Business and Reference  

     - ฐานขอมูล Turn-it-in  

     - ฐานขอมูล Web OPAC 

   3) บริการเครือขายไรสาย (Wi-Fi) 

    การใหบริการอินเทอรเน็ตแบบไรสายใหแก อาจารย นักศึกษา และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปจจุบันใหบริการ Wireless LAN ที่ชื่อ Dusit-Secure ซึ่งมีการบริการ 
จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตไรสาย โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหบริการครอบคลุม 
ทุกชั้นเรียน ทุกอาคารของมหาวิทยาลัยจํานวน 130 จุด 

   4) บริการโฮสต้ิง (WebHosting) 

    การใหบริการรับฝากเว็บไซต ภายใตโดเมนเนม ของ dusit.ac.th สําหรับ
หนวยงานภายใตมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสําหรับหนวยงาน บุคลากร หรือนักศึกษาท่ีตองการสรางเว็บไซต 
เพื่อประชาสัมพันธหนวยงานหรือในงานอื่น  
   5) บริการอีเมลนักศึกษา (Office365) 
    การใหบริการ office 365 หรือ MS.Office เวอรชั่นออนไลน โดยเปลี่ยน
รูปแบบจากการใชโปรแกรมบน PC ไปใชโปรแกรมบน Cloud Computing ทําใหการใช Software 

สํานักงานยุคใหม เชน โปรแกรม Word โปรแกรม Excel โปรแกรม Powerpoint โปรแกรม Onenote 

โปรแกรม Publisher โปรแกรม Access และ โปรแกรม Outlook (ระบบอีเมล) ที่สามารถใชโปรแกรม
เหลานี้ไดบนทุกอุปกรณที่สามารถเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ตได  
   6) บริการ Cloud Computing 

    การใหบริการระบบ Cloud Computing แบบ Private Cloud แกนักศึกษา 
อาจารย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา สําหรับการใหบริการจะเปนในลักษณะ Infrastructure as 

a Service (IaaS) ซึ่งจะทําใหผูใชบริการจะไดเครื่องแมขายเสมือน และสามารถติดตั้งซอฟตแวรเสริมตาม
ความตองการ  อีกทั้ งยั งสามารถเพิ่มทรัพยากร  เชน  RAM CPU และ  Hard disk หรือจะเปน 
การส่ัง Restart Server/Shout Down Server ไดดวยตนเอง  
   7) บริการ MS Dreamspark 

     การใหบริการดาวนโหลด Application ของ Microsoft อาทิเชน ดาวนโหลด 
Windows และโปรแกรมจากไมโครซอฟตฟรี  ผ าน  Dream Spark Premium เพื่ อที่ นั กศึกษา 
จะไดใชงานเทคโนโลนีดานสารสนเทศ ในการพัฒนาความสามารถและทักษะในการสรางสรรคเทคโนโลยี
ไดอยางไรขีดจํากัด จะไดมีโอกาสใชเครื่องมือในการพัฒนาท่ีหลากหลาย ตรงกับความคิดสรางสรรค 
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   8) บริการ One Drive 

    การใหพื้นที่ เก็บขอมูลบนคลาวดฟรี  1 TB สําหรับเก็บขอมูลสวนบุคคล 
แบบออนไลนที่ไมเสียคาใชจาย ซึ่งไดเปล่ียนชื่อจากเดิมคือ SkyDrive โดย OneDriveใหเก็บขอมูลสําคัญ 
ตาง ๆ อาทิ รูปภาพ วิดีโอ และเอกสารตาง ๆ ซึ่งสามารถเปดดูไดจากอุปกรณเคล่ือนที่ตาง ๆ 

   9) บริการโปรแกรมประยุกต 
    - โปรแกรมประยุกต สําหรับงานพัฒนาโปรแกรมและสําหรับงานพัฒนาสื่อ 
Multimedia เ ช น  Visual Studio Adobe Photoshop Adobe PageMaker Adobe Illustrator 

Abode Acrobat Macromedia Dream weaver Macromedia Flash เปนตน 

    - โปรแกรมพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง English Discovery 

6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรยีนการสอนเพ่ิมเติม 

  1) ความพรอมของหองเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณที่ทันสมัยใหเอื้อกับคณาจารย
สามารถปฏิบัติงานสอนไดอยางมีประสิทธภาพ 

   2) เตรียมความพรอมสําหรับเจาหนาที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน  อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่พรอมใชปฏิบัติงาน 

   3) หองสมุดหรือแหลงความรูและส่ิงอํานวยความสะดวกในการสืบคนความรูผานทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนมีหนังสือ ตําราและวารสารในสาขาวิชาที่เปดสอนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศที่เกี่ยวของในจํานวนที่เหมาะสม โดยมีกระบวนการจัดซื้ออยางสม่ําเสมอ 

6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  1) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประเมินความเพียงพอของทรัพยากรและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน 

  2) จัดทําแบบสํารวจความตองการจากนักศึกษา อาจารยในการใชทรัพยากรและส่ิง
สนับสนุนการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน 

  3) จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากอาจารยและนักศึกษาผูใชทรัพยากรและส่ิง
สนับสนุนการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน 

  4) จัดทํารายงานสรุปความตองการใชเปรียบเทียบกับทรัพยากรและส่ิงสนับสนุน 
การเรียนรูที่มีอยู เพื่อแสดงถึงความเพียงพอและจําเปนของทรัพยากรและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
ในการจัดการเรียนการสอน 

  5) คณะกรรมการเสนอรายงานสรุปความตองการจําเปนตามลําดับขั้นเพื่อการจัดการ
จัดสรรงบประมาณ 

  6) คณะกรรมการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารยตอการใชทรัพยากรและ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอนและความคุมคาในการใชงาน 
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนนิงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ชนิดตัวบงช้ี: กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน: ระดับ  

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80  
มีสวนรวมในการประชุมวางแผน ติดตาม และทบทวน 
การดําเนินการงานหลักสตูร 

P P P P P 

2. มีรายละเอียดหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่ สอดคลอง 
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา / 
สาขาวิชา  

P P P P P 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอน 
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

P P P P P 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล 
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา 

P P P P P 

5. จัดทํารายงานผลการดาํเนินการของหลักสูตร ตามแบบ  
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา P P P P P 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอย 
รอยละ 25 ของรายวิชาทีเ่ปดสอนในแตละปการศึกษา 

P P P P P 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ 
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมิน 
การดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

 P P P P 

8. อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา 
ดานการจัดการเรียนการสอน P P P P P 

9. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับ 
การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา รอยละ 50 ตอป P P P P P 

10. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง P P P P P 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม 
ที่มตีอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยมากกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5    P P 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มตีอบัณฑิตใหมบัณฑิต 
เฉลี่ยมากกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 (หลังจากบัณฑิตสําเร็จ
การศึกษาอยางนอย 1 ป) 

    P 

 ทั้งนี้ เกณฑการประเมินผานในระดับด ีคือ มีการดําเนินงานตามขอ 1 - 5 จากตารางตัว
บงช้ีการดําเนินงาน และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

  การประเมินกลยุทธการสอน ดําเนินการโดยมีข้ันตอน 

  1.1.1 อาจารยผูสอนนําสงรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ที่มีการระบุกลยุทธ 
การสอนมายังหลักสูตรกอนเปดภาคการศึกษาอยางนอย 30 วัน 

  1.1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จัดประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดของรายวิชา 
แตละรายวิชา รวมถึงกลยุทธการสอน พรอมจัดทําสรุปขอสังเกต หรือขอแนะนําใหแกอาจารยผูสอน 
แตละรายวิชา เพื่อทําการปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษานั้น ๆ  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน โดยประเมินเกี่ยวกับ
ทักษะการสอน เนื้อหาท่ีใชสอน งาน/กิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรู และความสัมพันธระหวางผูสอนและ
นักศึกษาในกระบวนการเรียนการสอน ทั้งนี้อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทําแบบประเมินอาจารย
ผูสอนแตละรายวิชา โดยใหนักศึกษาเปนผูประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในภาคการศึกษานั้น ๆ 
แลว 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

  การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาและบัณฑิต อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
จัดเตรียมแบบประเมินหลักสูตร ที่จะประเมินการดําเนินงานในดานตาง ๆ ที่ครอบคลุมการบริหารงาน
ของหลักสูตร โดยจัดใหนักศึกษาทําการประเมินเมื่อส้ินสุดปการศึกษา หรือชวงสัปดาหสุดทาย 
ของการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษานั้น ๆ 

2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผูประเมินภายนอก 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยผูทรงคุณวุฒิและ/หรือผูประเมินภายนอก อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดเตรียมความพรอมในดานขอมูล เอกสาร โดยการประเมินลักษณะน้ีใหอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการตามขอบังคับ/ระเบียบของหนวยงานตนสังกัด 

2.3 โดยผูใชบัณฑิตและ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ 

  การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยผูใชบัณฑิตและ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่น  ๆ 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดเตรียมแบบประเมินหลักสูตร ที่จะประเมินคุณลักษณะของบัณฑิต 
ศักยภาพของบัณฑิต และคุณภาพของบัณฑิตท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนจากหลักสูตร โดยจัดใหผูใช
บัณฑิตและ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ ทําการประเมินภายใน 1 ปหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
แลว 
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3. การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ไดดําเนินการ ดังนี้ 
 3.1 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ทุกปการศึกษา 
 3.2 ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการของหลักสูตร 
ตามขอบังคับ/ระเบยีบของหนวยงานตนสังกัดเปนระยะ อาทิ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน เปนตน 

 3.3 จัดทํารายงานสรุปผลการตรวจประเมินการดําเนินการของหลักสูตร เสนอตอ  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
ไดดําเนินการ ดังนี้ 
 4.1 นําขอเสนอแนะ ขอสังเกตของคณะกรรมการตรวจประเมินท่ีระบุในรายงานสรุปผล 
การตรวจประเมินการดําเนินการของหลักสูตรมาทบทวน เพื่อวางแผนปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษา
ถัดไป 

 4.2 จัดทําแผนปรับปรุงหลักสูตร เสนอตอคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
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ผลงานวิชาการอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บรรพต พิจิตรกําเนดิ 

บทความ 

บรรพต พิจิตรกําเนิด. (2560). การยอมรับของนักศึกษาท่ีมีตอระบบบันทึกผลการเรียนรู ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา. วารสารครุศาสตรสาร, 11(1), (มกราคม - มิถุนายน). 
หนา 21-32. 

 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญญลักษม ตํานานจิตร 
บทความ 

บุญญลักษม ตํานานจิตร. (2561). กระบวนการใชปญหาเปนฐานบนแนวคิดการจัดการความรู. วารสาร
พัฒนาเทคนิคศึกษา, 30(105), (มกราคม - มีนาคม). หนา 13-18. 

 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายสุดา ปนตระกูล 

บทความ 

สายสุดา ปนตระกูล. (2560). แนวทางการพัฒนาทักษะ การสืบคนสารสนเทศจากอินเทอรเน็ตของ
ผูปกครองเพ่ือสงเสริมนิสัยรักการอานของเด็กปฐมวัย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี, 6(2), (กรกฎาคม-ธันวาคม). หนา 4-12. 

 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิติยา เนตรวงษ 
บทความ 

Netwong, T. and Thirawan, R. (2018). The Using of Ethical Resource-Based Learning to 

Develop Ethical Information Literacy and Moral Behavior. International 

Journal of Information and Education Technology, 8(1), pp.73-76. 

 

5. อาจารย ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ 
บทความ 

จิตชิน จติติสุขพงษ, รัชฎาพร ธริาวรรณ, ธนิก เทพกิจ และวรินยา ผาตินาวิน. (2560). การใชแบบฝก
เพื่อเสริมสมรรถนะการอานเร็วสําหรับนักศึกษาชัน้ปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 

วารสารบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ, 11(2), 

(พฤษภาคม-สิงหาคม), หนา 26-36.  
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สรุปการวิพากษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 

ณ หองประชุม 1208/1 (KM) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

รายช่ือผูเขารวมวิพากษ 
 ๐ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

  1. รองศาสตราจารย ดร.น้ําทิพย วิภาวิน  
   อาจารยประจําสาขาวิชาศิลปศาสตร  
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  2. รองศาสตราจารย ดร.จุฑารตัน ศราวณะวงศ  
   อาจารยประจําภาควิชานิเทศศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร  
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  3. คุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย  
   ผูอํานวยการฝายบรกิารความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ(สวทช.) 
  4. คุณรณดิา โรจนสัจจะกุล  
   Senior HR Officer Learning and Development, Human Resources 

Development  
   บริษัท ทร ูคอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
  5. คุณเมฆินทร ลิขิตบุญฤทธ์ิ  
   รองผูอํานวยการฝายพัฒนาความรูการเงินขั้นพื้นฐาน และหัวหนาหองสมุดมารวย  
   ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ๐ ผูทรงคุณวุฒิภายใน 

  1. รองศาสตราจารย ดร.สุขุม เฉลยทรัพย (ประธานการวิพากษ) 
   ที่ปรึกษาอธกิารบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 ๐ ที่ปรึกษาภายนอก 

  1. รองศาสตราจารยปราณี อัศวภูษติกุล  
   อาจารยประจําภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะศิลปศาสตร  
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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  2. ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ไมเทาทอง  
   รองคณบดีคณะศิลปศาสตร  
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
  3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงพันธ เจิมประยงค  
   อาจารยประจําภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะอักษรศาสตร  
   จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 

 ๐ คณะกรรมการดําเนินงาน 

  1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บรรพต พิจติรกาํเนิด  ประธานกรรมการ 
  2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญญลักษม ตาํนานจิตร กรรมการ 
  3. ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ   กรรมการ 
  4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายสดุา ปนตระกูล กรรมการ 
  5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิติยา เนตรวงษ  กรรมการ 
  6. ดร.นันทวัน เรืองอราม   กรรมการ 
  7. นางสาวสุกัญญา พวงแกว   กรรมการและเลขานุการ 
 

สรุปประเด็นการวิพากษ 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 ขอ 8 อาชพีที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศกึษา ใหปรับเปน 

  - บรรณารกัษ 
  - นักวชิาการสารสนเทศ 

  - นักจัดการระบบสารสนเทศ 

  - นักจัดการความรู 
  - เจาหนาที่สารสนเทศเฉพาะทาง 
  - ผูประกอบการดานสารสนเทศ 

  - อาชีพอิสระดานสารสนเทศ 

 ขอ 11.2 ยอหนาที่ 1 เพิม่คําวา ราง หนาคาํวา ยทุธศาสตรชาต ิ20 ป เนือ่งจากยังไม
ประกาศใช 
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 ขอ 1.1 ปรับขอความในปรัชญา จากเดิม “บัณฑิตมีความรูความสามารถจัดการหองสมุด
และสารสนเทศ มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม” ปรับเปน 
“บัณฑิตมีความรูความสามารถจัดการสารสนเทศอยางเปนระบบ มีความรู และทักษะดิจิทัล และมี
จิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม” 
 ขอ 1.2 ความสําคัญ บรรทัดที่ 2 เพิ่มขอความ “ความตองการบรรณารักษและ 
นักสารสนเทศยุคใหม” 

 ขอ 3.1.3 (2) ควรปรับชื่อรายวชิาและจัดใหมีเนื้อหารายวชิา ดังตอไปนี้  
ขอเสนอแนะ การดําเนินการ หมายเหต ุ

1) ควรมีเน้ือหาการจดัการ
ความรูในองคกร ที่นักศึกษาได
เรียนรูกระบวนการการบันทึก 
การถายทอดความรูอยางเปน
ระบบ 

- พัฒนารายวิชาการจัดการ
ความรูในองคกรสารสนเทศ ขึ้น
ใหม 
- นําเนื้อหาเก่ียวกับการบริการ
และเผยแพรความรูและภูมิ
ปญญาทองถิ่น นําไปเพิ่มใน
รายวชิาสารสนเทศ หองสมุด 
และสังคม ในสวนของ
พิพิธภัณฑ จดหมายเหตุ 

- ยกเลิกรายวิชาการจดัการ
ความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 

2) ควรมีเน้ือหาเกี่ยวกับ
ทรัพยากรสารสนเทศดจิทิัล 
และเทคโนโลยีตาง ๆ ทีม่ีใชใน
หองสมุด รวมถึงการบํารงุรักษา 
และแนวโนมของเทคโนโลยีที่จะ
นํามาใชในหองสมุด 

- เพิ่มเน้ือหาเกี่ยวกับทรพัยากร
สารสนเทศดิจทิัล ในรายวิชา
การพัฒนาทรพัยากรหองสมุด 
และการบริการสารสนเทศ 

- พัฒนารายวิชาเทคโนโลยีและ
สื่อใหมในหองสมุด ขึ้นใหม เพื่อ
เรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีตาง ๆ 
ที่มีใชในหองสมุด การใชงาน 
การบํารุงรักษา และแนวโนม
ของเทคโนโลยีที่จะนํามาใชใน
หองสมุด  

- ยกเลิกรายวิชาหองสมดุดิจิทัล 

3) รายวชิาการจัดหมูทรพัยากร
สารสนเทศไมไดมีเฉพาะการ
จัดระบบดิวอ้ี และระบบ

- เพิ่มเน้ือหาในรายวิชาการจัด
หมูระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
ซึ่งเรียนเก่ียวกับหลักการ และ
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หองสมุดรัฐสภาอเมรกิันเทานั้น 
ยังมีการจัดหมูหนังสือทางการ
แพทย ที่ยังไมมีสถาบันไหนที่
สอนการจดัหมูหนังสือทางการ
แพทยเพื่อรองรับหองสมุดทาง
การแพทยเหลานั้น 

ฝกปฏิบัติการจัดหมูระบบระบบ
หอสมุดรัฐสภาอเมรกิัน และการ
จัดหมูหนังสือทางการแพทย
เพิ่มเติม เพื่อเพ่ิมศักยภาพของ
นักศึกษาใหสามารถปฏิบัติงาน
ในหองสมุดทางการแพทยไดอีก
ชองทางหน่ึง 

4) ควรสอนใหนักศึกษาสามารถ
จัดทําขอกําหนดของผูวาจาง 
(TOR) และมีทักษะของการ
เจรจาตอรองกับสํานักพมิพ 
รานคา หรือผูจาํหนายตาง ๆ 

- เพิ่มเน้ือหารายวิชาเกี่ยวกับ
การจัดทาํขอกําหนดของผู
วาจาง (TOR) และการเจรจา
ตอรอง ในรายวิชาการพฒันา
ทรัพยากรหองสมดุ 

 

5) ควรมีเน้ือหาที่สอนให
นักศึกษาสามารถปรับเปลี่ยน
บริการท่ีมีอยูใหเหมาะสมกับ
สภาพสังคมในปจจุบันได 

- เพิ่มเน้ือหารายวิชาเกี่ยวกับ
การออกแบบบริการ (Service 

design) ในรายวิชาการบริการ
สารสนเทศ 

- รายวิชาบริการสารสนเทศ 
เปลี่ยนชื่อมาจากรายวิชาการ
บริการหองสมุดและการ
เผยแพรสารสนเทศ 

6) นักศึกษาควรใชงาน
โปรแกรมสําเร็จรูปอยางเชน ชุด
ไมโครซอฟตออฟฟช ไดเปน
อยางดีกอนออกไปทํางาน 

 

- ปรับเน้ือหารายวิชาโปรแกรม
ประยุกตสําหรับงานหองสมุด
และสารสนเทศ เพื่อใหนกัศึกษา
ไดฝกฝนการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปที่เกี่ยวของกับงาน
หองสมุด รวมถึงการใชงาน
โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ 
- ปรับเน้ือหารายวิชาการ
วิเคราะหและออกแบบ
ระบบงานหองสมุดและ
สารสนเทศที่เชื่อมโยงการ
วิเคราะหและการออกแบบ
ระบบงานหองสมุดอัตโนมัติ 

 

  
7) นักศึกษาควรเรียนรูการใช
งานโปรแกรมหองสมุดอตัโนมัติ 
ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับรายวชิาการ
วิเคราะหและออกแบบ
ระบบงานหองสมุดและ
สารสนเทศ 

 

8) ควรจัดใหมีรายวิชาทีม่ี
ลักษณะการบูรณาการรายวิชา

- พัฒนารายวิชาการจัดการ
ขอมูลสาธารณมติ ขึ้นใหม ซึ่ง
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ตาง ๆ ที่จะทาํใหนักศึกษาไดนํา
ความรูความสามารถท่ีเรยีนมา
สรางชิ้นงาน 

เกิดจากการนําความรูใน
รายวชิาตาง ๆ มาสรางใหเกิด
ชิ้นงาน 

 
 ขอ 3.1.4 แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร ใหจัดลาํดับรายวิชาที่เรียนกอนหลังตามคําแนะนํา 
  ขอ 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา ปรับชื่อรายวิชา และคําอธิบายรายวิชาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษตามคําแนะนํา 
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ภาคผนวก จ 
สรุปประเด็นการแกไขของคณะอนุกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร  

และประเด็นการแกไขของกรรมการสภาวิชาการ



หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 114 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ  

สรุปประเด็นการแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารกัษศาสตรและสารสนเทศศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

จากการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลกัสูตร ครั้งท่ี 1(1)/2561 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 
 

ประเด็นการแกไขของ 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

รายละเอียดการแกไขของหลักสูตร / หนา 

1. คณะกรรมการกลั่นกรองตองการทราบความ
แตกตางระหวางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร กับวิทยาการขอมูลและการวิเคราะห (IT) 

1. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร นําเสนอ 
ตอคณะกรรมการกลั่นกรอง สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  
มุงเนนความสามารถในการจดัการหองสมุดและ
สารสนเทศอยางเปนระบบ/มีความรูและทักษะ
ดิจิทัล มจีิตสาํนึกรับผิดชอบตอสังคมและใช
โปรแกรมตามท่ีนัก IT สราง ซึ่งตางจากสาขา
วิทยาการขอมูลและการวิเคราะห ซึ่งเนน 
หลักการเขียนโปรแกรม วิทยาการวิเคราะหขอมูล 
วิศวกรรมขอมูล การบริหารขอมูล ในการนี้
หลักสูตรฯ ไดนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไขใน
คําอธิบายรายวชิา ซึ่งปรากฏในรายละเอียดของ
หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2561 เชน 1631406, 
1633120 (ภาคผนวก ฉ, ช และ ซ) 

2. หนา 5 การใชคําวา (ราง) แผนยุทธศาสตรชาติ 
20 ป ดูจากตัวเลมแลว ใชวา รางยุทธศาสตรชาติ 20 
ป 

2. แกไขขอความเปน รางยุทธศาสตรชาต ิ20 ป  
2 ตําแหนง / หนา 5 

3. หนา 6 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ไม
สอดคลองกับขอมูลในหนา 50 

3. ปรับการเขียนเน้ือหาในหนา 6 ยอหนา 2   
ใหมีความสอดคลองกับหนา 50 

4. หนา 7 ตัวอักษรไมเทากัน 4. แกไขตัวอักษรใหมีขนาดเทากัน / หนา 7 
5. หนา 8 หัวขอปรัชญา เพิ่มคําวา จัดการหองสมุด
และสารสนเทศ 

5. เพิ่มขอความในปรัชญาจากเดิม “บัณฑิต 
มีความรูความสามารถจัดการสารสนเทศ 
อยางเปนระบบ มีความรูและทักษะดิจิทัล  
และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม” เปน  
“บัณฑิตมีความรูความสามารถจดัการหองสมุด
และสารสนเทศอยางเปนระบบ มีความรูและ 
ทักษะดิจิทัล และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม” / 
หนา 8 

6. หนา 9 วัตถุประสงคขอ 3 “มีใจรักบริการ …” ไม
ปรากฏในผลการเรียนรู 

6. คณะกรรมการกล่ันกรองแนะนําใหเพิ่มเน้ือหา
เกี่ยวกับจิตบริการ (service mind) ในรายวิชา 
การบริการสารสนเทศ / หนา 30 และ 
ผลการเรียนรู ขอ 2.2.4 ขอยอย 2.2.2.4  
ประเด็น 3 “แสดงออกถึงการมีภาวะความเปนผูนํา
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ประเด็นการแกไขของ 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

รายละเอียดการแกไขของหลักสูตร / หนา 

เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น ใหความชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณ
ตาง ๆ ได” / หนา 70 

7. หนา 12 หมวด 3 ขอ 2.2 ขอยอย 3) ไมควรระบุ
กลุมนักศึกษาท่ีมีความบกพรองทางการไดยินเพียง
กลุมเดียวที่ตองผานการพิจารณาจากศูนย DSS 

7. ปรับขอความขอยอย 3) เหลือเพียง “มคีวาม
ปกติทางดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา” / 
หนา 11 

8. หนา 13-14 แกไขขอมูลงบประมาณใหถูกตอง
ตามแผนรับนักศึกษา 

8. ปรับแกไขขอมูลงบประมาณใหถูกตองตามแผน
รับนักศึกษา ดวยขอมูลใหมที่ไดจากสาํนักสงเสรมิ
วิชาการและงานทะเบียน / หนา 12-13 

9.  หนา  20-21  รายวิชาการจัดหมูทรัพยากร
สารสนเทศ 1 และ รายวิชาการจัดหมูทรัพยากร
สารสนเทศ 2 จัดแผนการเรียนตอเนื่องเกินไป สงผล
ถึงกรณีหากนักศึกษาไมผานตัวแรก จะเรียนตอที่ 2 
ไมได หรือสามารถควบรวมเปน 1 วิชาไดหรือไม 

9. รายวิชาทั้ง 2 ไมใชเปนรายวิชาตอเน่ืองกัน 
ดังนั้นจึงไดปรับชื่อวิชาเปน 
 ๐ รายวิชาการจัดหมูทรพัยากรสารสนเทศ  
โดยมีเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานการจัดหมู
ทรัพยากรสารสนเทศ และการจัดหมูระบบทศนิยม
ดิวอี้ / หนา 31 
 ๐ รายวิชาการจัดหมูระบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน โดยมีเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับการจัดหมูระบบ
หอสมุดรัฐสภาอเมรกิัน และการจัดหมูหนังสือ
ทางการแพทย ซึ่งเกิดจากการประยกุตระบบ
หอสมุดรัฐสภาอเมรกิันไปใชจัดหนังสือทางการ
แพทย / หนา 35 

10. หนา 17 วิชาพื้นฐานวิทยาการขอมูล ตรวจสอบ
วาเน้ือหาวิชาเหมือนกับรายวิชาของไอที หรือไม? 

10. รายวิชาพื้นฐานวิทยาการขอมูล ของสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรมีความ
แตกตางจากรายวชิาหลกัการวิทยาการขอมูล  
ของสาขาวิชาวทิยาการขอมูลและการวิเคราะห  
ดังคําอธิบายรายวิชาทั้ง 2 ดังนี ้
 ๐ รายวิชาพื้นฐานวิทยาการขอมูล 
(บรรณารักษศาสตรฯ) 
  แนวคิดพื้นฐานดานวิทยากรขอมูล 
ประโยชนของขอมูล การเพ่ิมศักยภาพการแขงขัน 
ดวยขอมูล ซอฟตแวรและเทคโนโลยีสมัยใหมใน
การจัดการ วิเคราะห เกบ็รวบรวม แสดงผลขอมลู 
เทคนิคพื้นฐานการวิเคราะหขอมูล การใชวิทยาการ
ขอมูลในการแกปญหา 
(หมายเหตุ เปลี่ยนชื่อรายวิชาจากพื้นฐาน
วิทยาการขอมูล เปน พื้นฐานการจัดการขอมูล) 
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ประเด็นการแกไขของ 
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รายละเอียดการแกไขของหลักสูตร / หนา 

 ๐ รายวิชาหลักการวิทยาการขอมูล 
(วิทยาการขอมูลและการวิเคราะห) 
  แนวคิดของการวิเคราะหขอมูล ปญหา 
ของธุรกิจที่สรางจากการระดมความคิด ความรู 
ความเชี่ยวชาญ และการแกปญหาทางวิทยาการ
ขอมูล ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับแบบจําลอง 
การทํานาย การจัดรูปแบบที่เหมาะสมกับขอมูล 
ความเหมาะสมเกินไปและการหลีกเล่ียง  
ความคลายคลึงกันเพื่อนบานและกลุม การคิด
วิเคราะหเพื่อตัดสินใจ การแสดงรูปแบบ หลักฐาน
และความนาจะเปน ตัวแทนและการทําเหมือง
ขอความ วทิยาการขอมลู กลยุทธทางธรุกิจและ
แนวโนมของวิทยาการขอมูล 

11. หนา 18 ควรเพิ่มเนื้อหาแหลงสารสนเทศทาง
เทคโนโลยีเขาไปดวยเพื่อใหสมบูรณครบถวน 

11. ปรับชื่อรายวิชา และเพิ่มเน้ือหาในคําอธิบาย
รายวชิา เปน แหลงสารสนเทศและการบริการ
สารสนเทศทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร / หนา 38 

12. หนา 30 คําผิด call number ตองเปน class 
number 

12. แกไขคําผิดจาก call number เปลี่ยนเปน 
class number / หนา 34 

13. หนา 30 เพิ่มเน้ือหา จิตบริการ  13. เพิ่มเน้ือหาจิตบริการ ในคาํอธิบายรายวชิาการ
บริการสารสนเทศ / หนา 30 

14. หนา 34 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผูใช 
กับวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ควรควบรวมเปนวิชา
เดียวกันและควรยายไปบรรจุในหมวดวิชาเฉพาะ 

14. สาขาวิชาไมไดควบรวม 2 รายวิชาดังกลาว 
เน่ืองจากมีเนื้อหาที่แตกตางกัน แตไดมีการนํา
รายวชิาภาษาอังกฤษเพือ่การบริการผูใช ไปไวใน
หมวดวิชาเฉพาะ ในกลุมวิชาบังคับ สวนรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชพี จัดไวในหมวดวิชาเฉพาะ 
ในกลุมวิชาเลือก 

15. หนา 39 คําผิด knowledgewith ตองเปน 
knowledge with 

15. แกไขคําผิดจาก knowledgewith เปน 
knowledge with / หนา 38 

16. หนา 43 การจัดรูปแบบในตาราง ควรตัด
ขอความใหสมบูรณ ไมมีขอความอยูระหวางหนา 

16. จัดรูปแบบตารางใหขอมูลทายตารางไปอยูหนา
ถัดไป 

17. หนา 44 ควรนําชื่ออาจารยผูสอนที่ไมใชอาจารย
ประจําหลักสูตรออก 

17. นํารายชื่ออาจารยผูสอนคนที่ 6 ดร.นันทวัน 
เรืองอราม ออก / หนา 45 

18. หนา 45 พิจารณานําขอมูลอาจารยพิเศษออก 18. นํารายชื่ออาจารยพิเศษออก แตเปดชองทาง
ใหสามารถเชิญวิทยากรมาถายทอดความรูให
นักศึกษาได / หนา 46 
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ประเด็นการแกไขของ 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

รายละเอียดการแกไขของหลักสูตร / หนา 

19. หนา 65 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ของวิชาศึกษาท่ัวไป ขอ 2 ปรับ
วิธีการเขียนใหสอดคลองกัน 2 จุด ระหวางหนา 59 
กับหนา 65 

19. ปรับขอมูลทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ ของวิชาศึกษาทั่วไป ขอ 2 ให
สอดคลองกัน 

20 .  หนา  81 ปรับแกข อมูลดั ชนีบ งชี้ ผลการ
ดําเนินงานขอ 11 และ 12 … เฉลี่ยมากกวา 3.50 
เปน 3.51  

20. ปรับแกขอมูลดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานขอ 
11 และ 12 จาก 3.50 เปน 3.51 / หนา 83 

21. การใชเครือ่งหมาย ; ในคําอธิบายรายวิชา ควร
เปล่ียนเปน , เพื่อใหเหมือนกับวิชาศึกษาทั่วไป 

21. ปรับแกไขการใชเครือ่งหมาย ; ในคาํอธิบาย
รายวชิาทั้งหมด เปน ,  

22. พิจารณาการตัดคํา 22. ดาํเนินการตัดคําทายบรรทัดในตําแหนงตาง ๆ 
ใหมีความถูกตองมากขึ้น 

23. ควรมีรายวิชาที่เรียนเกี่ยวกับการจัดการ
สารสนเทศโดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ เชน RFID, 
QRcode และอื่น ๆ ที่ทนัสมัย 

23. สาขาวิชาไดพัฒนารายวิชาเทคโนโลยีและส่ือ
ใหมในหองสมุด ซึ่งเปนการเรียนรูเกี่ยวกับการ
จัดการสารสนเทศโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยตาง ๆ 
ที่หองสมุดนํามาใชงาน ดังคําอธิบายรายวิชา 
“แนวคิดและหลักการของเทคโนโลยีและส่ือใหมใน
หองสมุด พัฒนาการ ประเภทของเทคโนโลยีและ
สื่อใหมในหองสมุด การวางแผน ทักษะการใชงาน 
การประเมิน การบํารุงรกัษา ผลกระทบของ
เทคโนโลยีในหองสมุดและแนวโนมของเทคโนโลยี
และส่ือใหมในหองสมุด” / หนา 34 
หมายเหตุ: หลักสตูรไมไดระบุคําวา “RFID, 
QRcode” เน่ืองจากเทคโนโลยีตางๆ มกีาร
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็ซึ่งในอนาคตอาจมี
เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นใหม ในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน จึงสอนตามเทคโนโลยีและส่ือใหมใน
ปจจุบันและแนวโนมของส่ือใหมที่จะนํามาใชใน
อนาคต 

24. หนา 166 ตดังานวิจยัของคณาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร  

24. สาขาวิชาไดตัดงานวจิัยของคณาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรออก คงเหลือแตบทความ
วิชาการ/วจิัย ที่ไดรับการตีพิมพในรอบ 5 ป
ยอนหลัง / หนา 106 
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สรุปประเด็นการแกไข จากมติการประชุมของกรรมการสภาวิชาการ  
ครั้งที่ 7(27)/2561 

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 
 

ประเด็นการแกไขของสภาวิชาการ รายละเอียดการแกไขของหลักสูตร / หนา 
1. หลักสูตรดําเนินการปรับแกไขสาระสําคัญตางๆ 
ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะจากท่ี  ประชุม
อนุกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรฯ ครั้งที่ 1/2561 
เมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม 2561 

1. หลักสูตรไดดาํเนินการปรับแกไขสาระสําคัญ
ตางๆ ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะจากที่ 
ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ ครั้งที ่
1/2561 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ใน
ภาคผนวก จ สรุปประเด็นการแกไขของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร / หนา114-
117 

2. หลักสูตรตองทบทวนความชดัเจนวาจะเปน
ทางดาน Management หรือ Science จะ ผลิต
บัณฑิตไปในทิศทางที่เปนนักบรรณารกัษศาสตร หรือ 
นักสารสนเทศศาสตร และเปนในรูปแบบใด เชน เปน 
นักสารสนเทศที่จดัการความรู หรือ เปนนัก
สารสนเทศที่จดัการขอมูลที่เกิดขึ้นแลวและนํา
เทคโนโลยีมาชวย จัดการขอมูลที่เกิดขึ้น หรือ เปนนัก
สารสนเทศที่เขาไปสรางสารสนเทศข้ึนมา เปนตน 
โดยใหนําขอเสนอแนะจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรมาพิจารณา 

2. หลักสูตรไดนําขอเสนอแนะจากท่ีประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมาพจิารณา
แกไขหลักสูตรใหมีความชัดเจนวา หลักสูตร
ปรับปรุง 2561 เนนไปทางดาน Management 
ไมใช Science  ดังนั้นการผลิตบัณฑติเนนไปใน
ทิศทางที่เปนนักบรรณารักษศาสตร นักสารสนเทศ
ที่จัดการความรู หรือ เปนนักสารสนเทศที่จัดการ
ขอมูลท่ีเกิดขึ้นและนําเทคโนโลยีมาชวยจดัการ
ขอมูลท่ีเกิดขึ้น และจากการศกึษาสมรรถนะของ
การเรียนการสอนในสาขาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนสนเทศศาสตรของสมาคมหองสมุดแหง
สหรัฐอเมริกา (ALA, 2009) และสมาคมหองสมุด
วิจัยแหงแคนาดา (CARL, 2017) พบวา บัณฑิต
จําเปนตองมีสมรรถนะในดานตาง ๆ ดังนี ้

 1) ความรูเบ้ืองตนในวิชาชีพ ไดแก 
จริยธรรม บทบาทในวิชาชีพบรรณารักษและนัก
สารสนเทศ ประวตัิดานบรรณารักษศาสตรและ
ภาวะผูนํา และการสื่อสารที่มีผลกระทบตองาน
หองสมุด หองสมุดประเภทตาง ๆ เทคนิคตาง ๆ ที่
นํามาใชในการแกไขปญหาในงานหองสมุดไดอยาง
เหมาะสม เชน วิชาสารสนเทศ หองสมุด และ
สังคม / หนา 27 

 2)แหลงสารสนเทศ ไดแก แนวคิดและ
หลักการของวงจรการบนัทึกความรูในรูปแบบของ
วัสดุตพีิมพ และไมตีพิมพ แนวคิดและประเด็นที่
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ประเด็นการแกไขของสภาวิชาการ รายละเอียดการแกไขของหลักสูตร / หนา 
เกี่ยวกับวิธีการจดัหา ประเมิน คัดเลือก จัดเก็บ 
และคัดออกทรพัยากรสารสนเทศ แนวคิดและ
ประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารจดัการทรัพยากร
สารสนเทศ แนวคดิและประเด็นที่เกี่ยวกับการ
บํารุงรักษาทรพัยากรสารสนเทศในรูปแบบเดิมและ
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส เชน วิชาการพัฒนา
ทรัพยากรหองสมดุ / หนา 

 3) การจัดการเน้ือหาความรูและสารสนเทศ 
ไดแก หลักการที่เกี่ยวของกับการจัดการ
สารสนเทศ การนําเสนอสารสนเทศ และการ
จัดการเน้ือหาความรู การพัฒนาทักษะที่จําเปนตอ
การจัดการเน้ือหาความรูและสารสนเทศ การจดั
หมวดหมูสารสนเทศดวยวิธีการที่เปนมาตรฐาน 
เชน วิชาการจัดการความรูในองคกรสารสนเทศ / 
หนา 33 

 4. ทักษะดานเทคโนโลยี ไดแก การ
ประยุกตใชเทคโนโลยีและเครื่องมือในการจัดการ
สารสนเทศ การสื่อสาร การใหบริการ อยางมี
จริยธรรม เชน วิชาเทคโนโลยีและส่ือใหมใน
หองสมุด / หนา 34 

 5. การอางอิงและการบรกิารผูใช ไดแก 
แนวคิด หลักการ เทคนคิ และการจัดเตรียมบริการ
ที่สามารถทําใหผูใชรายบุคคล และเปนกลุม
สามารถเขาถึงสารสนเทศในหองสมุดได เทคนิคใน
การคนคืน การประเมิน การสังเคราะหจากแหลง
สารสนเทศตางได มทีักษะการรูสารสนเทศ 
หลักการในการในการประเมินความตองการของ
ผูใช เชน วชิาทักษะการรูสารสนเทศ / หนา 27 

 6. การวิจัย ไดแก หลักการและวิธกีารที่ใช
ในการประเมินปญหาเพื่อใหไดองคความรูใหม เชน 
วิชาการวิจัยเบ้ืองตนทางบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร / หนา 42 

 7.  การเรียนรูตลอดชีวติ ไดแก บทบาทของ
หองสมุดที่สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวติของ
ผูใชบริการ ดวยการจัดบริการท่ีมีคุณภาพ หลักการ
ที่เกี่ยวของกับเทคนิค แนวคิด วิธีการและทักษะใน
การคนหา และประเมินทรัพยากรสารสนเทศ เชน 
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ประเด็นการแกไขของสภาวิชาการ รายละเอียดการแกไขของหลักสูตร / หนา 
วิชาการสงเสริมการอานและการเรียนรูตลอดชวีติ 
/ หนา 29 

 8. การบริหารและการจดัการ ไดแก หลักใน
การวางแผนและการจัดการงบประมาณ หลักใน
การพัฒนาทรพัยากรมนษุย หลักและวิธีการในการ
พัฒนาเครือขายความรวมมือ แนวคิดและวิธกีาร
พัฒนาใหทรพัยากรมนุษยมีภาวะผูนํา เชน 
วิชาการจดัการหองสมุดและองคกรสารสนเทศ / 
หนา 32 

 ดังนั้นจะเห็นไดวาหลักสูตร
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรจดั
รายวชิาในหลักสูตรใหครอบคลุมสมรรถนะทั้ง 8 
ดาน ทีพ่ัฒนาขึ้นนั้นมุงผลิตบัณฑิตใหเปน
บรรณารักษ และนักเอกสารสนเทศ ตามที่ไดกลาว
มาขางตน   
หมายเหตุ: ความแตกตางกันของ
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มีดังนี้ 

1. บรรณารักษศาสตร (Library Science) 
เปนศาสตรการบริหารจดัการทรพัยากร

สารสนเทศในหองสมุดตามกระบวนการการจดัการ
ทรัพยากรสารสนเทศ ไดแก การจัดหาทรพัยากร
สารสนเทศ การวิเคราะหสารสนเทศ การจดัระบบ
สารสนเทศ การบริการและเผยแพรสารสนเทศ 
และการอนุรักษและการสงวนรักษาสารสนเทศ 
เพื่อประโยชนในการใชงานในระยะยาว และเพื่อให
ผูใชไดรับประโยชนจากเน้ือหาความรูในทรพัยากร
สารสนเทศเหลานั้น 

2. สารสนเทศศาสตร (Information Science) 
เปนศาสตรที่เปนสหวิทยาการเชื่อมโยงกับ

ศาสตรอื่นโดยเนนการจดัการสารสนเทศในองคกร 
เปนการดําเนินงานตามวงจรสารสนเทศ 
(information life cycle) ที่เกี่ยวของกับระบบ
สารสนเทศซึ่งครอบคลุมการวางแผนนโยบาย
สารสนเทศ กระบวนการจัดการสารสนเทศ (ไดแก
การรวบรวม การคดัเลือกหรือจัดหาสารสนเทศที่
ตองการ การจัดเก็บสารสนเทศโดยการจัด
หมวดหมู ทําดรรชนี ประมวลผลและทําเครื่องมอื



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 121 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

ประเด็นการแกไขของสภาวิชาการ รายละเอียดการแกไขของหลักสูตร / หนา 
ชวยคน) การสรางฐานขอมูล และการเผยแพร
สารสนเทศไปยังผูใช โดยวงจรสารสนเทศเร่ิมตน
จากการรวบรวม การประมวลผล การจดัเก็บ การ
คนคืน การปรับเปลี่ยน การเผยแพร การสื่อสาร 
และการใชขอมูลจากภายในและภายนอกองคกร 
โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือ ซึ่งการใช
สารสนเทศของบุคคลจะมีผลกระทบตอการพัฒนา
แผนกลยุทธและผลผลิตขององคกร การจดัการ
สารสนเทศจึงมีความหมายที่เกี่ยวของกับ
พัฒนาการของหลายศาสตร ไดแก 
บรรณารักษศาสตร การจัดการเอกสารและ
จดหมายเหตุ การบริหารองคการ กฎหมาย 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจดัการระบบสารสนเทศ 
และสารสนเทศศาสตร 

3. หนา 3 อาชพีที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จ
การศึกษา ควรเพ่ิมเติมอาชีพที่เกี่ยวของกับ              
นักบรรณารักษศาสตร เพราะอาชีพที่นําเสนอจะเนน
ไปทางดานสารสนเทศศาสตรมากกวา 

27. หลักสูตรไดเพิ่มอาชพีที่สามารถประกอบไดหลัง
สําเร็จการศึกษาที่เกี่ยวของกับบรรณารกัษศาสตร 
โดยเปล่ียนแปลงใน ขอ 8.2 นักเอกสารสนเทศ,   
ขอ 8.7 อาชพีอิสระดานบรรณารักษศาสตร  
/ หนา 3  

4 . ใหนําแนวคิดเกี่ยวกับ Library Expert ที่มี
ห ลั ก ก า ร ข อ ง  C o m m u n i t y  S p a c e  แล ะ 
Information Increment มาพิจารณาประยุกตใช
กับหลักสูตร เนื่องจากทําใหหองสมุดมีความนาสนใจ
มากข้ึน และเปนการเพิ่มศักยภาพใหกับอาชีพ
บรรณารักษซึ่งนอกจากจะจัดการขอมูลสารสนเทศ
ในหองสมุดแลว ยังมีการบริการเพ่ิมเติมตามหลักการ
ดังกลาวอีกดวย 

28. หลักสูตรไดนําหลักการของ Community 
Space และ Information Increment มา
พิจารณาประยุกตใชในการจดัการเรียนการสอน
ของหลักสูตรใหมีความนาสนใจเพิ่มขึ้น ในรายวิชา 
ดังนี้ 
1) วิชาการสงเสริมการอานและการเรียนรูตลอด
ชีวิต  คําอธิบายรายวิชา “แนวคิดและหลักการของ
การอานและการเรียนรูตลอดชีวติ พฤติกรรมการ
อาน เทคนิคการอาน ทักษะการอานเพื่อใหเขาใจ
และเขาถึงองคความรู ทกัษะการอานเพื่อสราง
ปญญา ปญหาการอานของบุคคลกลุมตาง ๆ การ
จดับริการและกิจกรรมสงเสริมการอานและการ
เรียนรูตลอดชวีิต”/ หนา 29 
2) วิชาการจัดการโครงการหองสมุดและ
สารสนเทศ คาํอธิบายรายวิชา “ความรูเบ้ืองตน
เกี่ยวกับการจัดการโครงการ กระบวนการจดัการ
โครงการหองสมุดและสารสนเทศ การประเมิน
ความตองการจําเปนของโครงการ การศึกษาความ
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หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 122 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

ประเด็นการแกไขของสภาวิชาการ รายละเอียดการแกไขของหลักสูตร / หนา 
เปนไปไดของโครงการ การจดัการโครงการในดาน
ทรัพยากรมนุษย การเงินและงบประมาณเพ่ือการ
บริหารจัดการโครงการ เครื่องมือและเทคโนโลยี
การจัดการโครงการ การประเมินโครงการหองสมดุ
และสารสนเทศ”/ หนา 41 
3) วิชาสัมมนาทางบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร  คาํอธิบายรายวิชา “รูปแบบ
และวิธีการจัดสัมมนา ประเด็นสําคัญท่ีเกี่ยวกับ
วิชาชพีบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
การนําเสนอและอภิปราย กรณีศกึษาทาง
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร”  
/ หนา 34 
หมายเหตุ: แนวคดิเกี่ยวกับ Library Expert เปน
แนวคิดของการจัดการเรยีนการสอนในระดับ
ปริญญาโทของตางประเทศ ผูที่มาเรียนสาขา
บรรณารักษศาสตรจะมฐีานความรูเฉพาะทางและ
มาตอยอดวิชาบรรณารักษ เพื่อไปเปนบรรณารกัษ
เฉพาะ เชน Children’s Librarian, Library 
Assistants and Technicians, Library Director 
et al. (ALA, 2017) 
สวนหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร ปรับปรุง พ.ศ.2561 นี ้จดัการเรียนการ
สอนในระดับปริญญาตรี มุงเนนการพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพใหกับอาชีพบรรณารักษ หลักการขั้น
พื้นฐานโดยรวม 



หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 123 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
ระหวาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 



หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 124 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ  

ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

ระหวาง หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556 กับหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561 
 

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร หลักสูตร
ปรับปรุง พุทธศักราช 2561 ไดมีการดําเนินการปรับปรุงแกไขในสาระสําคัญตาง ๆ ดังนี้ 

หมวด หลักสูตร พุทธศักราช 2556 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561 
1 จํานวนหนวยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 130 หนวยกิต 
จํานวนหนวยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 134 หนวยกิต 

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
1. บรรณารักษ 
2. นักวิชาการสารสนเทศ 
3. เจาหนาที่ดูแลและจัดการขอมูล 
4. นักจัดการเน้ือหา 
5. เจาหนาที่บริการสารสนเทศ 
6. บรรณาธิการวารสาร 
7. อาชีพอิสระดานสารสนเทศ  

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
1. บรรณารักษ  
2. นักเอกสารสนเทศ 
3. นักจัดการระบบสารสนเทศ 
4. นักจัดการความรู 
5. ผูประกอบการดานสารสนเทศ 
6. เจาหนาที่สารสนเทศเฉพาะทาง 
7. อาชีพอิสระดานบรรณารักษ  

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 1. นางสาวปริศนา มัชฌิมา 
 2. นายบรรพต พิจิตรกําเนิด 
 3. นางสาวบุญญลักษม ตํานานจิตร 
 4. นางสาวทิพวัลย ขันธมะ 
 5. นางสาวรัชฎาภรณ ธิราวรรณ 

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 1. นายบรรพต พิจิตรกําเนิด 

 2. นางสาวบุญญลักษม ตํานานจิตร 
 3. นายจิตชิน จิตติสุขพงษ 
 4. นางสาวสายสุดา ปนตระกูล 

 5. นางสาวฐิติยา เนตรวงษ 
2 

 
 
 
 
 
 

ปรัชญาของหลักสูตร 
 “บัณฑิตมีความรูความสามารถจัดการหองสมุด
และสารสนเทศ มีทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม” 

ปรัชญาของหลักสูตร 
 “บัณฑิตมีความรูความสามารถจัดการหองสมุด
และสารสนเทศอยางเปนระบบ มีความรูและทักษะ
ดิจิทัล และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม” 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 125 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

หมวด หลักสูตร พุทธศักราช 2556 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะและคุณสมบัติ 
ดังนี้ 
 1. มีความรูในดานการจัดการหองสมุดและ
สารสนเทศที่สามารถปฏิบัติงานไดจริง 
 2. มีความใฝรู สามารถพัฒนาตนเอง 
อยูเสมอและปรับตัวใหกาวทันความเปล่ียนแปลง 
ของสังคม การเมืองและเศรษฐกิจโลก 
 3. มีทักษะการส่ือสาร การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสามารถประยุกตใชในวิชาชีพ 
ไดอยางเหมาะสม 
 4. มีใจรักบริการ มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี 
และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 
 5. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกตอวิชาชีพ 
และมีความรับผิดชอบตอสังคม 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะและคุณสมบัติ 
ดังนี้ 
 1. มีความรูในดานการจัดการหองสมุดและ
สารสนเทศ ท่ีสามารถปฏิบัติงานไดจริง มีความใฝรู 
สามารถพัฒนาตนเองอยูเสมอ และปรับตัวให 
กาวทันความเปล่ียนแปลงของสังคม การเมืองและ
เศรษฐกิจโลก 
 2. มีทักษะการส่ือสาร การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสามารถประยุกตใชในวิชาชีพได
อยางเหมาะสม 
 3. มีใจรักบริการ มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี 
และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได  
 4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกตอวิชาชีพ 
และมีความรับผิดชอบตอสังคม 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใน
ระยะ 5 ป 
จํานวนรับนักศึกษา 80 คน 
งบประมาณตามแผน 

แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใน
ระยะ 5 ป 
จํานวนรับนักศึกษา 40 คน 
งบประมาณตามแผนปรับเปล่ียนใหสอดคลอง 

โครงสรางหลักสูตร 
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 
130 หนวยกิต ดังนี ้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ใหเรียนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
(1) กลุมวิชาภาษา ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
(2) กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
(3) กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
ใหเรียนไมนอยกวา 94 หนวยกิต 

(1) วิชาบังคับ   59 หนวยกิต 
(2) วิชาเลือก 30 หนวยกิต 
(3) วิชาประสบการณวิชาชีพ 5 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร 
 จํานวนหนวยกิตรวม ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 
134 หนวยกิต ดังนี ้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีจํานวน 8 
รายวิชา มีลักษณะเปนรายวิชาบูรณาการขาม
ศาสตร 4 กลุมวิชา ไดแก กลุมวิชาสังคมศาสตร 
กลุมวิชามนุษยศาสตร กลุมวิชาภาษาและกลุมวิชา
วิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร โดยกําหนดใหเรียน 
จํานวน 33 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
ใหเรียนไมนอยกวา  95 หนวยกิต 

(1) วิชาบังคับ   60 หนวยกิต 
(2) วิชาเลือก 30 หนวยกิต 
(3) วิชาประสบการณวิชาชีพ 5 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
รายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีรายวิชาใหเลือกเรียน 
(1) กลุมวิชาภาษา 5 รายวิชา 
(2) กลุมวิชามนุษยศาสตร 4 รายวิชา 
(3) กลุมวิชาสังคมศาสตร 3 รายวิชา 
(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 

รายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียน 8 รายวิชา 
ลักษณะเปนรายวิชาบูรณาการขามศาสตร 4 กลุม
วิชา ไดแก กลุมวิชาสังคมศาสตร กลุมวิชา
มนุษยศาสตร กลุมวิชาภาษาและ กลุมวิชา
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หมวด หลักสูตร พุทธศักราช 2556 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561 
 3 รายวิชา 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
(1) วิชาบังคับ บังคับเรียน 12 รายวิชา  
(2) วิชาเลือก ใหเลือกเรียน 10 รายวิชา 
  

วิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร โดยกําหนดใหเรียน 
จํานวน 33 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
(1) วิชาบังคับ บังคับเรียน 12 รายวิชา มีการปรับ
คําอธิบายรายวิชาใหทันสมัย 
(2) วิชาเลือก มีรายวิชาใหเลือกเรียน 20 รายวิชา 
เลือกเรียน 10 รายวิชา 

แผนการเรียน 
4 ป 8 ภาคการศึกษา  

แผนการเรียน 
4 ป 8 ภาคการศึกษา โดยมีการกระจายรายวิชาให
เหมาะสมในการพัฒนาความรูความสามารถ 

4 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  
กระจายความรับผิดชอบหลักของรายวิชาใน
หลักสูตรใหครบผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน 
ของหลักสูตร  

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  
กระจายความรับผิดชอบหลักของรายวิชาใน
หลักสูตรใหครบผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน 
ของหลักสูตรใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะ
นักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
 1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประสานงาน
กับอาจารยผูสอนทุกรายวิชาเพ่ือขอขอมูล ไดแก 
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) แบบทดสอบ 
เกณฑการใหคะแนนน และผลคะแนน ทั้งคะแนน
เก็บและคะแนนสอบเปนตน เพ่ือใชประกอบ 
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา 
 2) ประเมินแบบทดสอบของรายวิชาวา
ครอบคลุมผลการเรียนรูตามที่กําหนดใน
รายละเอียดของรายวิชาหรือไม 
 3) พิจารณาความเหมาะสมของการใหคะแนน
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 4) รายงานผลการทวนสอบในท่ีประชุม 
เพ่ือพิจารณารวมกัน และจัดทํารายงานผล 
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา
ทุกรายวิชา 
2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจาก
นักศึกษาสําเร็จการศึกษาการกําหนดกลวิธีการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา 
เนนการทําวิจัยผลสัมฤทธ์ิของการประกอบอาชีพ
ของบัณฑิตโดยทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัย 
มาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ของหลักสูตรใหมีความเหมาะสม สอดคลอง 
กับความตองการของนักศึกษาและสถาน
ประกอบการ ซึ่งสามารถปฏิบัติไดดังนี ้

หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะ
นักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
 1) ระหวางจัดการเรียนการสอน อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารยผูสอน
ทุกรายวิชาเพื่อติดตามและตรวจสอบกลยุทธ 
การสอน การวัดและประเมินผล ตลอดจน
แบบทดสอบของรายวิชา เพื่อดําเนินการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูวาเปนไปตามที่กําหนด 
ในรายละเอียดหลักสูตรหรือไม 
 2) ภายหลังการจัดการเรียนการสอน อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรประสานงาน 
กับอาจารยผูสอนทุกรายวิชาเพื่อขอขอมูล อาทิ 
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เกณฑการให
คะแนน และผลคะแนน ทั้งคะแนนเก็บและคะแนน
สอบ เปนตน เพ่ือใชประกอบการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา 
 3) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาความ
เหมาะสมของการใหคะแนนและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 4) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการ
ทวนสอบในที่ประชุมเพื่อพิจารณารวมกัน และ
จัดทํารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรูของนักศึกษาทุกรายวิชา เสนอตอคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจาก
นักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
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 1) การทวนสอบจากภาวะการณไดงานทําของ
บัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตของหลักสูตรท่ี
สําเร็จการศึกษา 
 2) การทวนสอบจากผูประกอบการและ 
จากสถานศึกษาอื่นที่นักศึกษาเขาศึกษาตอ 
ในระดับสูงโดยการสัมภาษณหรือใชแบบสอบถาม
เพ่ือประเมินความรูความสามารถและ 
ความพึงพอใจในการใชบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรูทั้ง 5 ดาน คือ คุณธรรมจริยธรรม 
ความรู ทักษะ ทางปญญา ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 3) การทวนสอบจากผลงานของนักศึกษาท่ีทํา
กิจกรรมหรือไดรับรางวัล 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1) นักศึกษาทีมีสิทธิ์ไดรับปริญญาตองมี
คุณสมบัติครบถวนดังตอไปน้ี 
  - มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 
(ภาคผนวก ข) 
 2) นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จ
การศึกษาตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี ้
  - เปนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนครบตาม
โครงสรางหลักสูตรในภาคการศึกษาสุดทาย 
  - ผานกิจกรรมภาคบังคับตามเกณฑ 
ทีห่ลักสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนด 
  - ใหนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ี
ระบุไว  
  - ย่ืนคํารองแสดงความจํานงขอสําเร็จ
การศึกษาตอสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลักจาก
นักศึกษาสําเร็จการศึกษาแลว อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร ดําเนินการดังนี้  
 1) สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 4 
หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษาแลวเกี่ยวกับผล
การเรียนรูที่ไดรับและเกิดข้ึนกับนักศึกษา 
 2) สอบถามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีรับ
และ/หรือมีสวนเก่ียวของกับนักศึกษาหลักจาก
นักศึกษาสําเร็จการศึกษาแลว เกี่ยวกับความรู
ความสามารถ ศักยภาพของนักศึกษา ตามกรอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน ไดแก 
ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะ 
ทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะห 
เชิงตัวเลข การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3) การติดตามความสําเร็จของนักศึกษาหลังจาก
นักศึกษาสําเร็จการศึกษาแลว ไดแก การไดรับการ
ยกยอง การไดรับรางวัลในลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง  
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1) นักศึกษาที่มีสิทธิ์ไดรับปริญญา ตองมี
คุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี้ 
  - มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 หมวด 7 เรื่อง การ
สําเร็จการศึกษาและการใหปริญญา (ภาคผนวก ก)  
 2) นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จ
การศึกษา ตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้  
  - เปนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนครบตาม
โครงสรางหลักสูตร ในภาคการศึกษาสุดทาย 
  - ผานกิจกรรมภาคบังคับตามเกณฑที่
หลักสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนด 
  - ผานการทดสอบความรูความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต 
  - ใหนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ี
ระบุไวในขอ 3.2.1 และ 3.2.3 ย่ืนคํารองแสดง
ความจํานงขอสําเร็จการศึกษาตอสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนภายในระยะเวลา 
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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หมวด หลักสูตร พุทธศักราช 2556 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561 
6 การพัฒนาคณาจารย 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย ใน
เร่ืองของการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล รวมท้ังการพัฒนาวิชาการ
และวิชาชีพดานอื่น ๆ  

การพัฒนาคณาจารย 
1. มีกระบวนการเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย  
ในเรื่องของการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาวิชาการ
และวิชาชีพ รวมทั้งการย่ืนขอตําแหนงทางวิชาการ
ในระดับที่สูงขึ้น 

7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
มีกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
ทรัพยากรการเรียนการสอน การบริหารคณาจารย 
และการบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน 

การประกันคุณภาพหลักสูตร 
กํากับมาตรฐานโดยกระบวนการบริหารจัดการ
หลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ  

8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของ
หลักสูตร 
มีการประเมินประสิทธิผลของการสอน การ
ประเมินหลักสูตรในภาพรวม การประเมินผลการ
ดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร และการ
ทบทวนผลการประเมินรวมท้ังวางแผนปรับปรุง
หลักสูตร และแผนกลยุทธการสอน 

การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของ
หลักสูตร 
มีการประเมินประสิทธิผลของการสอน การประเมิน
หลักสูตรในภาพรวม การประเมินผลการดําเนินงาน
ตามรายละเอียดหลักสูตร และการทบทวนผลการ
ประเมินรวมทั้งวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผน
กลยุทธการสอนใหสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน 
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ภาคผนวก ช 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาตาง ๆ  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
ระหวาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 
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 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร หลักสูตร
ปรับปรุง พุทธศักราช 2561 ไดมีการดําเนินการปรับปรุงแกไขในสาระสําคญัของรายวิชาตาง ๆ สรปุไดดังนี้  
  1. รายวิชาที่พัฒนาใหม   จํานวน 14 รายวิชา 
  2. รายวิชาที่ปรับคําอธิบายรายวิชา  จํานวน 14 รายวิชา 
  3. รายวิชาที่เปลี่ยนชื่อและปรับคําอธิบายรายวิชา จํานวน 4 รายวิชา 
  4. รายวชิาที่ปรับลดชั่วโมง  จํานวน  1 รายวิชา 
  5. รายวิชาคงเดิม   จํานวน  7 รายวิชา 
  6. รายวิชายกเลิก   จํานวน 8 รายวิชา
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หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561 
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รายวิชาที่พัฒนาใหม 
1631104 
ทักษะการรูสารสนเทศ 
Information Literacy 
Skills 

ไมม ี พัฒนาใหม  แนวคิดและหลักการของการรูสารสนเทศ ทรัพยากรและแหลง
สารสนเทศ การวิเคราะห ความตองการใชสารสนเทศ  
การคนหาสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ จริยธรรมการใช
สารสนเทศ การอางอิง และการทํารายงานวิชาการ 
 Concept and principles of information literacy, 
resources and information sources, information needs 
analysis, information search query, information evaluation, 
ethic and fair use, referencing, and writing academic report 

1631105 
ทักษะจําเปนของนัก
สารสนเทศในยุคดิจิทัล 
Necessary Skills of 
Information 
Professional in 
Digital Age 

ไมม ี พัฒนาใหม  แนวคิดและหลักการของทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ทักษะ 
ที่จําเปนในการทํางานยุคดิจิทัลของบรรณารักษและนักวิชาชีพ
สารสนเทศ อาทิ การแกปญหาที่ซับซอน การคิดอยางมีวิจารณญาณ 
ความคิดสรางสรรค การบริหารบุคคล การรวมมือกับผูอื่น  
ความฉลาดทางอารมณ การลงความเห็นและการตัดสินใจ การใส
ใจความตองการของลูกคา การตอรอง และความยืดหยุนทางปญญา 
 Concepts and principles of 21st century skills, 
necessary working skills of librarians and information 
professionals in digital age such as solving complex 
problems, critical thinking, creativity, personnel 
management, collaboration with others, emotional 
intelligence, judgments and decisions, customer care, 
negotiation, and intellectual flexibility 
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1631603 
การอานภาษาอังกฤษ
สําหรับนักสารสนเทศ 
English Reading for 
Information 
Professional 

ไมม ี พัฒนาใหม  ทบทวนโครงสรางประโยค ฝกหาใจความสําคัญและคําสําคัญ 
การตีความและสรุปความ การใชพจนานุกรมและคําศัพทสัมพันธ 
ศึกษาคําศัพทและสํานวน ฝกอานบทความวิชาการและบทความ
ทั่วไปทางดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ฝกอานงาน
เขียนประเภทอื่น ๆ 
 Reviewing sentence structures, identifying main idea 
and key words, content interpretation and summary, 
usage of dictionary and thesaurus, studying vocabularies 
and idioms, reading academic and non-academic articles 
related with library and information science, reading 
various types of documents 

1631604 
การเขียนภาษาอังกฤษ
สําหรับนักสารสนเทศ 
English Writing for 
Information 
Professional 

ไมม ี พัฒนาใหม  ทบทวนไวยากรณพื้นฐานภาษาอังกฤษ ศึกษาและวิเคราะห
โครงสรางประโยคและประโยคตัวอยางประเภทตาง ๆ ฝกเขียน
ประโยคความเดียว ประโยคความรวม ประโยคความซอน ประโยค
ความรวมและประโยคความซอน ศึกษาสวนประกอบ 
ของการเขียนยอหนา ฝกเขียนยอหนา ศึกษาโครงสราง 
ของการเขียนเรียงความ ฝกเขียนเรียงความทั่วไปและที่เกี่ยวกับ
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
 Reviewing english grammar, studying and analyzing 
sentence structures and various sentence examples, 
writing simple, compound, complex and compound-
complex sentences, studying elements of a paragraph, 
writing paragraphs, studying structure of an essay, writing 
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essays for general and library and information science 
purposes 

1631605 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
บริการผูใช 
English for User 
Service 

ไมม ี พัฒนาใหม  การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานบริการ  
การสนทนาตามสถานการณ คําศัพทเกี่ยวกับการบริการ มารยาทการ
บริการ การกลาวทักทาย การเสนอความชวยเหลือผูใช  
การจัดการขอรองเรียน การนําเสนอบริการ 
 English communication for user service, conversation 
on situational, vocabularies related service, manner, 
greeting, offering help to user, handling with complaints, 
service presentation 

1631308 
การคนคืนสารสนเทศ
และบริการอางอิง 
Information 
Retrieval and 
Reference Services 

ไมม ี พัฒนาใหม  แนวคิดและหลักการคนหาขอมูลพื้นฐาน เทคนิคการคนคืน
สารสนเทศขั้นสูง การเลือกฐานขอมูล การใชระบบสารสนเทศ 
ตาง ๆ การประเมินผลการสืบคน ปรัชญาของการบริการอางอิง การ
วิเคราะหคําถาม การสัมภาษณ การใหบริการอางอิง  
การบริการอางอิงแบบเสมือน บทบาทของผูใหบริการอางอิง 
ในสังคมดิจิทัล 
 Concepts and principles of searching, strategies of 
advanced information retrieval, database selections, types 
of information systems, evaluations of information 
retrieval, philosophies of reference services, question 
analysis, interviews, reference services, virtual reference 
services, roles of librarians in digital society 
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1634419 
เทคโนโลยีและสื่อใหม
ในหองสมุด 
Technologies and 
New Medias in 
Library 

ไมม ี พัฒนาใหม  แนวคิดและหลักการของเทคโนโลยีและสื่อใหมในหองสมุด 
พัฒนาการ ประเภทของเทคโนโลยีและสื่อใหมในหองสมุด  
การวางแผน ทักษะการใชงาน การประเมิน การบํารุงรักษา 
ผลกระทบของเทคโนโลยีในหองสมุดและแนวโนมของเทคโนโลยีและ
สื่อใหมในหองสมุด 
 Concepts and principles of library technologies and 
new medias, evolution, types of library technologies and 
new medias, planning, application skills, evaluation, 
maintenance, the impact of library technologies, and the 
trend of library technologies and new medias 

1633124 
พื้นฐานการเริ่มตนธุรกิจ
สารสนเทศ 
Introduction to 
Starting Information 
Business 

ไมม ี พัฒนาใหม  แนวคิดและหลักการเริ่มตนธุรกิจสารสนเทศ องคประกอบของ
การเริ่มตนธุรกิจ กระบวนการเริ่มตนธุรกิจ วัฎจักรของธุรกิจ
สารสนเทศ กฎหมายพื้นฐานสําหรับการเริ่มตนธุรกิจสารสนเทศ
  
Concepts and principles of starting an information 
business, elements of starting a business, the process of 
starting a business, information business cycle, basic law 
for starting an information business 
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1633418 
การจัดการความรูใน
องคกรสารสนเทศ 
Knowledge 
Management in 
Information 
Organization 

ไมม ี พัฒนาใหม  แนวคิดและหลักการการจัดการความรู กระบวนการและรูปแบบ
การจัดการความรู ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู องคกร
แหงการเรียนรู โครงสรางพื้นฐานของการจัดการความรู ปฏิบัติการ
จัดการความรู การวัดและประเมินผล คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับ
นักจัดการความรู 
 Concepts and principles of knowledge management, 
process and knowledge management model, information 
system for knowledge management, organization of 
learning, basic structure of knowledge management, 
action for knowledge management, measurement and 
evaluation, moral and ethics for knowledge managers 

1632610 
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
English for 
Professional 

ไมม ี พัฒนาใหม  การสนทนาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในหองสมุด การสมัคร
งาน การเขียนประวัติสวนตัว การสัมภาษณงาน การติดตอผูใช  
การนําเสนองาน การรายงานผลการดําเนินงาน การจัดการประชุม 
 Conversation related to library practices, job 
application, resume writing, job interviewing, user 
contacting, work presenting, results reporting, meeting 
arrangement 

    
    
    
    
    



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 136 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561 
รหัสวิชา/ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชา สิ่งที่แกไข คําอธิบายรายวิชา 

1632102 
พื้นฐานการจัดการ
ขอมูล 
Introduction to Data 
management 

ไมม ี พัฒนาใหม  แนวคิดพื้นฐานดานการจัดการขอมูล ประโยชนของขอมูล  
การเพิ่มศักยภาพการแขงขัน ดวยขอมูล ซอฟตแวรและเทคโนโลยี
สมัยใหมในการจัดการ วิเคราะห เก็บรวบรวม แสดงผลขอมูล เทคนิค
พื้นฐานการวิเคราะหขอมูล การประยุกตการจัดการขอมูลในการ
แกปญหา 
 Basic concepts of data management, usefulness of 
data, Increasing competition with information, the 
software and modern technology in the management, 
analysis, collection, data output, basic techniques of data 
analysis, the apply of data management in problem 
solving 

1633127 
การวิเคราะหสื่อและ
เครือขายสังคม 
Social Network and 
Media Analysis 

ไมม ี พัฒนาใหม  แนวคิดและหลักการวิเคราะหเครือขายสังคมและสื่อสังคม การ
เก็บขอมูลบนเครือขายสังคม การตรวจสอบและการวาดภาพนิทัศน
ของเครือขายสังคม พลวัตและการเติบโตของเครือขายสังคม ความ
เชื่อมโยงของเครือขายสังคม การสื่อสารและ 
การเผยแพรนวัตกรรมบนเครือขายสังคม หลักกฎหมาย 
เกี่ยวของกับสื่อและเครือขายสังคม 
 Concepts and principles for analyzing social networks 
and social media, data collection on social networks, 
examination and visualization of the social networks, the 
dynamics and growth of social networks, the link of social 
networks, communication and dissemination of 
innovations on social networks, principles of law relating 
to media and social networks 



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 137 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561 
รหัสวิชา/ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชา สิ่งที่แกไข คําอธิบายรายวิชา 

1633129 
การใชสารสนเทศเพื่อ
ความคิดสรางสรรคและ
จินตนาการ 
Use of Information 
for Creativity and 
Imagination 

ไมม ี พัฒนาใหม  ความหมายและความแตกตางของความคิด ความคิดสรางสรรค 
และจินตนาการ ประเภทของความคิด ความคิดแบบตรรกะ ความคิด
แบบมีเหตุผล การวิเคราะห สังเคราะหขอมูลเพื่อความคิดสรางสรรค
และจินตนาการ การนําสารสนเทศมาใชอยางมีเหตุผล การนํา
สารสนเทศมาใชในการคิดสรางสรรคและจินตนาการ การใชความคิด
สรางสรรค 3 ระดับ การใชความคิดโดยตรงกับขอมูลสารสนเทศ การ
ใชความคิดสรางสรรคเชิงซอน การใชความคิดสรางสรรคและ
จินตนาการกับองคความรูใหม การคิดสรางองคความรูใหมและ
นวัตกรรม 
 Meaning and difference of ideas, creativity, and 
imagination, types of ideas, logical thinking, and rational 
thinking, information analysis and synthesis for creativity 
and imagination, reasonable use of information, 
application of bringing information in creative thinking and 
imagination, 3 levels of creativity use, direct creativity use, 
complex creativity use, application of new knowledge 
with creativity and imagination use, new knowledge 
creation and innovation 
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1633130 
การจัดการขอมูลสา
ธารณมติ 
Data Management 
on Public Opinion 
Poll 

ไมม ี พัฒนาใหม  แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ประเภท และบทบาทของ 
สาธารณมติ กระบวนการสํารวจ สาธารณมติ อาทิ การรวบรวม การ
จัดเก็บ การเผยแพร และการใชเทคโนโลยีนําเสนอขอมูล 
สาธารณมติตอสังคม กรณีศึกษาและการสํารวจสาธารณมติ
ภาคสนาม 
 Concepts, theories, definitions, types and roles of 
public opinion poll, processes of conducting the poll such 
as gathering, storage, disseminating, and using technology 
for presenting public information to society, case studies 
and surveys of public opinion poll 
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รายวิชาที่ปรับคําอธิบายรายวิชา 
1631102 
สารสนเทศ  
หองสมุด และสังคม 
Information, Library 
and Society 

 บทบาทและความสําคัญของสารสนเทศ หองสมุด และสังคม
พัฒนาการของหองสมุดความสัมพันธระหวางสารสนเทศ 
หองสมุด และสังคม นโยบายที่เกี่ยวของกับสารสนเทศและ
หองสมุด บุคลากรและการศึกษาวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร 
 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 

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- ปรับคําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสรายวิชา : 1631103 
 แนวคิดและหลักการของสารสนเทศ หองสมุด และสังคม 
พัฒนาการของหองสมุด ความสําคัญของหองสมุดและสารสนเทศ 
นโยบายที่เกี่ยวของกับหองสมุดและสารสนเทศ แนวคิดขององคกร
จัดเก็บและจัดการความรูความทรงจําของมนุษย พิพิธภัณฑ จดหมาย
เหตุ บทบาทและสถานภาพของบรรณารักษและนักสารสนเทศ 
 Concepts and principles of information, library and 
social, development of library, the importance of libraries 
and information, policies relating to libraries and 
information, conceptual of the organizations store and 
manage about knowledge, memory of human, museum, 
archives, and the role and status of librarians and 
information professionals 

1631406 
การจัดการหองสมุด
และองคกรสารสนเทศ 
Library and 
Information 
Organization 
Management 

 แนวคิดและหลักการของการจัดการหองสมุดและองคกร
สารสนเทศ การวางแผน การจัดการทรัพยากรมนุษย  
การจัดการงบประมาณ การจัดการการสื่อสาร การจัดการความ
เปลี่ยนแปลง การจัดการความเสี่ยง การจัดการเทคโนโลยี ภาวะ
ผูนําและการจูงใจ มาตรฐานและการประกันคุณภาพหองสมุด
และองคกรสารสนเทศ 
 Concepts and principles of library and information 
organization management; planning; human resources 
management; budget management; communication 
management; change management; risk  

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- ปรับคําอธิบายรายวิชา 

รหัสรายวิชา : 1632402 
 แนวคิดและหลักการของการจัดการหองสมุดและองคกร
สารสนเทศ การวางแผน การจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการ
งบประมาณ การจัดการความเปลี่ยนแปลง การจัดการความเสี่ยง 
ภาวะผูนําและการจูงใจ เครื่องมือสําหรับการบริหารจัดการหองสมุด
สมัยใหม องคกรสารสนเทศดิจิทัล เทคนิคการสื่อสารทางวิชาการ 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพหองสมุดและองคกรสารสนเทศ 
 Concepts and principles of library and information 
organization management, planning, human resources 
management, budget management, change management, 
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management; technology management; leadership 
and motivation; standard and quality assurance of 
libraries and information organizations 

risk management, leadership and motivation, trend to 
library administration tools, digital information 
organization, communication techniques for scholar, 
standard and quality assurance of libraries and 
information organizations 

1632206 
การทํารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ 
Information 
Resources 
Cataloging 

 แนวคิดและหลักการของการทํารายการทรัพยากร
สารสนเทศ หลักเกณฑการทํารายการทรัพยากรสารสนเทศตาม
กฎแองโกลอเมริกัน เครื่องมือที่ใชในการทํารายการทรัพยากร
สารสนเทศ การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศดวยระบบ
คอมพิวเตอร (MARC) 
 Concepts and principles of information resources 
cataloging; rules of information resources cataloging 
using Anglo-American Cataloguing Rules (AACR); tools 
for information resources cataloging; informa 
tion resources cataloging with Machine-Readable 
Cataloging (MARC) 

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- ปรับคําอธิบายรายวิชา 

รหัสรายวิชา : 1631208 
 แนวคิดและหลักการของการทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
หลักเกณฑการทํารายการทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบแองโกล 
อเมริกัน เมตะดาตา และอารดีเอ เครื่องมือที่ใชในการทํารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศดวยระบบ
คอมพิวเตอร (MARC) 
 Concepts and principles of information resources 
cataloging, rules of information resources cataloging using 
Anglo-American Cataloguing Rules (AACR), metadata, and 
resource description and access (RDA), tools for 
information resources cataloging, information resources 
cataloging with machine-readable cataloging (MARC) 

1632310 
การศึกษาผูใช 
User Studies 

 แนวคิดและหลักการของการใชหองสมุดและสารสนเทศ
ความสําคัญของผูใช จิตวิทยาผูใช พฤติกรรมการแสวงหาและ
การใชสารสนเทศ การศึกษาผูใช การใหการศึกษาผูใช  
การสื่อสารกับผูใช การประเมินการใช กรณีศึกษาการศึกษาผูใช
หองสมุดและสารสนเทศ 
 Concepts and principles of library and information 
usage; importance of users; user psychology; 

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- ปรับคําอธิบายรายวิชา 

รหัสรายวิชา : 1632314 
 แนวคิดและหลักการของการใชหองสมุดและสารสนเทศ 
ความสําคัญของผูใช จิตวิทยาผูใช พฤติกรรมการแสวงหาและการใช
สารสนเทศ เทคโนโลยีใหมสําหรับการวัดและการวิเคราะหผูใช  
การใหการศึกษาผูใช การสื่อสารกับผูใช การประเมินการใช และ
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาผูใชหองสมุดและสารสนเทศ 
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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 

 Concepts and principles of library and information 
usage, importance of users, users psychology, behaviors of 
information search and information usage, new 
technology for users evaluation and analysis, users 
education guides, communication with users, usage 
assessment and case studies concerned with library and 
information users studies 

1632312 
การสงเสริมการอาน
และการเรียนรูตลอด
ชีวิต 
Promotion of 
Reading and 
Lifelong Learning 

 แนวคิดและหลักการของการอานและการเรียนรูตลอดชีวิต 
พฤติกรรมการอาน เทคนิคการอาน ปญหาการอานของบุคคล
กลุมตางๆ การจัดบริการและกิจกรรมสงเสริมการอานและการ
เรียนรูตลอดชีวิต ความสัมพันธของการอานและการเรียนรู
ตลอดชีวิต 
 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 

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- ปรับคําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสรายวิชา : 1631306 
 แนวคิดและหลักการของการอานและการเรียนรูตลอดชีวิต 
พฤติกรรมการอาน เทคนิคการอาน ทักษะการอานเพื่อใหเขาใจและ
เขาถึงองคความรู ทักษะการอานเพื่อสรางปญญา ปญหาการอานของ
บุคคลกลุมตาง ๆ การจัดบริการและกิจกรรมสงเสริมการอานและการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
 Concepts and principles of reading and lifelong 
learning, reading behavior, reading techniques, reading 
skills to understand and access knowledge, reading skills 
to create wisdom, reading problems of various groups, 
services and activities to promote reading and lifelong 
learning 

1633207 
การวิจัยเบื้องตนทาง
บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร 

 แนวคิดและขอบเขตของการวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร ประเภทและรูปแบบของการวิจัย ระเบียบวิธี
วิจัย การออกแบบการวิจัย การเขียนเคาโครงการวิจัย การเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล สถิติเพื่อการวิจัย การใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูล การเขียน

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- ปรับคําอธิบายรายวิชา 

รหัสรายวิชา : 1634904 
 แนวคิดและขอบเขตของการวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร ประเภทและรูปแบบของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย 
การออกแบบการวิจัย การเขียนเคาโครงการวิจัย เครื่องมือที่ใช 
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Introduction to 
Research in  
Library and 
Information Science 

และเผยแพรรายงานการวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร 
 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 

ในการวิจัย การวิเคราะหขอมูล สถิติเพื่อการวิจัย การใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูล การเขียนและเผยแพร
รายงานการวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
 Concepts and scope of library and information science 
researches, types and formats of researches, research 
methodology, research design, research proposal writing, 
research instrument, data analysis, research statistics, 
statistical package for data analysis, writing and 
dissemination of library and information science 
researches 

1633415 
การจัดการโครงการ
หองสมุดและ
สารสนเทศ 
Library and 
Information  
Project 
Management 

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการโครงการ กระบวนการ
จัดการโครงการหองสมุดและสารสนเทศ การประเมินความ
ตองการ การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ การจัดการ
โครงการในดานทรัพยากรมนุษย การเงินและงบประมาณ 
เครื่องมือ เทคโนโลยีและการประเมินโครงการหองสมุดและ
สารสนเทศ 
 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 

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- ปรับคําอธิบายรายวิชา 

รหัสรายวิชา : 1634420 
 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการโครงการ กระบวนการจัดการ
โครงการหองสมุดและสารสนเทศ การประเมินความตองการจําเปน
ของโครงการ การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ การจัดการ
โครงการในดานทรัพยากรมนุษย การเงินและงบประมาณเพื่อการ
บริหารจัดการโครงการ เครื่องมือและเทคโนโลยีการจัดการโครงการ 
การประเมินโครงการหองสมุดและสารสนเทศ  
 Introduction to project management, process of library 
and information project management, assessment of 
necessary need of project, project feasibility, project 
management of human resources, finance and budget for 
project management, tools and technology for project 
administration, evaluation of library and information 
projects 
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1633416 
การประชาสัมพันธและ
การตลาดสารสนเทศ 
Public Relations and 
Information 
Marketing 

 แนวคิดและหลักการของการประชาสัมพันธและการตลาด
สารสนเทศ กลยุทธการประชาสัมพันธและการตลาดสารสนเทศ 
การบริหารลูกคาสัมพันธ ความสัมพันธของการประชาสัมพันธ
และการตลาดสารสนเทศ คุณธรรมและจริยธรรม 
ของการประชาสัมพันธและการตลาดสารสนเทศ กรณีศึกษา 
การประชาสัมพันธและการตลาดสารสนเทศสําหรับหองสมุด
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 

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- ปรับคําอธิบายรายวิชา 

รหัสรายวิชา : 1633417 
 แนวคิดและหลักการของการประชาสัมพันธและการตลาด
สารสนเทศ กลยุทธการประชาสัมพันธและการตลาดสารสนเทศ  
การสรางตราสินคา การบริหารลูกคาสัมพันธ ความสัมพันธ 
ของการประชาสัมพันธและการตลาดสารสนเทศ คุณธรรมและ
จริยธรรมของการประชาสัมพันธและการตลาดสารสนเทศกรณีศึกษา
การประชาสัมพันธและการตลาดสารสนเทศสําหรับหองสมุด 
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 
สัมมนาทาง
บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร 
Seminar in Library 
and Information 
Science 

 รูปแบบและวิธีการจัดสัมมนา ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวกับ
วิชาชีพ การนําเสนอและอภิปรายกรณีศึกษาทาง
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
 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 

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- ปรับคําอธิบายรายวิชา 

รหัสรายวิชา : 1634903 
 รูปแบบและวิธีการจัดสัมมนา ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวกับวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร การนําเสนอและอภิปราย 
กรณีศึกษาทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
 Models and methods for seminar organization, 
important issues on library and information science, 
presentation and discussion of case studies on library and 
information science 
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1633119 
การวิเคราะหและการ
ออกแบบระบบงาน
หองสมุดและ
สารสนเทศ 
Systems Analysis 
and Design for 
Library and 
Information  
Work 

 แนวคิดและหลักการของการวิเคราะหและการออกแบบ
ระบบตัวแบบระบบและเทคนิคการวิเคราะหและการออกแบบ
ระบบ การประเมิน คัดเลือกและจัดการระบบ กรณีศึกษาการ
วิเคราะหและการออกแบบระบบงานหองสมุดและสารสนเทศ 
 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 

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- ปรับคําอธิบายรายวิชา 

รหัสรายวิชา : 1633126 
 แนวคิดและหลักการของการวิเคราะหและการออกแบบระบบ  
ตัวแบบระบบและเทคนิคการวิเคราะหและการออกแบบระบบ  
การประเมิน คัดเลือกและจัดการระบบ กรณีศึกษาการวิเคราะห 
และการออกแบบระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
 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 
automation 

1633120 
โปรแกรมประยุกต
สําหรับงานหองสมุด
และสารสนเทศ 
Application 
Software for Library 
and Information 
Work 

 แนวคิดและหลักการของโปรแกรมประยุกต การใชโปรแกรม
ประยุกตในการบริหารจัดการ การพัฒนา การจัดระบบ  
การบริการ การเผยแพร การสื่อสาร การประชาสัมพันธและ
การตลาดสารสนเทศ 
 Concepts and principles of application software; 
application software for management, development, 
systems organization, services, dissemination, 
communication, public relations and information 
marketing 

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- ปรับคําอธิบายรายวิชา 

รหัสรายวิชา : 1633125 
 แนวคิดและหลักการของโปรแกรมประยุกต การใชโปรแกรม
ประยุกตในงานหองสมุด การบริการ การเผยแพร การสื่อสาร และ
การใชโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ 
 Concepts and principles of application software, using 
application software in library, services, dissemination, 
communication, and library automation usage 

1633122 
การพัฒนาเว็บหองสมุด
และสารสนเทศ 

 แนวคิดและหลักการของการพัฒนาเว็บ โครงสรางเว็บ การ
ออกแบบเว็บ การจัดการเนื้อหาบนเว็บ การประชาสัมพันธและ
การตลาดบนเว็บ การประเมินผลเว็บ จริยธรรมที่เกี่ยวของการ
พัฒนาเว็บ การใชโปรแกรมออกแบบและจัดการเนื้อหาบนเว็บ 

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- ปรับคําอธิบายรายวิชา 

รหัสรายวิชา : 1632313 
 แนวคิดและหลักการของการพัฒนาเว็บ โครงสรางเว็บ การ
ออกแบบเว็บ การจัดการเนื้อหาบนเว็บ การประชาสัมพันธและ
การตลาดบนเว็บ การประเมินและการดูแลรักษาเนื้อหาบนเว็บ การ
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Library and 
Information Web 
Development 

 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 

ใชโปรแกรมออกแบบและจัดการเนื้อหาบนเว็บ จริยธรรมที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาเว็บ 
 Concepts and principles of web development, web 
structures, web design, web content management, public 
relations and information marketing on web, web 
evaluation, maintaining web content, using web design 
and content management software, the ethics involved in 
web development 

1634414 
การจัดการสารสนเทศ
สําหรับเด็ก 
Information 
Management for 
Children 

 แนวคิดและหลักการของการจัดการสารสนเทศสําหรับเด็ก 
ความสําคัญของเด็ก จิตวิทยาเด็ก พฤติกรรมและความตองการ
สารสนเทศของเด็ก ประเภท รูปแบบและขอบขายเนื้อหา
สารสนเทศสําหรับเด็ก แหลงผลิตและบริการสารสนเทศสําหรับ
เด็ก การจัดการสารสนเทศสําหรับเด็ก กิจกรรมสงเสริมการใช
สารสนเทศ บทบาทและสมรรถนะของผูใหบริการและจริยธรรม
ที่เกี่ยวของ 
 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 

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- ปรับคําอธิบายรายวิชา 

รหัสรายวิชา : 1633419 
 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับสารสนเทศสําหรับเด็ก พัฒนาการ
ของเด็ก จิตวิทยาสําหรับเด็ก พฤติกรรมและความตองการสารสนเทศ
ของเด็ก ประเภท รูปแบบและขอบขายเนื้อหาสารสนเทศสําหรับเด็ก 
แหลงผลิตและบริการสารสนเทศสําหรับเด็ก การจัดการสารสนเทศ
สําหรับเด็ก กิจกรรมสงเสริมการใชสารสนเทศ บทบาทและสมรรถนะ
ของผูใหบริการและจริยธรรมที่เกี่ยวของในสังคมดิจิทัล 
 Concepts and principles of information for children, 
development of children, psychology for children, 
information and behavioral needs of children, types, 
format and scopes of 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 in digital society 
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1632207 
การจัดหมูทรัพยากร
สารสนเทศ 
Information 
Resources 
Classification 

 แนวคิด หลักการและหลักเกณฑของการจัดหมูทรัพยากร
สารสนเทศ การจัดหมูทรัพยากรสารสนเทศดวยระบบทศนิยม
ดิวอี้ การกําหนดเลขหนังสือ และการวิเคราะหหัวเรื่อง 
 Concepts, principles and rules of information 
resources classification; Dewey Decimal System; book 
numbers identification; subject analysis 

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- ปรับคําอธิบายรายวิชา 

รหัสรายวิชา : 1632209 
 แนวคิด หลักการและหลักเกณฑของการจัดหมูทรัพยากร
สารสนเทศ การจัดหมูทรัพยากรสารสนเทศดวยระบบทศนิยมดิวอี้ 
การกําหนดสัญลักษณแทนเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ และการ
วิเคราะหเรื่อง 
 Concepts, principles, and rules for calaloging and 
classification of information resources with Dewey Decimal 
System, symbols definition representing information 
resources, subject analysis 
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รายวิชาที่ปรับเปลี่ยนชื่อรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
1631206 
การพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 
Information 
Resources 
Development 

 แนวคิดและหลักการของการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
ประเภทและลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศ แหลงทรัพยากร
สารสนเทศ กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ความ
รวมมือและเครือขายดานการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  
การใชเทคโนโลยีในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
 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 

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- เปลี่ยนชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษ  
- ปรับคําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสรายวิชา : 1631207 

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ : Collection Development 
 แนวคิดและหลักการของการพัฒนาทรัพยากรหองสมุด ประเภท 
ลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศ รวมถึงทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล 
แหลงทรัพยากรสารสนเทศ กระบวนการพัฒนาทรัพยากรหองสมุด 
ความรวมมือและเครือขายดานการพัฒนาทรัพยากรหองสมุด  
การจัดทําขอกําหนดของผูวาจาง การเจรจาตอรอง การประยุกต
เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาทรัพยากรหองสมุด จริยธรรมใน
การใชสารสนเทศดิจิทัล 
 Concepts and principles of information resources 
development, types and characteristics of information 
resources, digital collection, information sources, 
processes of information resources development, 
collaboration and network for information resources 
development, term of reference, negotiation, application 
of information technology for information resources 
development, ethics use of digital information 

1631305 
การบริการหองสมุดและ
การเผยแพรสารสนเทศ 
Library Services and 
Information 
Dissemination 

 แนวคิดและหลักการของการบริการหองสมุดและการ
เผยแพรสารสนเทศ การวางแผนและการจัดการดานการบริการ
หองสมุดและการเผยแพรสารสนเทศ การปรับแตงสารสนเทศ 
การใชเทคโนโลยีในการบริการหองสมุดและการเผยแพร
สารสนเทศ คุณภาพการบริการหองสมุดและการเผยแพร
สารสนเทศ การประเมินผลการบริการหองสมุดและการเผยแพร 

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- เปลี่ยนชื่อรายวิชา
ภาษาไทยและอังกฤษ  
- ปรับคําอธิบายรายวิชา 

รหัสรายวิชา : 1631307 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย : การบริการสารสนเทศ 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ : Information Services 
 แนวคิดและหลักการของการบริการหองสมุด การบริการสื่อ
สิ่งพิมพ และสื่อดิจิทัล ประเภทของการบริการ ความตองการ
สารสนเทศและบริการ วัฏจักรของหองสมุดและการบริการ การ
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สารสนเทศ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการบริการ
หองสมุดและการเผยแพรสารสนเทศ 
 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 

ออกแบบบริการสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในงานบริการหองสมุด กฎหมายที่เกี่ยวของกับหองสมุดและ
การบริการ จิตบริการ แนวโนมของการบริการสารสนเทศ นวัตกรรม
การบริการสารสนเทศ 
 Concepts and principles of library services, printed 
media and digital media services, type of services, 
information and service requirements, library and service 
circle, information service design, ICT usage in library 
services, law related to library and services, service mind, 
trend to library services, information service innovations 

1632208 
การจัดหมวดหมูระบบ
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
Library of 
Congress 
Classification 

 แนวคิดและหลักการของระบบการจัดหมูของหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน การกําหนดเลขหมู หัวเรื่องและเลขหนังสือตามระบบ
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน การใชเทคโนโลยีในการจัดหมูทรัพยากร
สารสนเทศ 
 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 

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
- ปรับคําอธิบายรายวิชา 

รหัสรายวิชา : 1632210 
ชื่อรายวิชาใหม : การจัดหมูระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
 แนวคิดและหลักการของระบบการจัดหมูของหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน การจัดหมูหนังสือทางการแพทย การกําหนดเลขหมู หัวเรื่อง 
การใชฐานขอมูลออนไลนเพื่อการวิเคราะหเลขหมู 
 Concepts and principles of Library of Congress 
classification system, National Library of Medicine 
classification, class number, subject headings, and the use 
of online database for classification analysis 

1634103 
แหลงสารสนเทศและ
การบริการสารสนเทศ
ทางวิทยาศาสตร 

 สารสนเทศทางวิทยาศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
แหลงสารสนเทศและการบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร การจัดกิจกรรมและการประเมิน
การบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร 

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- เปลี่ยนชื่อรายวิชา
ภาษาไทยและอังกฤษ  
-ปรับคําอธิบายรายวิชา 

รหัสรายวิชา : 1633128 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย : แหลงสารสนเทศและการบริการสารสนเทศ
ทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
Information Sources 
and  
Services in Science,  
Humanities, and 
Social Sciences 

และสังคมศาสตร 
 Information related to Sciences, Humanities, and 
Social Sciences; information sources and services; 
activities and evaluation of information services for 
Sciences, Humanities, and Social Sciences 

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ : Information Sources and Services in 
Science, Technology, Humanities, and Social Sciences 
 สารสนเทศ แหลงสารสนเทศและการบริการสารสนเทศทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เครือขาย/
ขายงานสารสนเทศ เทคนิคการคนคืนสารสนเทศในสาขาตาง ๆ การ
จัดกิจกรรมและการประเมินการบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 Information related to sciences, technology, 
humanities, and social sciences, information sources and 
services, network/information group, information retrieval 
techniques in various fields, activities and evaluation of 
information services for sciences, technology, humanities, 
and social sciences 
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รายวิชาที่ปรับลดชั่วโมง 
1634805 
การฝกประสบการณ
วิชาชีพ
บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร 
Field Experience in 
Library and 
Information Science 

 การฝกปฏิบัติในหองสมุดและองคกรสารสนเทศ  
ประเด็นปญหาและการแกไขปญหาในสภาวะแวดลอมจริงของ
หองสมุดและองคกรสารสนเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 Field training in libraries and information 
organizations; issue management in real-life scenario 
of public and private libraries and information  
organizations 

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- ปรับลดชั่วโมง 

รหัสรายวิชา : 1634806 
จํานวนชั่วโมง : 450 ชั่วโมง 
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รายวิชาที่คงเดิม 
1633121 
การจัดการฐานขอมูล
หองสมุดและ
สารสนเทศ 
Library Database 
Management and 
Information 

 โครงสรางขอมูล ระบบการจัดการฐานขอมูล ตัวแบบ
ฐานขอมูล การพัฒนาระบบฐานขอมูลหองสมุดและสารสนเทศ 
เทคนิคการทําใหเปนบรรทัดฐาน ความสัมพันธของขอมูล ภาษา
สอบถาม พจนานุกรมขอมูล ความปลอดภัยของฐานขอมูล  
การใชโปรแกรมประยุกตในการจัดการฐานขอมูลหองสมุดและ
สารสนเทศ 
 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 

คงเดิม  

1633206 
การสรางและการ
จัดการเนื้อหา
สารสนเทศ 
Information Content 
Creation and 
Management 

 แนวคิดและหลักการของการสรางและจัดการเนื้อหา
สารสนเทศการวิเคราะหพฤติกรรมและความตองการของ
กลุมเปาหมาย การสรางและการปรับแตงเนื้อหาสารสนเทศ 
ใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย การใชเทคโนโลยีเพื่อการสราง
และการจัดการเนื้อหาสารสนเทศ 
 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 

คงเดิม  
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target groups; the use of technology for information 
content creation and management 

1633118 
การเขียนโปรแกรมขั้น
พื้นฐานสําหรับงาน
หองสมุดและ
สารสนเทศ 
Basic Programming 
for Library and  
Information Work 

 แนวคิดและหลักการของโปรแกรมคอมพิวเตอร ขั้นตอน 
ของการพัฒนาโปรแกรม การเขียนผังงาน การวิเคราะหและ
ออกแบบอัลกอริธึม 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 

คงเดิม  

1633123 
การพัฒนาฐานขอมูล
บนเว็บหองสมุดและ
สารสนเทศ 
Library and 
Information Web 
Database 
Development 

 แนวคิดและหลักการของการพัฒนาฐานขอมูลบนเว็บ  
การวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูลบนเว็บหองสมุดและ
สารสนเทศ เครื่องมือที่ใชในการเชื่อมตอฐานขอมูลกับระบบ
เครือขาย เครื่องมือจัดการฐานขอมูลบนเว็บ เครื่องมือที่ใช 
เปนเว็บเซิรฟเวอร การฝกปฏิบัติพัฒนาฐานขอมูลบนเว็บ
หองสมุดและสารสนเทศ 
 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 

คงเดิม  



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 153 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

หลักสูตร พุทธศักราช 2556 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561 
รหัสวิชา/ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชา สิ่งที่แกไข คําอธิบายรายวิชา 

1634415 
การจัดการสารสนเทศ
สําหรับเยาวชน 
Information 
Management for 
Youth 

 แนวคิดและหลักการของการจัดการสารสนเทศสําหรับ
เยาวชน ความสําคัญของเยาวชน จิตวิทยาเยาวชน พฤติกรรม
และความตองการสารสนเทศของเยาวชน ประเภท รูปแบบและ
ขอบขายเนื้อหาสารสนเทศสําหรับเยาวชน แหลงผลิตและ
บริการสารสนเทศสําหรับเยาวชน การจัดการสารสนเทศสําหรับ
เยาวชน กิจกรรมสงเสริมการใชสารสนเทศ บทบาทและ
สมรรถนะของผูใหบริการและจริยธรรมที่เกี่ยวของ 
 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 

คงเดิม  

1634416 
การจัดการสารสนเทศ
สําหรับผูสูงอายุ 
Information 
Management for 
Elderly People 

 แนวคิดและหลักการของการจัดการสารสนเทศสําหรับ
ผูสูงอายุ ความสําคัญของผูสูงอายุ จิตวิทยาผูสูงอายุ พฤติกรรม
และความตองการสารสนเทศของผูสูงอายุ ประเภท รูปแบบและ
ขอบขายเนื้อหาสารสนเทศสําหรับผูสูงอายุ แหลงผลิตและ
บริการสารสนเทศสําหรับผูสูงอายุ การจัดการสารสนเทศสํา 
หรับผูสูงอายุ กิจกรรมสงเสริมการใชสารสนเทศ บทบาทและ
สมรรถนะของผูใหบริการและจริยธรรมที่เกี่ยวของ 
 Concepts and principles of information 
management for elderly people; importance of 

คงเดิม   



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 154 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

หลักสูตร พุทธศักราช 2556 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561 
รหัสวิชา/ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชา สิ่งที่แกไข คําอธิบายรายวิชา 

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 

1634417 
การจัดการสารสนเทศ
สําหรับผูดอยโอกาส 
Information 
Management for the 
Disadvantaged 

 แนวคิดและหลักการของการจัดการสารสนเทศสําหรับ
ผูดอยโอกาส ความสําคัญของผูดอยโอกาส จิตวิทยา
ผูดอยโอกาส พฤติกรรมและความตองการสารสนเทศของ
ผูดอยโอกาส ประเภท รูปแบบและขอบขายเนื้อหาสารสนเทศ
สําหรับผูดอยโอกาส แหลงผลิตและบริการสารสนเทศสําหรับ
ผูดอยโอกาส การจัดการสารสนเทศสําหรับผูดอยโอกาส 
กิจกรรมสงเสริมการใชสารสนเทศ บทบาทและสมรรถนะของผู
ใหบริการและจริยธรรมที่เกี่ยวของ 
 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 

คงเดิม  
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

หลักสูตร พุทธศักราช 2556 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561 
รหัสวิชา/ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชา สิ่งที่แกไข คําอธิบายรายวิชา 

information usage for the disadvantaged; roles and 
capability of service providers and related ethics 



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 156 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

หลักสูตร พุทธศักราช 2556 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561 
รหัสวิชา/ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชา สิ่งที่แกไข คําอธิบายรายวิชา 

รายวิชาที่ยกเลิก 
1631405 
การจัดระบบ 
สารสนเทศและ 
ความรู 
Information and 
Knowledge  
Systems 
Organization 

 แนวคิดและหลักการของการจัดระบบสารสนเทศและความรู
รูปแบบและประเภทของระบบ การเขาถึงสารสนเทศและความรู 
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 

ยกเลิกรายวิชา  

1631602 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในงานหองสมุด
และสารสนเทศ 
English for 
Communication in 
Library and 
Information Work 

 การอานตํารา บทความและคําศัพทที่ใชในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 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  

ยกเลิกรายวิชา  

1632309 
การคนคืนสารสนเทศ 
Information 
Retrieval 

 ประเภทและโครงสรางของฐานขอมูล แนวคิดและหลักการ
ของการคนคืนสารสนเทศ ระบบการคนคืนสารสนเทศ  
การประเมินระบบการคนคืนสารสนเทศ เครื่องมือในการคนคืน
สารสนเทศ เทคนิคและกลยุทธการคนคืนสารสนเทศ 

ยกเลิกรายวิชา   



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 157 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

หลักสูตร พุทธศักราช 2556 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561 
รหัสวิชา/ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชา สิ่งที่แกไข คําอธิบายรายวิชา 

 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 

1632311 
การ 
บริการอางอิงและ
สารสนเทศ 
Reference and  
Information Services 

 แนวคิดและหลักการของการบริการอางอิงและสารสนเทศ 
แหลงสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศทั้งสื่อสิ่งพิมพและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส กลยุทธการจัดบริการ การใชเทคโนโลยีในการ
บริการอางอิงและสารสนเทศ ผูใชและผูใหบริการ จรรยาบรรณ
การใหบริการ การประเมินและสงเสริมบริการอางอิงและ
สารสนเทศ ปญหาและแนวโนมการบริการอางอิงและ
สารสนเทศ การละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา 
 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 

ยกเลิกรายวิชา  
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หลักสูตร พุทธศักราช 2556 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561 
รหัสวิชา/ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชา สิ่งที่แกไข คําอธิบายรายวิชา 

1633414 
หองสมุดดิจิทัล 
Digital Libraries 

 แนวคิดและหลักการของหองสมุดดิจิทัล พัฒนาการของ
หองสมุด เทคโนโลยีหองสมุดดิจิทัล การจัดการสื่อดิจิทัล การ
วางแผนและการออกแบบหองสมุดดิจิทัล การดําเนินงาน
หองสมุดดิจิทัล การจัดการสื่อสังคมสําหรับหองสมุดดิจิทัล การ
ประเมินหองสมุดดิจิทัล ผลกระทบของหองสมุดดิจิทัลตอวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
 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 

ยกเลิกรายวิชา  

1634104 
เครือขายทางสังคม
หองสมุดและ
สารสนเทศ 
Library and 
Information Social 
Networking 

 แนวคิดและหลักการของเครือขายทางสังคม เทคโนโลยี
เครือขายทางสังคม การวิเคราะห การออกแบบ และการพัฒนา
เครือขายสังคม กรณีศึกษาการใชเครือขายทางสังคมเพื่อการ
จัดการ การบริการและการเผยแพร ประชาสัมพันธหองสมุดและ
องคกรสารสนเทศ 
 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 

ยกเลิกรายวิชา  
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หลักสูตร พุทธศักราช 2556 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561 
รหัสวิชา/ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชา สิ่งที่แกไข คําอธิบายรายวิชา 

1634418 
การจัดการความรูและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 
Knowledge and 
Local Wisdom 
Management 

 แนวคิดและหลักการของความรู ภูมิปญญาทองถิ่น และการ
จัดการความรู การจัดการ การจัดระบบ การคนคืน การบริการ
และการเผยแพรความรูและภูมิปญญาทองถิ่น การปกปอง
คุมครองภูมิปญญาทองถิ่น ความเชื่อมโยงระหวางการจัดการ
ความรูกับภูมิปญญาทองถิ่น การบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น
ดวยกระบวนการจัดการความรู การใชเทคโนโลยีในการจัดการ
ความรูและภูมิปญญาทองถิ่น 
 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 

ยกเลิกรายวิชา    

1634510 
สิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส 
Electronic 
Publications 

 แนวคิดและหลักการของสิ่งพิมพ รูปแบบของสิ่งพิมพ 
หลักการออกแบบสิ่งพิมพ กระบวนการและเทคโนโลยีการ
ออกแบบและผลิตสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส การประเมินความ
ตองการของผูใช ธุรกิจการพิมพอิเล็กทรอนิกส การฝก
ปฏิบัติการผลิตสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส 
 Concepts and principles of publication  
production; format of publications; principles of 
publication design; processes and technology for 

ยกเลิกรายวิชา  
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หลักสูตร พุทธศักราช 2556 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561 
รหัสวิชา/ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชา สิ่งที่แกไข คําอธิบายรายวิชา 

design and production of electronic publications; 
assessment of users’ needs; electronic publishing 
business; practice in production of electronic 
publications 
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ภาคผนวก ซ 
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงผลการเรียนรูในแตละดานของสาขาวิชา  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
ระหวาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
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ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

1) มีวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

2) ยึดมั่นในคุณธรรม จรยิธรรม ซื่อสัตย สจุรติ เสียสละ คํานึงถึง
ประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 

3) มีภาวะความเปนผูนํา และเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น 

4) รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในศักดิ์ศร ีและคุณคาของ
ความเปนมนุษย 
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร 

1) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต 
ขยัน อดทน  
2) การแสดงออกถึงการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสตัย สุจริต 
เสียสละ คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 

3) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย และ
กติกาสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวชิาชพีบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร 

ดานความรู 1) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สําคัญใน
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร และศาสตรอื่นที่
เกี่ยวของ 
2) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาบรรณารกัษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร กับความรูในศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ 
3) สามารถประยุกตความรูจากทฤษฎีสูการปฏิบัติ 

1) แสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการเรียนรู และ
วิทยาการที่มคีวามเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
2) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร และศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ 
3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาบรรณารกัษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร กับความรูในศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ 



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 163 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูของหลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2556 ผลการเรียนรูของหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2561 

4) สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการทั้งศาสตรในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร และศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ
รวมทั้งนําไปประยุกตใชได 

ดานทักษะทาง
ปญญา 

1) มีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ มีวิจารณญาณหรือดุลย
พินิจในการแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ 

2) มีความสามารถในการประยุกตความรู ความเขาใจในแนวคิด 
หลักการ และทฤษฎีตาง ๆ ในการปฏิบัติงานและการแกไขปญหาได
อยางสรางสรรค 
3) สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแกไขปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับสถานการณ 

1) สามารถใชทักษะการคิดอยางมีวจิารณญาณ คิดวิเคราะห คิดเชิง
เหตุผล และคิด เชิงบูรณาการในการแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ 
ในชีวิตประจาํวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแกไขปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับสถานการณ 
 3) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อสรางนวัตกรรมและ/หรือประโยชนใด 
ๆ ตอตนเองและสังคมได 

ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1) มีความสามารถในการทํางานเปนทีมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ 

2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
3) มีความสามารถในการปรับตัว รวมกจิกรรม และมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น 

4) สามารถใหความชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกในการแกไข
ปญหาสถานการณตาง ๆ ได 

1) สามารถทํางานเปนทีมกับผูอื่นอยางมีความสุข สงทําใหเกิดผลงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

 2) แสดงออกถึงความสามารถในการปรับตัว รวมกิจกรรม และมี
ปฏิสัมพันธที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 3) แสดงออกถงึการมีภาวะความเปนผูนําเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น ให
ความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณ
ตาง ๆ ได 
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 4) แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบในการเรียนรู และพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง 

ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) สามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพดู การฟง การอาน การเขียน การ
สรุปประเด็น และการนําเสนอไดอยางมีประสิทธภิาพ 

(2) สามารถเลือก และใชรูปแบบการนําเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ 
(3) สามารถเลือก และประยุกตใชเทคนิคทางสถิติ หรือคณติศาสตรที่
เกี่ยวของ 
ในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

1) แสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข แปรผลและ
นําเสนอขอมูล ไดอยางเหมาะสม และใชเปนพื้นฐานการแกปญหาและ
การตัดสินใจในชีวติประจําวัน 

2) แสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร 
3) แสดงออกถึงความสามารถในการติดตอสื่อสาร โดยใชเทคโนโลยีได
อยางเหมาะสม 

4) แสดงออกถึงการมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางาน 
การดําเนินชีวิตประจาํวนัได 

 



หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 165 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 
บทความวิจัยสนับสนุนการปรับปรงุหลักสูตร 

เรื่อง การประเมินหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรเพื่อพัฒนา
ทักษะที่จําเปนสําหรับบรรณารักษศตวรรษที่ 21



หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 166 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ  

 
 



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 167 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

 
 



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 168 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

 
 



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 169 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

 
 



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 170 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

 



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 171 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

 
 



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 172 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

 



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 173 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

 



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 174 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

 
 



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 175 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

 



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 176 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

 
 

 



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 177 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

 
 



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  หนา 178 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

 


