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ค ำน ำ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีวิสัยทัศน์ท่ีจะมุ่งพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพื่อปฏิบัติพันธกิจ 
ตามบทบาทหน้าท่ีสถาบันอุดมศึกษาอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนและมีคุณภาพท่ีดี และการพัฒนา
หลักสูตรก็เป็นบทบาทส าคัญส่วนหน่ึงท่ีจะมุ่งตอบสนองนโยบายของรัฐในการเสริมสร้างศักยภาพ
ของบุคลากรในประเทศ อีกทั้งสังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคโลกาภิวัตน์ท่ีเน้นท้ัง
เทคโนโลยี ภาษา การติดต่อสื่อสารผ่านโลกออนไลน์ ท าให้โครงสร้างของสังคมมีการเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว ท้ังองค์กรในภาครัฐและภาคเอกชนจ าเป็นต้องปรับตัวและตามกระแสเหล่าน้ันให้
ทันกับความอยู่รอด และสามารถก้าวไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

ดังน้ันหลักสูตรท่ีเปิดสอนในการศึกษาระดับปริญญาตรีน้ัน จึงต้องเน้นท่ีจะหล่อหลอม 
ปรับปรุง และพัฒนาให้ผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต มีทิศทางไปในสิ่งท่ีสังคมมุ่งหวังและ
องค์กรต้องการ ภายใต้กรอบอันดีงามตามคุณธรรมจริยธรรม โดยหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เล็งเห็นถึงสิ่งท่ีองค์กรและผู้ประกอบการ
ต่างๆ ต้องการทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพเพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เป็นไปในทิศทางท่ีต้ังไว้ ว่า
ต้องมีความสามารถในการค้นหา  คัดเลือก รวบรวม จัดการ บริหารข้อมูล สารสนเทศ และ
ความรู้อย่างเป็นระบบ รวมท้ังสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด มุ่งสู่ความเป็นสังคมอาเซียน 
บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม โดยข้อมูลท่ีใช้ในการจัดท าหลักสูตรน้ันมาจากหลายภาคส่วน 
ท้ังจากผู้เรียน อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ประกอบการ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ี
ครบถ้วนสมบูรณ์ และน าข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งส่งผลให้เกิดการตอบสนองกับสิ่ง
ท่ีองค์กรมุ่งหวังและให้บัณฑิตของหลักสูตรเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ รวมท้ังเป็นก าลัง
ส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร 
ฉบับน้ีจะช่วยให้สามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา 

 
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

กรกฎาคม 2556 
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ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร         
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน               4 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร          4 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ          7 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/หลักสูตรอื่น   8 

ของมหาวิทยาลัย  
หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร             10 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร          10 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง              11 

หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร       14 
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2. การด าเนินการหลักสูตร            14 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน            17 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์วิชาชีพ          57 
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
คณะ     มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป  
1.  ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย :  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts Program in Library and Information Science 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)   
         ชื่อย่อ :  ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) 
 ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :  Bachelor of Arts (Library and Information Science) 
   ชื่อย่อ :  B.A. (Library and Information Science) 
3.  วิชาเอก    
 ไม่มี 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
       130 หน่วยกิต 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 5.2 ภาษาที่ใช้  

ภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทย
ได้เป็นอย่างดี 
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 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ปี พ.ศ. 2547 
 6.2 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 2557 เป็นต้นไป 
 6.3 คณะอนุกรรมการสภาวิชาการกลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรในการประชุม 
ครั้งท่ี 6(68)/2556 เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2556 
 6.4 คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 4(12)/2556  
เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 และครั้งท่ี 6(14)/2556 เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2556 
    6.5 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 11(19)/2556  
เมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2556 
 6.6 องค์กรวิชาชีพรับรองหลักสูตร   
  ไม่มี 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2559  
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา ดังนี้  

8.1 บรรณารักษ์  
8.2 นักวิชาการสารสนเทศ 
8.3 เจ้าหน้าท่ีดูแลและจัดการข้อมูล  
8.4 นักจัดการเนื้อหา 
8.5 เจ้าหน้าท่ีบริการสารสนเทศ  
8.6 บรรณาธิการวารสาร 
8.7 อาชีพอิสระด้านสารสนเทศ 
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9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์    
   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
  

ชื่อ – นามสกุล 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

1. นางสาวปริศนา มัชฌิมา 
 
   3 1204 00475 99 3 

ปร.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
วท.ม. (เทคโนโลยีการ
จัดการระบบสารสนเทศ)  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2554 
 

พ.ศ. 2543 
 
 

พ.ศ. 2540 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

2. นายบรรพต  พิจิตรก าเนิด 
 
   5 30999 0021 31 5 

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์)  
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 

พ.ศ. 2544 
 
 

พ.ศ. 2540 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3. นางสาวบุญญลักษม์  
   ต านานจิตร 
   3 7099 00203 79 6 

ศษ.ม.  
(เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ค.บ. (เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมทางการศึกษา) 
วิทยาลัยครูนครปฐม  

พ.ศ. 2541 
 
 

พ.ศ.2535 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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ชื่อ – นามสกุล 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

4. นางสาวทิพวัลย์  ขันธมะ  
 
    3 1201 01330 85 9 

ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิค
ศึกษา)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ  
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์)   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
กศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์)  
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ    

พ.ศ.2555 
 
 
 
 

พ.ศ.2546 
 
 

พ.ศ.2542 

อาจารย์ 

5. นางสาวรัชฎาพร ธิราวรรณ 
 
   3 4711 00003 13 5 

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) 
วิทยาลัยครูสกลนคร 

พ.ศ. 2539 
 
 

พ.ศ. 2536 

อาจารย์ 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   
 การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) ของประเทศไทยนั้น ต้องมีการเตรียมผู้เรียนให้สามารถรับมือกับการเป็นพลเมือง
อาเซียน การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยระดับ World Class University และการเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพอย่างท่ีต้องการในสหัสวรรษใหม่ เพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงด้วยระบบเศรษฐกิจ
โลกท่ีต้องมีการแข่งขันและความร่วมมือในระดับโลกท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จากผลความก้าวหน้า
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ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเศรษฐกิจบริการท่ีขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ความรู้ และนวัตกรรม  
ผู้ท่ีสามารถปรับตัวและสร้างประโยชน์ให้องค์กร ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการท างาน ด้วยการใช้
ทักษะด้านการสื่อสาร การแก้ไขปัญหา และการคิดเชิงวิพากษ์ เพื่อปรับเปลี่ ยนการท างานและ 
มีผลงานตามความคาดหวังขององค์กรก็จะได้รับผลตอบแทนจากเศรษฐกิจท่ีก้าวหน้า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอุตสาหกรรมและบริษัทท่ีมีนวัตกรรมและต าแหน่งงานท่ีเติบโตอย่างรวดเร็ว ต้องอาศัย
ทักษะเชิงประยุกต์คือพลังท่ีสร้างความมั่นคงของประเทศ ทักษะท่ีช่วยส่งเสริมนวัตกร รม 
ท้ังความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ปัญหาก าลังเป็นท่ีต้องการอย่างมาก  
ในตลาดแรงงาน การปรับปรุงระบบการศึกษาและขัดเกลาทักษะแห่งศตวรรษใหม่จะสามารถ
ผลิตแรงงานคุณภาพสูงท่ีมีความฉลาดเฉลียว ส าหรับระบบเศรษฐกิจใหม่ได ้นอกจากนี้การเติบโต
ทางเศรษฐกิจจากแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่ปลายทศวรรษท่ี 1980 และ 
ต้นทศวรรษท่ี 1990 ก็มีแนวโน้มท่ีจะถึงจุดอิ่มตัว หากไม่มีการลงทุนเพิ่มในทรัพยากรแรงงาน 
ท่ีจับต้องไม่ได้ เช่น ความคิด ความรู้ และพรสวรรค์  

องค์ประกอบส าคัญของสิ่งท่ีสร้างความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 คือ การสร้าง
แรงงานระดับชาติท่ีเน้นการคิดอย่างผู้เชี่ยวชาญและการสื่อสารอันซับซ้อน  ซึ่งต้องอาศัย 
การเชื่อมโยงแบบแผนอย่างมีประสิทธิผล โดยใช้ความรู้โดยละเอียด การรู้เท่าทันความคิด (Meta 
Cognitive) เพื่อตัดสินใจเลือกใช้วิธีการอย่างเหมาะสม กอปรกับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีก้าวหน้า 
จ าเป็นต้องสร้างทักษะท่ีจ าเป็นในการท างาน ได้แก่ ความร่วมมือในการท างาน การท างาน 
เป็นทีมโดยมีความเชี่ยวชาญและบทบาทของสมาชิกในทีมต่างช่วยเสริมสร้างซึ่งกันและกัน  
การปฏิสัมพันธ์การท างานร่วมกันผ่านสื่อ (Mediated Interaction) ความสามารถในการกรอง
ข้อมูลมหาศาลท่ีเข้ามาอย่างรวดเร็วและเลือกสกัดเฉพาะข้อมูลท่ีส าคัญต่อการตัดสินใจ 
ความสามารถในการเข้าถึง จัดการ ผสมผสาน และประเมินข้อมูล การสร้างสมรรถนะ 
ในการตีความแบบกลุ่ม (Group Interpretation) การต่อรองความหมายร่วม (Negotiation of 
Shared Meaning) การหาทางออกร่วมกัน (Co-construction of Problem Resolution) 
ทักษะในการติดต่อผ่านสื่อกลางและการท างานร่วมกันผ่านโลกเสมือน  

การแสวงหาความรู้ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจจ าเป็นต้องใช้สารสนเทศท่ีสอดคล้องกับความต้องการในการใช้งาน 
ซึ่งแหล่งสารสนเทศหลักของสังคมแห่งการเรียนรู้ก็คือ ห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ แม้ว่าใน
ปัจจุบันแหล่งสารสนเทศขนาดใหญ่ท่ีอยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะสามารถเข้าถึงได้อย่าง
แพร่หลายและสะดวกขึ้น แต่ผู้ใช้สารสนเทศอีกจ านวนมากท่ียังขาดทักษะการสืบค้นหรือ  
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การแสวงหาสารสนเทศตามท่ีต้องการได้  ดั งนั้นการพัฒนาบุคลากรท่ีท างานบริการ 
ด้านสารสนเทศจึงเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ สามารถให้บริการผู้ใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสามารถส่งเสริมและพัฒนาสารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องกับ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ อันจะน าไปสู่การสร้างศักยภาพ การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันเชิงวิชาการ และการเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้มี  
ความเข้มแข็งมากขึ้น 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม  

การด าเนินชีวิตในสภาพสังคมฐานความรู้เช่นในปัจจุบันนี้ ทุกคนจ าเป็นต้องเกี่ยวข้อง
กับสารสนเทศจ านวนมากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท้ังข้อมูลสารสนเทศท่ีเกิดจากสภาวะแวดล้อม  
ใกล้ตัว เช่น การรับส่งข้อมูลความรู้ในชีวิตประจ าวัน การรับส่งข้อมูลในการท างาน รวมถึง 
การรับรู้ข้อมูลจากสภาพแวดล้อมท่ีผ่านเข้ามาในแต่ละวัน และข้อมูลสารสนเทศท่ีเกิดจาก  
การสร้างสรรค์ขึ้นจากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งข้อมูลบุคคล แหล่งข้อมูลท่ีเป็นองค์กร 
หน่วยงาน อาทิ  ในปี พ.ศ. 2556 กรุงเทพมหานครได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมื องหนังสือโลก 
ด้วยความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงการหนังสือ ตลอดจนการร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ 
ในการพัฒนาการอ่านอย่างจริงจัง ในรูปแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม  
ให้คนไทยรักการอ่านและสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้น โดยมีเป้าหมายให้คนกรุง เทพฯ 
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน อ่านหนังสือเพิ่มขึ้นจากเดิมท่ีเฉลี่ยอ่านหนังสือเพียง 5 เล่มต่อปี  
ให้เพิ่มขึ้นเป็น 10-20 เล่มต่อปี (ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร , 
2556)   

“การอ่าน” เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนากระบวนการคิด และภูมิปัญญา น าไปสู่ 
การพัฒนาคุณภาพคน สังคมและประเทศ การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  เป็นส่วน
ส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเร็วขึ้น 
ห้องสมุดเป็นองค์กรส าคัญในการเป็นองค์กรท่ีเปิดประตูสู่โลกแห่งการสร้างประสบการณ์ 
ด้านการอ่านของคนไทย ซึ่งรากฐานของการอ่าน อันน าไปสู่ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สร้างสรรค์ เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้อย่างยั่งยืน ด้วยการ
ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือนโยบายในการส่งเสริมการอ่านท้ังบุคลากรห้องสมุดและขยายไปสู่
สังคมภายนอกเพื่อตอบสนองความต้องการส าหรับผู้อ่านกลุ่มต่างๆ ได้มากขึ้น ดังนั้นห้องสมุด 
จึงเป็นองค์กรหนึ่งท่ีมีบทบาทและมีความส าคัญในการส่งเสริมและให้บริการการเรียนรู้ สนับสนุน
ประชาชนทางด้านการศึกษา ช่วยพัฒนาประชาชนให้เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและเกิดการเรียนรู้
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อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยจะต้องมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนห้องสมุดให้ทันกับยุคสมัย  
ก้าวทันเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึง การพัฒนาบุคลากรห้องสมุดเพื่อเตรียมพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ซึ่งคนเป็นปัจจัยส าคัญในการเป็นผู้ปฏิบัติงาน ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้ของประชากร การให้บริการวิชาการแก่มหาวิทยาลัย และองค์กรอื่นๆ เพื่อให้
สามารถที่จะแสวงหาความรู้ และข้อมูลสารสนเทศ ในการสร้างองค์ความรู้และผลิตบุคลากร ท่ีมี
คุณภาพ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อเป็นพลังขับเคล่ือนประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย 

กอรปกับการพัฒนาระบบเครือข่ายการสื่อสารความเร็วสูงในยุคท่ี 3 (3G) ท าให้
สามารถเผยแพร่หรือเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว ปัจจัยท่ีกล่าวมานี้ล้วนท าให้เกิด
สารสนเทศท่ีมีเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ท้ังท่ีเป็นข้อเท็จจริงท่ีเชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้ ซึ่งเกิดจาก
สภาพสังคมและวัฒนธรรม รวมไปถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  

ด้วยเหตุนี้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้เท่าทันสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น  
มีความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  มีทักษะการจัดการกับข้อมูลสารสนเทศ 
ท้ังการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ ตลอดจนการสร้างสรรค์สารสนเทศให้มีความถูกต้อง เผยแพร่
สารสนเทศโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม สามารถน าไปใช้ประโยชน์ท้ังแก่ตนเอง 
และการช่วยเหลือให้บริการแก่ผู้อื่นได้ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมากในสถานการณ์หรือการพัฒนา
สังคมและวัฒนธรรมขณะนี้ 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 ผลกระทบของความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
และเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม ส่งผลให้สังคมมีการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน
ปริมาณมหาศาล ท าให้ยากต่อการเข้าถึง และยากต่อการคัดเลือกว่าข่าวสารหรือสารสนเทศใดมี
คุณค่าและสามารถเชื่อถือได้ว่าถูกต้องและสมบูรณ์ ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการของห้องสมุด ซึ่งเป็นสถาบันท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดรวบรวมและให้บริการ
สารสนเทศท้ังท่ีทันสมัย และท่ีเป็นความรู้ในด้านต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้  
ในสถานศึกษาทุกระดับ และผู้ใช้ท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ัง
ประชาชนท่ัวไป กอปรท้ังการท่ีประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 
นั้น ยิ่งท าให้การด าเนินงานของห้องสมุดมีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสังคมไทยจะมีความเป็น
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สังคมพหุวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้เยาว์หรือเด็กในวัยเรียนทุกระดับยังมีพฤติกรรมท่ี
เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากผลกระทบของเทคโนโลยี มีการอ่านน้อยลง มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
เล่นเกม หรือเพื่อความบันเทิง โดยปราศจากความรู้ในการพิจารณาตัดสินท่ีถูกต้องว่าสิ่งใดดี
เหมาะสมตามวัย 
 
 ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงเห็นควรเสนอให้มีการเปิดสอน สาขาวิชา 
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน
ในการพัฒนาบรรณารักษ์ยุคใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการห้องสมุดและสารสนเทศ 
มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคมในยุคโลกาภิวัตน์  
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตท่ีเน้น 
การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับและเป็นท่ีต้องการของสังคม โดยมีจุดเด่น 
ด้านบุคลิกภาพเฉพาะตามวัฒนธรรมสวนดุสิต สร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้  
สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ก่อให้เกิดการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และประเทศในลักษณะการให้บริการวิชาการ 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ยั่งยืน เผยแพร่และส่งเสริม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างและพัฒนาความเข้มแข็งในวิชาชีพ โดยยึดหลักการจัดการ
ห้องสมุดและสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อย่างชาญฉลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการสารสนเทศและความรู้  ก้าวทัน 
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี น าไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
ทางวิชาชีพ 
13. ความสัมพันธ์กับหลกัสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
 13.1 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ / สาขาวิชา / หลกัสูตรอื่น 

(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
(2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ได้แก่ 1633118 การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานส าหรับงาน

ห้องสมุดและสารสนเทศ และ 1634510 สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส ์
 13.2 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนใหห้ลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 

ไม่มี 
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 13.3 การบริหารจัดการ 
รายวิชาต่างๆ ท่ีเปิดให้กับนักศึกษาในหลักสูตรนี้มีวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และหลักสูตรอื่นๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
โดยได้วางแผนการประสานงานกับคณะและหลักสูตรอื่นๆ ล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ภาค
การศึกษา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการประสานงานด้านวิชาการกับส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน และคณะท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังมีการบริหารและ
จัดการหลักสูตร โดยจัดท าแผนปฏิบัติ ด าเนินการตามแผน ติดตามตรวจสอบ มีการน าผล  
การประเมินมาศึกษาวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการด าเนินงาน
ดังกล่าวอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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หมวดที่ 2 ข้อมลูเฉพาะของหลักสตูร 
 
1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
“บัณฑิตมีความรู้ความสามารถจัดการห้องสมุดและสารสนเทศ มีทักษะการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ และมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม” 
1.2 ความส าคัญ  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
เป็นหลักสูตรบูรณาการท่ีสามารถตอบสนองความต้องการบรรณารักษ์ยุคใหม่ของหน่วยงาน 
ท้ังภาครัฐและเอกชน โดยเน้นความสามารถจัดการห้องสมุดและสารสนเทศ มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ  
มีการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง หรือสามารถเพิ่มพูนความรู้โดยการศึกษาต่อในระดับ 
ท่ีสูงขึ้น ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่งเตรียมคนให้พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยในทุกช่วงวัย ให้มีภูมิคุ้มกัน 
เพื่อเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเสริมสร้าง
ศักยภาพของคนในทุกมิติให้มีความพร้อม ท้ังด้านร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาท่ีรอบรู้ 
และมีจิตใจท่ีส านึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร และรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและ
สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่กับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคม และสถาบันทางสังคม
ให้เข้มแข็งและเอื้อต่อการพัฒนาคน รวมท้ังส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง สามารถ
สร้างภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชน และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
(1) มีความรู้ในด้านการจัดการห้องสมุดและสารสนเทศ ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง 
(2) มีความใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และปรับตัวให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง

ของสังคม การเมืองและเศรษฐกิจโลก 
(3) มีทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ 

ได้อย่างเหมาะสม  
(4) มีใจรักบริการ มีความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
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(5) มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกต่อวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
    คาดว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา 5 ปี 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
(1) แผนพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ผู้สอนประจ าหลักสูตร 

  

(1.1) แผนสนับสนุนส่งเสริม
อาจารย์ผู้สอนให้เป็นหนึ่งใน
สมาชิกของสมาคมวิชาชีพ 
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อรู้เท่าทัน
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
ท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

(1.1) ส่งเสริมใหอ้าจารย์เข้า
ร่วมประชุม ฝึกอบรมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพทางวิชาการ 

(1.1) รายงานการส่งเสริมให้
อาจารย์เข้าร่วมประชุม 
ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาระดับ
คุณภาพบุคลากร 
และจ านวนอาจารย์ท่ีได้รับ
การส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ 

(1.2) สนับสนุนส่งเสริม
อาจารย์ประจ าให้มีคุณวุฒิใน
ระดับท่ีสูงขึ้นและมีต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
(1.3) สนับสนุนส่งเสริม
อาจารย์ประจ า และอาจารย์ 
ผู้มีต าแหน่งทางวิชาการ ให้
ท างานวิจัยเพื่อสนับสนุน 
การจัดการเรียนการสอน และ
พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ 

(1.2) มีระบบและกลไก
สนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์
ประจ าศึกษาต่อระดับปริญญา
เอกและมีต าแหน่งทางวิชาการ 
(1.3) มีระบบและกลไก
สนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์
ประจ าท างานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

(1.2) แผนการส่งเสริมอาจารย์
ประจ าใหม้ีวุฒิการศึกษาใน
ระดับท่ีสูงขึ้นและมีต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
(1.3) งานวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน และงานวิจัย
เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
(2) แผนพัฒนาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของ
หลักสูตร 

  

(2.1) สร้างความร่วมมือ 
(MOU) กับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 

(2.1) จัดเตรียมแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพท่ี
หลากหลายและเพียงพอต่อ
จ านวนนักศึกษา โดยการหา
เครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ 

(2.1) เอกสารลงนามความ
ร่วมมือ (MOU) และรายงาน
ฐานข้อมูลแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับ
นักศึกษา  

(2.2) วางแผนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของ
หลักสูตรให้เป็นระบบ
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

(2.2) ก าหนดแผนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเพิ่ม
โอกาสการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
โดยการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 

(2.2) คู่มือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของ
หลักสูตร ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการต่อผลการ
ปฏิบัติของนักศึกษา และ
รายงานสรุปผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  

(2.3) การจัดเก็บข้อมูลท่ีเป็น
ระบบและพัฒนาฐานข้อมูล 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ี
เป็นมาตรฐาน 

(2.3) จัดท าฐานข้อมูลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และ
จัดเก็บข้อมูลแหล่งฝึกใน
ฐานข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์
ความเหมาะสมและ 
ความเพียงพอต่อไป 

(2.3) ฐานข้อมูลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
(3) แผนปรับปรุงหลักสูตรท่ีมี
ความสอดคล้องกับ 
ความต้องการของ
ผู้ประกอบการ 

  

(3.1) วิจัยความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และ
ผู้ประกอบการ 

(3.1) จัดท าวิจัยติดตามความ
เปลี่ยนแปลงด้านความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
และผู้ประกอบการ  

(3.1) รายงานการวิจัย 
การประเมินความพึงพอใจใน
การใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ 

(3.2) หลักสูตรมีการปรับปรุง
แผนการสอนให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ 

(3.2) ปรับปรุงแผนการสอน
ทุกรายวิชา ให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ
ด้านบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ตาม
ผลการวิจัย 

(3.2) มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 
มคอ.6 มคอ.7 
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หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสตูร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ข้อก าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ก) 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

เปิดสอนส าหรับนักศึกษาท่ีเคยลงทะเบียนเรียนและสอบไม่ผ่านในรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตรเท่านั้น 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่มี 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

วัน - เวลาราชการปกติ เฉพาะแบบนักศึกษาเต็มเวลา 
การเปิด-ปิดภาคการศึกษาเป็นตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
1)  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และ 
2)  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไป

ตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

1)  การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาสู่ระดับอุดมศึกษา 
2)  นักศึกษาขาดพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โดยคณะกรรมการสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับอุดมศึกษา 
2) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน และพัฒนาการด้านการรับรู้ของผู้เรียน

ระหว่างภาคการศึกษาเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ 
3) จัดการทดสอบ และฝึกอบรมเสริมความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษก่อนเปิด 

ภาคเรียน และระหว่างการศึกษาตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสม  
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
จ านวน 
นักศึกษา 

ปีการศึกษา 
2557 2558 2559 2560 2561 

ชั้นปีท่ี 1 80 80 80 80 80 
ชั้นปีท่ี 2 - 80 80 80 80 
ชั้นปีท่ี 3  - -  80 80 80 
ชั้นปีท่ี 4 - - - 80 80 

รวม 80 160 240 320 320 
จ านวนนักศึกษา 

ที่คาดว่าจะ 
ส าเร็จการศึกษา 

 
- 

 
- 

 
- 

 
80 

 
80 

  
 2.6 งบประมาณตามแผน  

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)   

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ  

2557 2558 2559 2560 2561 
ค่าบ ารุงการศึกษา 2,580,000 5,160,000 7,740,000 10,320,000 10,320,000 
ค่าลงทะเบียน 560,000 560,000 560,000 560,000 560,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 64,000 128,000 192,000 256,000 256,000 

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

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ  

2557 2558 2559 2560 2561 
ก. งบด าเนินการ 
1.  ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,692,000 1,725,840 1,760,357 1,795,564 1,795,564 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  
(ไม่รวม 3) 

748,000 1,496,000 2,244,000 2,992,000 2,992,000 

3  ทุนการศึกษา 408,000 408,000 408,000 408,000 408,000 
4.  รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย 

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

รวม (ก) 3,364,000 4,661,840 5,960,357 7,259,564 7,259,564 
ข. งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 300,000 210,000 147,000 102,900 72,030 

รวม (ข) 300,000 210,000 147,000 102,900 72,030 
รวม (ก)+(ข) 3,664,000 4,871,840 6,107,357 7,362,464 7,331,594 

จ านวนนักศึกษา 80 160 240 320 320 
ค่าใช้จ่ายต่อหัว
นักศึกษา 

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

  
2.7 ระบบการศึกษา 

  ระบบการศึกษาแบบชั้นเรียนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ก) 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
  ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาตร ีพ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
    3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร            
        130 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

          จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร             130 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษา                                                    12 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์            6 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์             6 หน่วยกิต 
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์                             6 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                            94 หน่วยกิต 
2.1 วิชาบังคับ    59 หน่วยกิต 
2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า                                         30 หน่วยกิต 
2.3 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ       5 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี          6 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 
• หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   30 หน่วยกิต 

                  O  กลุ่มวิชาภาษา 12      หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

บังคับเรียน 3 หน่วยกติ 
1500117 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                           

Thai for Communication 
3(3-0-6) 

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                      

English for Communication                                                                              
3(3-0-6) 

1500113 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน                                
English for Study Skills 

3(3-0-6) 

1500114 ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ์                                     
English in Various Situation 

3(3-0-6) 

1500115 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                                           
English for Academic Purposes 

3(3-0-6) 

    
                 O กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
บังคับเรียน 3 หน่วยกติ 
1500116 

 
จริยศาสตร์ 
Ethics                                                 

3(3-0-6) 

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
2000105 

 
สุนทรียภาพเพื่อคุณภาพชีวิต                                    
Aesthetic for Quality of Life 

3(3-0-6) 

2000106 ศิลปะการด ารงชีวิต                                                   
The Art of Living 

3(3-0-6) 

2500113 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน  
Psychology for Self-Development                                       

3(3-0-6) 
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                 O กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6     หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
2500107 

 
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                                               
Man and Environment                                                 

3(3-0-6) 

2500114 สังคมไทยร่วมสมัย   
Contemporary Thai Society 

3(3-0-6) 

2500115 เหตุการณ์โลกร่วมสมัย         
Contemporary World Affairs                                    

3(3-0-6) 

 
               O กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์    6   หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
บังคับเรียน 3 หน่วยกติ 
4000111 เทคโนโลยีสารสนเทศ                                              

Information Technology 
3(2-2-5) 

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
4000109 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                                  

Science for Daily Life                                                   
3(3-0-6) 

4000110 การคิดและการตัดสินใจ                                          
Thinking and Decision Making 

3(3-0-6) 
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• หมวดวิชาเฉพาะ   94   หน่วยกิต   แบ่งเป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 
                O    วิชาบังคับ  59   หน่วยกิต    

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1631102 สารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม 

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

1631206 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
Information Resources Development 

3(2-2-5) 

1631305 การบริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ 
Library Services and Information Dissemination 

3(2-2-5) 

1631405 การจัดระบบสารสนเทศและความรู้ 
Information and Knowledge Systems Organization 

3(3-0-6)   

1631406 การจัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ 
Library and Information Organization Management  

3(2-2-5) 

1631601 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ  
Thai for Communication  in Library and Information 
Work 

3(3-0-6)   

1631602 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
English for Communication in Library and Information 
Work 

3(3-0-6)   

1632206 การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
Information Resources Cataloging 

3(2-2-5) 

1632207 การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ  
Information Resources Classification  

3(2-2-5) 

1632309 การค้นคืนสารสนเทศ 
Information Retrieval 

3(2-2-5) 

1632310 การศึกษาผู้ใช้  
User Studies   

3(2-2-5) 

1632311 การบริการอ้างอิงและสารสนเทศ 
Reference and Information Services 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1632312 การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

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

1633121 การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและสารสนเทศ 
Library Database Management and Information 

3(2-2-5) 

1633206 
 

การสร้างและการจัดการเนื้อหาสารสนเทศ 
Information Content Creation and Management 

3(2-2-5) 

1633207 การวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
Introduction to Research in Library and Information 
Science 

3(2-2-5) 

1633414 ห้องสมุดดิจิทัล 
Digital Libraries 

3(2-2-5) 

1633415 การจัดการโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ 
Library and Information Project Management  

3(2-2-5) 

1633416 การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ 
Public Relations and Information Marketing  

3(2-2-5) 

1633902 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
Seminar in Library and Information Science 

2(1-2-3) 

 
      O วิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1632208 การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 

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

1633118 การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานส าหรับงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 
Basic Programming for Library and Information Work 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1633119 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานห้องสมุดและ

สารสนเทศ 
Systems Analysis and Design for Library and 
Information Work 

3(2-2-5) 

1633120 โปรแกรมประยุกต์ส าหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
Application Software for Library and Information 
Work 

3(2-2-5) 

1633122 การพัฒนาเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ 
Library and Information Web Development  

3(2-2-5) 

1633123 การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ 
Library and Information Web Database Development  

3(2-2-5) 

1634103 แหล่งสารสนเทศและการบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
Information Sources and Services in Science, 
Humanities, and Social Sciences  

3(2-2-5) 

1634104 เครือข่ายทางสังคมห้องสมุดและสารสนเทศ 
Library and Information Social Networking  

3(2-2-5) 

1634414 การจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก 
Information Management for Children  

3(2-2-5) 

1634415 การจัดการสารสนเทศส าหรับเยาวชน 
Information Management for Youth 

3(2-2-5) 

1634416 การจัดการสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ 
Information Management for Elderly People 

3(2-2-5) 

1634417 การจัดการสารสนเทศส าหรับผู้ด้อยโอกาส 
Information Management for the Disadvantaged 

3(2-2-5) 

1634418 การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
Knowledge and Local Wisdom Management  

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1634510 สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 

Electronic Publications 
3(2-2-5)   

 
      O วิชาประสบการณ์วิชาชีพ 5 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1634805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์ 
Field Experience in Library and Information Science 

5(0-40-0) 

 
       • หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ท่ีเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดย
ไม่ซ้ ากับวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
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3.1.3 แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาภาษา 
1500117 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                                           3 3 0 6 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์      
4000111 เทคโนโลยีสารสนเทศ   3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ             
1631102 สารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม 3 3 0 6 
1631206 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 3 2 2 5 
1631405 การจัดระบบสารสนเทศและความรู้ 3 3 0 6 
1631602 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงาน

ห้องสมุดและสารสนเทศ 
3 3 0 6 

1632309 การค้นคืนสารสนเทศ 3 2 2 5 
รวม 21 18 6 39 
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ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาภาษา 3 3 0 6 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    
1500116 จริยศาสตร์                                             3 3 0 6 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3 3 0 6 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ             
1631305 การบริการห้องสมุดและการเผยแพร่

สารสนเทศ 
3 2 2 5 

1631406 การจัดการห้องสมุดและองค์กร
สารสนเทศ 

3 2 2 5 

1631601 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในงานห้องสมุด
และสารสนเทศ 

3 3 0 6 

1632312 การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

3 2 2 5 

รวม 21 18 6 39 
  24  
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ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาภาษา 3 3 0 6 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     3 3 0 6 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 3 0 6 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ    
1632206 การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 3 2 2 5 
1632207 การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ  3 2 2 5 
1632310 การศึกษาผู้ใช้ 3 2 2 5 
1632311 การบริการอ้างอิงและสารสนเทศ 3 2 2 5 

รวม 21 17 8 38 
  25  

 
ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาภาษา  3 3 0 6 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์   3 3 0 6 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ    
1633121 การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและ

สารสนเทศ 
3 2 2 5 

1633206 การสร้างและการจัดการเนื้อหา
สารสนเทศ 

3 2 2 5 

1633414 ห้องสมุดดิจิทัล 3 2 2 5 
1633415 การจัดการโครงการห้องสมุดและ

สารสนเทศ 
3 2 2 5 

1633416 การประชาสัมพันธ์และการตลาด
สารสนเทศ 

3 2 2 5 

รวม 21 16 10 37 
  26  
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ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ    
1633207 การวิจัยเบื้องต้น 

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ 

3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก 18 * * * 
รวม 21 * * * 

  4  
หมายเหตุ  * ขึ้นอยู่กับนักศึกษาเลือกเรียน 
 
 

ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ 
1633902 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ 
2 1 2 3 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก 12 * * * 
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 * * * 

รวม 20 * * * 
  3  

หมายเหตุ  * ขึ้นอยู่กับนักศึกษาเลือกเรียน 
 
 

ปีท่ี 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาประสบการณ์วิชาชีพ 
1634805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ 

5 
 

0 40 0 

รวม 5 0 40 0 
  40  
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาภาษา 
1500110   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร          3(3-0-6) 
            English for Communication  
              ฝึกการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษท่ีน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยเน้นทักษะการฟัง
และการพูด และโครงสร้างไวยากรณ์ ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การออก
เสียงท่ีถูกต้องและความรู้ทางวัฒนธรรมในการสื่อสาร ฝึกทักษะต่างๆ ทางภาษาอังกฤษ 
ผ่านกิจกรรมท่ีให้ความส าคัญกับโครงสร้างและความหมายทางภาษา  

This course is designed to enable students to communicate in 
English within the conversational context of everyday activities. English listening 
and speaking skills with particular attention to grammar, vocabulary related to 
communicative purposes and proper pronunciation and the cultural aspects of 
communication are also included. Students are encouraged to develop their 
English skills through both form-focused and meaning-focused activities. 
 
1500113    ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน          3(3-0-6)
  English for Study Skills 

พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดในบริบททางวิชาการ เนื้อหา
รายวิชานี้ให้ความส าคัญกับทักษะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนในมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมถึงการเรียน
ค าศัพท์ทางวิชาการ กลวิธีการอ่าน การจดบันทึกและการวิจัย โดยการใช้กิจกรรม บูรณาการทาง
ภาษาอังกฤษในการฝึกฝนทักษะดังกล่าว 

This course is specifically designed to help students improve their 
English reading, writing, speaking and listening skills in academic contexts. The 
course content focuses on important study skills used to achieve various tasks at 
university. This includes building academic vocabulary, reading strategies, note-
taking and research skills. Students will practice using English skills through 
various integrated skill activities. 
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1500114  ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ์          3(3-0-6)
         English in Various Situations 

ฝึกการใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกับบริบททางสังคม ธุรกิจ วิชาชีพ  การประยุกต์กล
ยุทธ์การอ่านเพื่ออ่านและเขียนจดหมายธุรกิจและอีเมล์  ฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง  
พูด  อ่าน และเขียน  จากกิจกรรมฝึกทักษะเชิงบูรณาการในสถานการณ์ต่างๆ  

This course is designed to develop a clear sense of context-
appropriate language and learning to use language more appropriately in both 
social and professional situations. The course content includes conversation in 
both business and social contexts, application of reading strategies to business 
reading, writing business letters and emailing. Students will practice using the four 
English skills through integrated skill activities in various situations. 

 
 
1500115  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                 3(3-0-6)
           English for Academic Purposes 

ฝึกทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูง  การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  
การน าเสนองาน  การคิดเชิงวิพากษ์   การประยุกต์ค าศัพท์วิชาการและโครงสร้างประโยคในงาน
วิชาการประเภทต่างๆ  เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษในการศึกษาต่อและการสอบวัด
ความสามารถทางภาษา เช่น  TOEIC, IELTS และ TOEFL   

This course is designed to improve the students’ English skills at the 
advanced level. The course contents include academic English reading and 
writing as well as presentation and critical thinking skills. Students will be 
encouraged to apply academic vocabulary and sentence structures in tasks in 
various academic situations in order to prepare them for further study and for 
taking English proficiency tests, TOEIC, IELTS and TOEFL. 
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1500117   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร         3(3-0-6) 
       Thai for Communication   

ศึกษาหลักการและกระบวนการการใช้ภาษาไทยเชิงบูรณาการเพื่อการสื่อสาร  
เน้นการย่อความ  สรุปความ  ตีความ  ขยายความ  วิเคราะห์และสังเคราะห์  น าเสนอในรูปแบบ
รายงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

Study the principles and processes of Thai language integrated with 
communication skills focusing on summarization, modification, analysis and 
synthesis of text. Academic report   presentations are also included. 
 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      
1500116   จริยศาสตร์        3(3-0-6)
  Ethics 

ศึกษาหลักการพื้นฐานจริยศาสตร์และกระบวนการเสริมสร้างคุณค่าทางจริยธรรม 
ความดี  ความชั่ว ความถูก ความผิด ความยุติธรรม คุณค่า หน้าท่ี  และความรับผิดชอบตาม
แนวทางของการด าเนินชีวิตท่ีดีและการบูรณาการหลักปรัชญา จริยศาสตร์ ศาสนา เพื่อประยุกต์
สู่การพัฒนาคุณธรรมท่ียัง่ยืนและเสริมสร้างคุณค่าชีวิตท่ีดีงามในสังคม 

Study the principles of ethics and the process of promoting ethics 
regarding to virtue, rightness, error, justice, value, obligation and responsibility 
according to good living approaches. Integrated processes of philosophy, ethics 
and religion are included to apply for sustainable development of morality and 
good life promotion in society. 

 
2000105   สุนทรียภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต            3(3-0-6) 

Aesthetic for Quality of Life 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญและขอบข่ายของสุนทรียภาพ การรับรู้คุณค่า 

ความงามในธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึ้น สร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าความงาม ความ
ประณีตของมนุษย์ในบริบทของสังคมและศิลปกรรมแขนงต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ในวิถีชีวิตและ
สังคม 
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Study the Definition and importance of aesthetics regarding natural 
and artificial tangibles. The student will be encouraged to be aware of the 
importance of various kinds of art, culture and social context as well as to be 
able to apply them for enjoying an artistic life in our society. 

 
2000106   ศิลปะการด ารงชีวิต       3(3-0-6)
  The Art of Living  

ศึกษาการด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปฏิบัติตนตามธรรมเนียม
ไทยและสากล ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคมและ  
การติดต่อสื่อสาร ความเข้าใจในชีวิตและการท างาน รวมถึงบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและการท างาน 

Study the ways of living and how to exist together in society.  
How to conform to Thai and international customs, self-perception and others, 
personal development, social manners and social communication, life and work 
perception including role, duty and responsibility for oneself, family, society and 
professions. 

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

ศึกษาทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยา ความรู้ด้านสภาวะและกระบวนการ 
ทางจิตวิทยาของบุคคลและกลุ่มบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงพฤติกรรมมนุษย์ในด้านความหมาย 
ความส าคัญ ประเภทและเหตุปัจจัยแห่งพฤติกรรมมนุษย์ หลักมนุษยสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร 
ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม เพื่อการพัฒนาชีวิตให้ด าเนินไปอย่างมีความสุขท้ังส่วนตนและ
สังคม 

Study the psychological theories and principles, human 
psychological conditions, process and human behaviors regarding to different 
aspects, meanings, importance, types, and causes of human behaviors. Principles 
of human relations, communication, leadership, and team working skills are also 
included. 
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กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     
2500107   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม        3(3-0-6)
   Man and Environment 

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธ์
ระหว่างวิถีการด ารงชีวิตของมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม นิเวศวิทยาธรรมชาติ  นิเวศวิทยาเมือง ปัญหา
ประชากร การตั้งถิ่นฐานและการขยายตัวของเมือง คุณภาพชีวิตในเมือง ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมือง การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
แนวทางการจัดการส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

Study man and his impact on the environment. The course will 
explore conceptual basic of environmental and natural resources, relationships 
between  man and environment, natural ecosystem, urban ecosystems, 
population problems, human settlement and urban growth, quality of life in 
urban area, environmental problems in natural and urban environment, 
participation in environmental conservation and promotion, natural and urban 
environmental  management for sustainable development.   

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

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
วัฒนธรรมของสังคมเมืองและชนบท การพัฒนาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์ สร้างความ
ตระหนักในคุณค่าของคนไทย สังคมไทย เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามโครงสร้างของ
สังคมไทยและความหลากหลายของวัฒนธรรมไทย รวมถึงการปรับตัวให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงในสงัคมไทย 

Study the change of Thai society related to economy, society, 
politics and culture of rural and urban society. Analytical thinking ability, 
awareness of Thai values, respect of human prestige based on the Thai social 
structure, cultural diversities as well as self - adjustment are also included. 
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2500115   เหตุการณ์โลกร่วมสมัย           3(3-0-6) 
            Contemporary World Affairs 

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ท้ังด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม  วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและภัยคุกคามต่างๆ  สร้างความรู้ ความเข้าใจและความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ แก้ไข ปรับตัว เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี  การปรับตัว ให้อยู่ได้ใน
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

Study the changing of society in the age of globalization with 
regards to economy, society, politics, cultural, environment and current 
endangered issues. Students will be trained and encouraged to develop 
analytical thinking ability and to be aware of their own values and to pay respect 
to their human dignity as well as cultural diversities. Self-adjustment for social 
life is also introduced in the course. 

 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    
4000109   วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน         3(3-0-6)
  Science for Daily Life 

ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์วิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัย ยารักษาโรค การออกก าลังกาย  
การพักผ่อน เครื่องส าอาง พลังงาน เทคโนโลยีและการปฏิบัติตนเพ่ือสุขภาพท่ีดี 

Study the scientific processes and application for daily life including 
food, costumes, living places, medication, exercises, recreation, cosmetics, 
energy, technology and how to be good health. 
 
4000110   การคิดและการตัดสินใจ          3(3-0-6)
         Thinking and Decision Making 

ศึกษาหลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล 
ความคิดสร้างสรรค์ ข้อมูลและการ วิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการตัดสินใจ การคิดแก้ปัญหา  
การใช้วิจารณญาณเพื่อให้รู้จักคิดเป็นและการประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน 
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Study the principles and processes of human thinking, particularly 
logical and rational thinking.  Students will enhance their creative thinking skills, 
information and data analysis, and decisions making. Problem solving strategies 
and attentive thinking are employed to encourage students to apply these 
principles and processes for their lives. 
 
4000111   เทคโนโลยีสารสนเทศ        3(2-2-5)
  Information Technology 

ศึกษาองค์ประกอบ บทบาท ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสารและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูล การจัดการ
สารสนเทศและระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู้ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพ แนวโน้มของเทคโนโลยี
สารสนเทศในอนาคต การฝึกปฏิบัติใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันและการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมท้ังเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาและใน 
แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

Study the components, roles and significance of information 
technology, computer technology and communication technology including 
networks, the Internet, and databases. This includes information management, 
information systems, information technology and knowledge management, 
information related laws, information application for careers, information trends, 
and information practice, particularly in educational institutes and other learning 
sources for life-long learning. 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาบังคับ 
1631102 สารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม 

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

บทบาท และความส าคัญของสารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม พัฒนาการของ
ห้องสมุด ความสัมพันธ์ระหว่างสารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม นโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับ
สารสนเทศและห้องสมุด บุคลากรและการศึกษาวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร ์ 

Roles and importance of information, library and society; 
development of library; relationship of information, library and society; related 
policies on information and library; library and information science education and 
personnel  

 
1631206 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

Information Resources Development 
3(2-2-5) 

แนวคิดและหลักการของการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทและลักษณะ
ของทรัพยากรสารสนเทศ  แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
ความร่วมมือและเครือข่ายด้านการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ 

Concepts and principles of information resources development; 
types and characteristics of information resources; information sources; processes 
of information resources development; collaboration and network for 
information resources development; the use of technology for information 
resource development 
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1631305 การบริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ 
Library Services and Information Dissemination 

3(2-2-5) 

แนวคิดและหลักการของการบริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ  
การวางแผนและการจัดการด้านการบริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ การปรับแต่ง
สารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีในการบริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ คุณภาพการ
บริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ การประเมินผลการบริการห้องสมุดและการเผยแพร่
สารสนเทศ กฎหมายและจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการห้องสมุดและการเผยแพร่
สารสนเทศ  

Concepts and principles of library services and information 
dissemination; planning and management of library services and information 
dissemination; information repackaging; the use of technology for library services 
and information dissemination; quality of library services and information 
dissemination; evaluation of library services and information dissemination; law 
and morality of library services and information dissemination 

 
1631405 การจัดระบบสารสนเทศและความรู ้

Information and Knowledge Systems Organization  
3(3-0-6) 

แนวคิดและหลักการของการจัดระบบสารสนเทศและความรู้ รูปแบบและ
ประเภทของระบบการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ แนวคิดและหลักการของบรรณานุกรม  
เมทาดาทา ดรรชนี สาระสังเขป ศัพท์สัมพันธ์ การจัดหมู่ การท ารายการ ออนโทโลยี  

Concepts and principles of information and knowledge systems 
organization; models and types of information and knowledge access systems; 
concepts and principles of bibliographic, metadata, indexing, abstracting, thesauri, 
classification, cataloging  and ontology 
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1631406 การจัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ 
Library and Information Organization Management 

3(2-2-5) 

แนวคิดและหลักการของการจัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ การวางแผน 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการงบประมาณ การจัดการการสื่อสาร การจัดการ 
ความเปลี่ยนแปลง การจัดการความเสี่ยง การจัดการเทคโนโลยี ภาวะผู้น าและการจูงใจ 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ  

Concepts and principles of library and information organization 
management; planning; human resources management; budget management; 
communication management; change management; risk management; 
technology management; leadership and motivation; standard and quality 
assurance of libraries and information organizations 

 
1631601 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ  3(3-0-6)   
 Thai for Communication  in Library and Information Work 

หลักการสื่อสาร จิตวิทยาการสื่อสาร กลยุทธ์การสื่อสาร ทักษะการใช้ภาษา 
ได้แก่ การพูด ฟัง อ่าน เขียนและสรุปใจความส าคัญ ทักษะการคิด ได้แก่ การใช้เหตุผล  
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การตีความและการสื่อสาร การเขียนรายงานทางวิชาการ หลักการ
อ้างอิง 

Communication principles; communication psychology; 
communication strategies; linguistic skills: speaking, listening, reading, writing and 
summarizing; thinking skills: reasoning, analyzing, synthesizing, interpreting and 
communicating; academic report writing; referencing concept 
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1631602 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ 3(3-0-6)   
 English for Communication  in Library and Information Work 

การอ่านต ารา บทความและค าศัพท์ท่ีใช้ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ  

Reading texts, articles and terminologies in the fields of library and 
information science; English listening, speaking, reading and writing skills in library 
and information work 
 
1632206 การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 

Information Resources Cataloging 
3(2-2-5) 

แนวคิดและหลักการของการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ หลักเกณฑ์ 
การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศตามกฎแองโกลอเมริกัน เครื่องมือท่ีใช้ในการท ารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (MARC)  

Concepts and principles of information resources cataloging; rules 
of information resources cataloging using Anglo-American Cataloguing Rules 
(AACR); tools for information resources cataloging; information resources 
cataloging with Machine-Readable Cataloging (MARC) 

  
1632207 การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ  

Information Resources Classification  
3(2-2-5) 

แนวคิด หลักการ และหลักเกณฑ์ของการจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดหมู่
ทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบทศนิยมดิวอี ้การก าหนดเลขหนังสือ และการวิเคราะห์หัวเรื่อง 

Concepts, principles and rules of information resources 
classification; Dewey Decimal System; book numbers identification; subject 
analysis 
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1632309 การค้นคืนสารสนเทศ 
Information Retrieval 

3(2-2-5) 

ประเภทและโครงสร้างของฐานข้อมูล แนวคิดและหลักการของการค้นคืน
สารสนเทศ ระบบการค้นคืนสารสนเทศ การประเมินระบบการค้นคืนสารสนเทศ เครื่องมือ 
ในการค้นคืนสารสนเทศ เทคนิคและกลยุทธ์การค้นคืนสารสนเทศ 

Types and structures of databases; concepts and principles of 
information retrieval; information retrieval systems; evaluation of information 
retrieval systems; information retrieval tools; techniques and strategies of 
information retrieval 

 
1632310 การศึกษาผู้ใช้ 

User Studies   
3(2-2-5) 

แนวคิดและหลักการของการใช้ห้องสมุดและสารสนเทศ ความส าคัญของผู้ใช้ 
จิตวิทยาผู้ใช้ พฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ การศึกษาผู้ใช้ การให้การศึกษาผู้ใช้ 
การสื่อสารกับผู้ใช้ การประเมินการใช้ กรณีศึกษาการศึกษาผู้ใช้ห้องสมุดและสารสนเทศ 

Concepts and principles of library and information usage; 
importance of users; user psychology; behaviors of information search and usage; 
user studies; user education; communication with users; usage assessment; case 
studies on library and information usage and user studies  

 
1632311 การบริการอ้างอิงและสารสนเทศ 

Reference and Information Services 
3(2-2-5) 

แนวคิดและหลักการของการบริการอ้างอิงและสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและ
ทรัพยากรสารสนเทศท้ังสื่อส่ิงพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์การจัดบริการ การใช้เทคโนโลยี
ในการบริการอ้างอิงและสารสนเทศ ผู้ใช้และผู้ให้บริการ จรรยาบรรณการให้บริการ การประเมิน
และส่งเสริมบริการอ้างอิงและสารสนเทศ ปัญหาและแนวโน้มการบริการอ้างอิงและสารสนเทศ  
การละเมิดลิขสิทธ์ิและทรัพย์สินทางปัญญา 
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Concepts and principles of reference and information services; 
information sources and resources for both publications and electronic materials;  
service management strategies; the use of technology for reference and 
information services; users and service providers; service ethics; evaluation and 
promotion of reference and information services; problems and trends of 
reference and information services; copyright and intellectual property 
infringement 

 
1632312 การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

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

แนวคิดและหลักการของการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต พฤติกรรมการอ่าน 
เทคนิคการอ่าน ปัญหาการอ่านของบุคคลกลุ่มต่างๆ  การจัดบริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ความสัมพันธ์ของการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

Concepts and principles of reading and lifelong learning; reading 
behavior; reading techniques; problems on reading behaviors of different groups 
of users; reading promotion and lifelong learning activities and services; 
relationship of reading and lifelong learning 

 
1633121 การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและสารสนเทศ 

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

โครงสร้างข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล ตัวแบบฐานข้อมูล การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลห้องสมุดและสารสนเทศ เทคนิคการท าให้เป็นบรรทัดฐาน ความสัมพันธ์ของข้อมูล 
ภาษาสอบถาม พจนานุกรมข้อมูล ความปลอดภัยของฐานข้อมูล การใช้โปรแกรมประยุกต์ในการ
จัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและสารสนเทศ 



มคอ. 2 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 40 
 

Data structure; database management systems; database models; 
database system development for library and information; data normalization 
techniques; entity relationship; query languages; data dictionary; database 
security; the use of application software for library database management and 
information 

 
1633206 การสร้างและการจัดการเนื้อหาสารสนเทศ 

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

แนวคิดและหลักการของการสร้างและจัดการเนื้อหาสารสนเทศ การวิเคราะห์
พฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  การสร้างและการปรับแต่งเนื้อหาสารสนเทศให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสร้างและการจัดการเนื้อหาสารสนเทศ 

Concepts and principles of information content creation and 
management; analysis of behaviors and needs of the target groups; creation and 
repackaging of information content to match the needs of the target groups; the 
use of technology for information content creation and management 

 
1633207 การวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Introduction to Research in Library and Information Science 

แนวคิดและขอบเขตของการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ประเภทและรูปแบบของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย  การออกแบบการวิจัย การเขียน 
เค้าโครงการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเพื่อการวิจัย การใช้โปรแกรม
ส า เร็จรูปทางสถิติ เพื่ อการวิ เคราะห์ข้อมูล การเขียนและเผยแพร่ รายงานการวิจั ย 
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

Concepts and scope of library and information science researches; 
types and formats of researches; research methodology; research design; 
research proposal writing; data collection; data analysis; research statistics; 
statistical package for data analysis; writing and dissemination of library and 
information science researches  
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1633414 ห้องสมุดดิจิทัล 
Digital Libraries 

3(2-2-5) 

แนวคิดและหลักการของห้องสมุดดิจิทัล พัฒนาการของห้องสมุด เทคโนโลยี
ห้องสมุดดิจิ ทัล การจัดการสื่อดิจิ ทัล การวางแผนและการออกแบบห้องสมุดดิจิ ทัล  
การด าเนินงานห้องสมุดดิจิทัล การจัดการสื่อสังคมส าหรับห้องสมุดดิจิทัล การประเมินห้องสมุด
ดิจิทัล ผลกระทบของห้องสมุดดิจิทัลต่อวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

Concepts and principles of digital libraries; development of libraries; 
technologies of digital libraries; planning and designing of digital libraries; 
procedure of digital libraries; social media management for digital libraries; 
evaluation of digital libraries; impacts of digital libraries on the library and 
information science professionals  

 
1633415 การจัดการโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ 

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

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโครงการ กระบวนการจัดการโครงการ
ห้องสมุดและสารสนเทศ การประเมินความต้องการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ   
การจัดการโครงการในด้านทรัพยากรมนุษย์ การเงินและงบประมาณ เครื่องมือ เทคโนโลยีและ
การประเมินโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ 

Introduction to project management; process of library and 
information project management; need assessment; project feasibility; project 
management of human resources, finance and budget; tools , technology and 
evaluation of library and information science projects 
   
1633416 การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ 

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

แนวคิดและหลักการของการประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ กลยุทธ์
การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ของ 
การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ คุณธรรมและจริยธรรมของการประชาสัมพันธ์และ
การตลาดสารสนเทศ กรณีศึกษาการประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศส าหรับห้องสมุด
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และองค์กรสารสนเทศ 
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 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

Seminar in Library and Information Science 
2(1-2-3) 

รูปแบบและวิธีการจัดสัมมนา ประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวกับวิชาชีพ การน าเสนอและ
อภิปรายกรณีศึกษาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

Types and methods for seminar organization; important issues on 
library and information science; presentation and discussion of interesting case 
studies on library and information science 

 
วิชาเลือก 
1632208 การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 

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

แนวคิดและหลักการของระบบการจัดหมู่ของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน การก าหนด
เลขหมู่หัวเรื่องและเลขหนังสือตามระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน การใช้เทคโนโลยีในการจัดหมู่
ทรัพยากรสารสนเทศ 

Concepts and principles of Library of Congress Classification System; 
call number, subject headings and book number assignment; the use of 
technology for information resource classification 
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1633118 การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานส าหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
Basic Programming for Library and Information Work 

3(2-2-5) 

แนวคิดและหลักการของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรม 
การเขียนผังงาน การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริธึม การฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรมส าหรับ  
งานห้องสมุดและสารสนเทศ 

Concepts and principles of computer programming; programming 
development process; flowchart writing;  algorithm analysis and design; practice 
in programming for library and information work  

 
1633119 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานห้องสมุดและสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Systems Analysis and Design for Library and Information Work 

แนวคิดและหลักการของการวิเคราะห์และการออกแบบระบบ ตัวแบบระบบและ
เทคนิคการวิเคราะห์และการออกแบบระบบ การประเมิน คัดเลือกและจัดการระบบ กรณีศึกษา
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานห้องสมุดและสารสนเทศ 

Concepts and principles of system analysis and design; system 
models and techniques of system analysis and design; evaluation, selection and 
management of system; case studies on system analysis and design for library 
and information work 

 
1633120 โปรแกรมประยุกต์ส าหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Application Software for Library and Information Work 

แนวคิดและหลักการของโปรแกรมประยุกต์  การใช้ โปรแกรมประยุกต์ 
ในการบริหารจัดการ การพัฒนา การจัดระบบ การบริการ การเผยแพร่ การสื่อสาร  
การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ  

Concepts and principles of application software; application 
software for management, development, systems organization, services, 
dissemination, communication, public relations and information marketing 
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1633122 การพัฒนาเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ 
Library and Information Web Development  

3(2-2-5) 

แนวคิดและหลักการของการพัฒนาเว็บ โครงสร้างเว็บ การออกแบบเว็บ  
การจัดการเนื้อหาบนเว็บ การประชาสัมพันธ์และการตลาดบนเว็บ การประเมินผลเว็บ จริยธรรม
ท่ีเกี่ยวข้องการพัฒนาเว็บ การใช้โปรแกรมออกแบบและจัดการเนื้อหาบนเว็บ 

Concepts and principles of web development; web structures; web 
design; web content management; public relations and information marketing on 
web; web evaluation; ethics of web development; the use of software for web 
design and web content management 

 
1633123 การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมดุและสารสนเทศ 

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

แนวคิดและหลักการของการพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ การวิเคราะห์และออกแบบ
ฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ เครื่องมือท่ีใช้ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับระบบ
เครือข่าย เครื่องมือจัดการฐานข้อมูลบนเว็บ เครื่องมือท่ีใช้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ การฝึกปฏิบัติ
พัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ 

Concepts and principles of web database development; analysis 
and design of library and information web database; connecting tools to 
database and network systems; web database administration tools; web server 
tools; practice in library and information web database development  

 
1634103 แหล่งสารสนเทศและการบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
Information Sources and Services in Science, 
Humanities, and Social Sciences 

3(2-2-5) 

สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แหล่งสารสนเทศและ
การบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การจัดกิจกรรมและ  
การประเมินการบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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Information related to Sciences, Humanities, and Social Sciences; 
information sources and services; activities and evaluation of information services 
for Sciences, Humanities, and Social Sciences  

 
1634104 เครือข่ายทางสังคมห้องสมุดและสารสนเทศ 

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

แนวคิดและหลักการของเครือข่ายทางสังคม เทคโนโลยีเครือข่ายทางสังคม  
การวิเคราะห์ การออกแบบ และการพัฒนาเครือข่ายสังคม กรณีศึกษาการใช้เครือข่ายทางสังคม
เพื่อการจัดการ การบริการและการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ 

Concepts and principles of social networking; social network 
technologies; analysis, design and development of social networking; case 
studies on the use of social network for management, services and 
dissemination; promotion of libraries and information organizations 

 
1634414 การจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก 

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

แนวคิดและหลักการของการจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก ความส าคัญของเด็ก 
จิตวิทยาเด็ก พฤติกรรมและความต้องการสารสนเทศของเด็ก ประเภท รูปแบบและขอบข่าย
เนื้อหาสารสนเทศส าหรับเด็ก แหล่งผลิตและบริการสารสนเทศส าหรับเด็ก การจัดการ
สารสนเทศส าหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารสนเทศ บทบาทและสมรรถนะของผู้ให้บริการ
และจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

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 
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1634415 การจัดการสารสนเทศส าหรับเยาวชน 
Information Management for Youth 

3(2-2-5) 

แนวคิดและหลักการของการจัดการสารสนเทศส าหรับเยาวชน ความส าคัญของ
เยาวชน จิตวิทยาเยาวชน พฤติกรรมและความต้องการสารสนเทศของเยาวชน ประเภท รูปแบบ
และขอบข่ายเนื้อหาสารสนเทศส าหรับเยาวชน แหล่งผลิตและบริการสารสนเทศส าหรับเยาวชน 
การจัดการสารสนเทศส าหรับเยาวชน กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารสนเทศ บทบาทและสมรรถนะ
ของผู้ให้บริการและจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

Concepts and principles of information management for youth; 
importance of youth; youth psychology; behaviors and information needs of 
youth; types and scopes of information content for youth; information sources 
and services for the youth; information management for youth; promotion of 
information usage; roles and capability of service providers; and related ethics  

 
1634416 การจัดการสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ 

Information Management for Elderly People 
3(2-2-5) 

แนวคิดและหลักการของการจัดการสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ ความส าคัญของ
ผู้สูงอายุ จิตวิทยาผู้สูงอายุ พฤติกรรมและความต้องการสารสนเทศของผู้สูงอายุ ประเภท 
รูปแบบและขอบข่ายเนื้อหาสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ แหล่งผลิตและบริการสารสนเทศส าหรับ
ผู้สูงอายุ การจัดการสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารสนเทศ บทบาทและ
สมรรถนะของผู้ให้บริการและจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

Concepts and principles of information management for elderly 
people; importance of elderly people; aging psychology; behaviors and 
information needs of elderly people; types and scopes of information content 
for elderly people; information sources and services for elderly people; 
information management for elderly people; promotion of information usage; 
roles and capability of service providers and related ethics 
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1634417 การจัดการสารสนเทศส าหรับผู้ด้อยโอกาส 
Information Management for the Disadvantaged 

3(2-2-5) 

แนวคิดและหลักการของการจัดการสารสนเทศส าหรับผู้ด้อยโอกาส ความส าคัญ
ของผู้ด้อยโอกาส จิตวิทยาผู้ด้อยโอกาส พฤติกรรมและความต้องการสารสนเทศของผู้ด้อยโอกาส 
ประเภท รูปแบบและขอบข่ายเนื้อหาสารสนเทศส าหรับผู้ด้อยโอกาส  แหล่งผลิตและบริการ
สารสนเทศส าหรับผู้ด้อยโอกาส การจัดการสารสนเทศส าหรับผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมส่งเสริมการ
ใช้สารสนเทศ บทบาทและสมรรถนะของผู้ให้บริการและจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

Concepts and principles of information management for the 
disadavantged; importance of the disadvantaged; psychology of the 
disadvantaged; behaviors and information needs of the disadvantaged; types and 
scopes of information content for the disadvantaged; information sources and 
services for the disadvantaged; information management for the disadvantaged; 
promotion of information usage for the disadvantaged; roles and capability of 
service providers and related ethics 

 
1634418 การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

Knowledge and Local Wisdom Management 
3(2-2-5) 

แนวคิดและหลักการของความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดการความรู้  
การจัดการ การจัดระบบ การค้นคืน การบริการและการเผยแพร่ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การปกป้องคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเชื่อมโยงระหว่างการจัดการความรู้กับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยกระบวนการจัดการความรู้  การใช้เทคโนโลยี 
ในการจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

Concepts and principles of knowledge, local wisdom and 
knowledge management; management, systems organization, retrieval, services  
and dissemination of knowledge and local wisdom;  local wisdom preservation;  
relationship between knowledge management and local wisdom; the use of 
knowledge management system for local wisdom integration; the use of 
technology for knowledge and local wisdom management 
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1634510 สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Publications 

3(2-2-5) 

แนวคิดและหลักการของสิ่งพิมพ์ รูปแบบของสิ่งพิมพ์ หลักการออกแบบสิ่งพิมพ์ 
กระบวนการและเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ การประเมิน  
ความต้องการของผู้ใช้ ธุรกิจการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์  การฝึกปฏิบัติการผลิตสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส ์

Concepts and principles of publication production; format of 
publications; principles of publication design; processes and technology for 
design and production of electronic publications; assessment of users’ needs; 
electronic publishing business; practice in production of electronic publications 
 
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1634805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ 

สารสนเทศศาสตร์  
Field Experience in Library and Information Science 

5(0-40-0) 

การฝึกปฏิบัติในห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ ประเด็นปัญหาและการแก้ไข
ปัญหาในสภาวะแวดล้อมจริงของห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

Field training in libraries and information organizations; issue 
management in real-life scenario of public and private libraries and information 
organizations 
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 3.2   ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
         3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล า 
ดับ 

ชื่อ – นามสกลุ 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอกและ
สถาบันทีจ่บ 

ผลงานทางวิชาการ/ 
การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./สปัดาห/์
ภาคการศึกษา 

ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู่
แล้ว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน
หลักสูตร

น้ี 

1. นางสาวปริศนา 
มัชฌิมา 
3 1204 00475 99 3 

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์ 

ปร.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
(พ.ศ.2554) 
วท.ม. (เทคโนโลยีการ
จัดการระบบสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
(พ.ศ. 2543) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(พ.ศ. 2540) 

รายละเอียดอยู่ใน
ภาคผนวก ง 

9 9 

2. นายบรรพต   
พิจิตรก าเนิด 
5 30999 0021 31 5 

อาจารย์ ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(พ.ศ. 2544) 
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์) 
สถาบันราชภัฎ
นครราชสีมา 
(พ.ศ. 2540) 

รายละเอียดอยู่ใน
ภาคผนวก ง 

9 9 

3. นางสาวบุญญลักษม์  
ต านานจิตร 
3 7099 00203 79 6 

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์ 

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

รายละเอียดอยู่ใน
ภาคผนวก ง 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ – นามสกลุ 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอกและ
สถาบันทีจ่บ 

ผลงานทางวิชาการ/ 
การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./สปัดาห/์
ภาคการศึกษา 

ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู่
แล้ว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน
หลักสูตร

น้ี 

นวัตกรรมทางการศึกษา) 
วิทยาลัยครูนครปฐม  
(พ.ศ.2535) 

4. นางสาวทิพวัลย์   
ขันธมะ  
 
3 1201 01330 85 9 

อาจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิค
ศึกษา)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ  
(พ.ศ.2555) 
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์)   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
(พ.ศ.2546) 
กศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์)  
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  
(พ.ศ.2542)   

รายละเอียดอยู่ใน
ภาคผนวก ง 

  

5. นางสาวรัชฎาพร  
ธิราวรรณ 
 
3 4711 00003 13 5 

อาจารย์ ศศ.ม (บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(พ.ศ. 2539) 
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์) 
วิทยาลัยครูสกลนคร 
(พ.ศ. 2536) 
 
 
 

รายละเอียดอยู่ใน
ภาคผนวก ง 

9 9 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ – นามสกลุ 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอกและ
สถาบันทีจ่บ 

ผลงานทางวิชาการ/ 
การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./สปัดาห/์
ภาคการศึกษา 

ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู่
แล้ว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน
หลักสูตร

น้ี 

6. นางสาวสายสุดา  
ปั้นตระกูล 
3 10210 0237 32 6 

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์ 

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
(พ.ศ.2544) 
ศศ.บ (บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์) 
สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี 
(พ.ศ. 2540) 

รายละเอียดอยู่ใน
ภาคผนวก ง 

9 9 

7. นายจิตชิน  
จิตติสุขพงษ์   
 
5 1009 99074 60 1 

อาจารย์ บธ.ม. (การตลาด)  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
(พ.ศ. 2551) 
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์) 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
(พ.ศ. 2544) 
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์) 
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
(พ.ศ. 2537) 

รายละเอียดอยู่ใน
ภาคผนวก ง 

  

8. นางสาวอาภาภรณ์  
อังสาชน 
 
3 1001 00448 163 

อาจารย์ M.S. (Computer 
Information Systems)  
Assumption University, 
Thailand  
(ค.ศ. 1994) 
B.B.A. (Commercial 
Lines Insurance)  
Assumption University, 

รายละเอียดอยู่ใน
ภาคผนวก ง 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ – นามสกลุ 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอกและ
สถาบันทีจ่บ 

ผลงานทางวิชาการ/ 
การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./สปัดาห/์
ภาคการศึกษา 

ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู่
แล้ว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน
หลักสูตร

น้ี 

Thailand  
(ค.ศ. 1991) 

9. นางวิภา ศุภจารีรักษ์ 
3 20070 0285 97 3 

รอง
ศาสตรา
จารย์ 

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์)  
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
(พ.ศ. 2535) 
อ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(พ.ศ. 2524) 
 

รายละเอียดอยู่ใน
ภาคผนวก ง 

9 9 

10. นางสาวฐิติยา   
เนตรวงษ ์
3 4699 00198 21 3 

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์ 

ค.ด. (สาขาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(พ.ศ. 2553) 
ศศ.ม. (เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา) และ  
วศ.ม. (วิศวกรรมการ
ก่อสร้าง) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(พ.ศ. 2544) 
วศ.บ. (วิศวกรรม 
การก่อสร้าง) 
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
(พ.ศ. 2539) 

รายละเอียดอยู่ใน
ภาคผนวก ง 
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  3.2.2 อาจารย์ประจ า  

ล า 
ดับ 

ชื่อ – นามสกลุ 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอก
และสถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/ 
การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./สัปดาห/์
ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู่
แล้ว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน
หลักสูตร

น้ี 

1. นายสุขุม เฉลยทรัพย์ 
 
3 6099 00680 14 5 

รอง
ศาสตรา 
จารย์ 

กจ.ด. (การจัดการ
สื่อสาร) 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดสุิต 
(พ.ศ. 2549) 
กศ.ม. 
(บรรณารักษศาสตร์) 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร 
(พ.ศ. 2519) 
กศ.บ. (ภูมิศาสตร์) 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร 
(พ.ศ. 2513) 

รายละเอียดอยู่ใน
ภาคผนวก จ 

9 9 

2. นายภูริพจน์ แก้วย่อง   
 
3 3499 00287 84 5 

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยี
การจัดการระบบ
สารสนเทศ)  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
(พ.ศ. 2544) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 
(พ.ศ. 2539) 

รายละเอียดอยู่ใน
ภาคผนวก จ 

9 9 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ – นามสกลุ 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอก
และสถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/ 
การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./สัปดาห/์
ภาคการศึกษา 
ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู่
แล้ว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน
หลักสูตร

น้ี 

3. นางสาวกิ่งกาญจน์ 
ทองงอก 
 
3 100203088 62 3 
 

อาจารย์ M.I.S. (Master of 
Management 
Information 
Systems) 
University of 
South Australia , 
Australia 
(ค.ศ. 2006) 
วส.บ. (ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ)  
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
(พ.ศ. 2543) 

รายละเอียดอยู่ใน
ภาคผนวก จ 

9 9 

4. นางชูติวรรณ  
บุญอาชาทอง 
 
3 1403 00268 55 6 
 

อาจารย์ M.Sc. (Multimedia 
Computing) 
Liverpool John 
Moores 
University, UK 
(ค.ศ. 2009) 
ผ.ม. (การวางแผน
ชุมชนเมืองและ
สภาพแวดล้อม) 
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 
(พ.ศ. 2539) 

รายละเอียดอยู่ใน
ภาคผนวก จ 

9 9 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
ล าดับที ่ ต าแหน่งทางวิชาการ 

ชื่อ-นามสกุล 
(ต าแหน่งงาน) 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอกและสถาบันที่จบ 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพจน์ วนิชกุล 
(คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารเพื่อการพัฒนาการศึกษา 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกาญจนบุรี) 

ค.ด. (อุดมศึกษา)      
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
(พ.ศ. 2550) 
Cert. in Library Automation,  
San Jose State University, U.S.A. 
(ค.ศ. 1996) 
อ.ม.(บรรณารักษศาสตร์)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
(พ.ศ. 2520)  
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม  
(พ.ศ. 2515)  

2.  รองศาสตราจารย์ ดร. พิมลพรรณ  
(เรพเพอร์) ประเสริฐวงษ์ 
(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย) 

Ph.D. (Library and Information 
Science) 
University of Texas at Austin, U.S.A. 
(ค.ศ. 1987) 
M.L.S. (Library Science) 
Indiana University, U.S.A. 
(ค.ศ. 1972) 
กศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน 
(พ.ศ. 2504) 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละมัย ร่มเย็น 
(อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร)  

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
(พ.ศ. 2555) 
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
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ล าดับที ่ ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ต าแหน่งงาน) 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอกและสถาบันที่จบ 

 ศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(พ.ศ. 2538) 
ค.บ. (บรรณารักษศาสตร์)  
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี   
(พ.ศ. 2536) 

4.  ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร 
(นักวิจัยท่ีศูนย์นวัตกรรมนโยบาย 
ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี) 

Ph.D. (Information and Library Studies)  
Curtin University of Technology, 
Australia  
(ค.ศ. 1999) 
อ.ม.(บรรณารักษศาสตร์)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(พ.ศ. 2528) 
อ.บ.(บรรณารักษศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(พ.ศ. 2523) 

5.  นายเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธ์ิ 
(นักจัดการความรู้อาวุโส  
ส านักงานอุทยานการเรียนรู้: TK park) 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(พ.ศ. 2554) 
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(พ.ศ. 2547) 

 
 
 
 



มคอ. 2 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 57 
 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์วิชาชีพ 
       การฝึกงานในสถานประกอบการท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จะเน้นการเรียนรู้
ในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และอาจารย์ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมท้ังตัวแทนจากหน่วยงานท่ีเข้าร่วม  
การฝึกงานนั้นๆ โดยมีระยะเวลาการฝึกงานรวมท้ังสิ้น ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง  
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์วิชาชีพ 

4.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
(1) มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(2) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น า และเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่น 
(4) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ังเคารพในศักดิ์ศรี และคุณค่าของความเป็น

มนุษย์ 
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

4.1.2 ความรู ้         
(1) มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎี ท่ีส าคัญในสาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
(2) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

กับความรู้ในศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
(3) สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
(4 )  สามารถติดตามความเปลี่ ยนแปลงทางวิชาการท้ังศาสตร์ ในสาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้องรวมท้ังน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
4.1.3 ทักษะทางปัญญา       

(1) มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณหรือดุลยพินิจในการแก้ไข
ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 

(2) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎี
ต่างๆ ในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

(3) สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับสถานการณ์ 
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4.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
(1) มีความสามารถในการท างานเป็นทีมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(3) มีความสามารถในการปรับตัว ร่วมกิจกรรม และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่าง

สร้างสรรค ์
(4) สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์

ต่างๆ ได้ 
4.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ   

(1) สามารถสื่อสารภาษาไทย ท้ังการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การสรุปประเด็น 
และการน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) สามารถเลือก และใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

(3) สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ หรือคณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
     4.2 ช่วงเวลา  
           ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 4  
     4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ด้านบุคลิกภาพ และจิตบริการ - สอดแทรกเรื่องราวเกี่ยวกับบุคลิกภาพ เช่น  
การแต่งกาย การเข้าสังคม มารยาทไทย  
การวางตัว และการมีจิตบริการ ในรายวิชาท่ี
เกี่ยวข้อง 
- อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับเรื่อง
บุคลิกภาพ และการมีจิตบริการ 
- กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เช่น กิจกรรม
ปฐมนิเทศ และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เป็นต้น 

ด้านภาวะผู้น า ความมีระเบียบวินัย และความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

- สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับภาวะผู้น า ความมี
ระเบียบวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม ในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
- กิจกรรมการเรียน นักศึกษาจะได้ฝึกการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น ฝึกการน าเสนอในท่ีชุมชน 
ฝึกความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  
- กิจกรรมพัฒนานักศึกษา นักศึกษาจะได้ฝึก
การด าเนินกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนา
ตนเองหรือช่วยเหลือสังคม โดยมีการ
ผลัดเปลี่ยนหน้าท่ีความรับผิดชอบในแต่ละ
กิจกรรม 
 

ด้านความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาตนเอง - สอดแทรกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และ
น าเสนอความคิดด้วยวิธีการต่างๆ ตามความ
เหมาะสมในแต่ละรายวิชา เพื่อกระตุ้นความคิด
สร้างสรรค์ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ได้ด้วย
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ตนเอง  
- หลักสูตรสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษา 
ท ากิจกรรมตามความต้องการหรือความสนใจ  
ท่ีสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถ หรือ
กิจกรรมช่วยเหลือสังคม 

ด้านทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- สอดแทรกเนื้อหาและฝึกทักษะการสื่อสาร  
ท้ัง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) การมี 
มนุษยสัมพันธ์ ในทุกๆ รายวิชา 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ และทักษะ 
การสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์  
- จัดกิจกรรมเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้กับงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2.1  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1)  ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม 
(2)  มีพฤติกรรมท่ีมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและมีจิตสาธารณะ 
(3)  มีภาวะผู้น าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
(4)  มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
(1) อาจารย์ผู้สอนทุกคนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา  
(2) อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
(3) การปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย  โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา

ตลอดจนการแต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
(4) มอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบงานในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  โดยฝึกให้รู้

หน้าท่ีของการเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่ม  
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(5) ใช้วิธีการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง  วิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ  ใช้ตัวแบบ 
ท่ีดี เช่น ตัวแบบท่ีเป็นจริง ข่าว เหตุการณ์ ชีวประวัติ สื่อ อินเทอร์เน็ต ใช้กระบวนการปรับ
พฤติกรรม  โดยใช้การเสริมแรงท่ีเหมาะสม กิจกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาตนเอง 

(6) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาท่ีท าดี ท า
ประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน 

ตามก าหนด ระยะเวลาท่ีมอบหมาย การร่วมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน 
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม

เสริมหลักสูตร 
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย    
(4) ประเมินจากผลงาน กลุ่มเพื่อน และเครื่องมือวัดต่างๆ เช่น แบบสอบถาม  

แบบสังเกต แบบวัดเจตคติ เป็นต้น   
2.2  ความรู ้ 

2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต 
(2) สามารถจ าแนกและอธิบายองค์ความรู้ท่ีศึกษา 
(3) มีความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชนและความเป็นไปของชาติและสังคมโลก 
(4) สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงด าเนินชีวิต

ได้อย่างมีคุณภาพ 
2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

(1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ  โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี ผนวก
กับภาคปฏิบัติ ท้ังนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ  

(2) การจัดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญท่ีมี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง  

(3) ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และส่งเสริมให้ผู้ เรียนสร้างความรู้  
ความเข้าใจในเรื่องท่ีศึกษาด้วยตนเองและฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นได้ฝึกให้ผู้เรียน
วิเคราะห์การคิดการกระท าของตนเองของแผนการปฏิบัติตามเป้าหมายท่ีก าหนด  ควบคุมก ากับ
ตนเองให้ปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงต่อไป 
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2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
   ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ  ดังนี้ 

(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดท า 
(4) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(5) ประเมินจากโครงการท่ีน าเสนอ 
(6) ประเมินจากรายงานของผู้ประกอบการท่ีรับนักศึกษาไปฝึกงาน 

2.3  ทักษะทางปัญญา  
2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถค้นคว้า ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
(3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะของตนเองในการด าเนินชีวิตได้ 
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ 

 2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
(1) กรณีศึกษา 
(2) การอภิปรายกลุ่ม 
(3) การศึกษาในวิชาชีพ 
(4) ใช้ตัวแบบท่ีดี  สร้างความรู้และความเข้าใจในความหมายและเป็นขั้นตอน

ของการคิดที่จะพัฒนาและให้ด าเนินการคิดตามขั้นตอนกระบวนการนั้น 
(5) ใช้การเสริมแรง ข้อมูลย้อนกลับและความรู้เพิ่มเติม 
(6) ฝึกให้ลงมือปฏิบัติบ่อยๆ ใช้สถานการณ์หลากหลายจนเกิดความช านาญ 
(7) ใช้วิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น การสาธิต  การแสดง  การทดลอง การไป

ทัศนศึกษา 
(8) ใช้เทคนิคการสอนต่างๆ เช่น หมวกคิด 6 ใบ ผังความคิด เป็นต้น 

 2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
(1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการน าเสนอผลงานในชั้นเรียน  
(2) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ 
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2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีความสามารถท างานเป็นกลุ่มในฐานะผู้น าและผู้ตามได้      
(2) สามารถริเริ่มสร้างสรรค์ แนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

ได ้
(3) มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ท้ังภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ 
(4) มีการค้นคว้าและวางแผนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2.4.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ  
(1) ใช้การสอนท่ีมีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การเรียนแบบ

มีส่วนร่วมปฏิบัติการ 
(2) มอบหมายงานท างานท่ีต้องประสานงานกับผู้อื่น หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูล

จากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์  
2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอ

รายงานกลุ่มในชั้นเรียน 
(2) สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ  
(3) พิจารณาจากผลงาน ความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลท่ีได้

มอบหมาย 
2.5  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือท่ีจ าเป็นเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
(2) สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
(3) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นได้เป็น

อย่างดี 
(4) สามารถน าเสนอและสื่อสารโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติได ้
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(5) สามารถเลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตและ
แก้ไขปัญหาของตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ จากกรณีศึกษา  
การเรียนรู้เทคนิคและประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 

(2) การทดลอง การฝึกปฏิบัติ น าเสนอการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม  
(3) มอบหมายงานให้ผู้เรียนสืบค้นและน าเสนอรายงานในประเด็นท่ีมีความ

เกี่ยวข้องกับการเรียน 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

 การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา  ในด้านต่างๆ  

ท้ังประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษา คือ 
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดท า 
(4) ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการท่ีน าเสนอ 
(5) ประเมินจากการน าเสนอผลงานในชั้นเรียน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 
 

ผลการเรียนรู้ 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

1500110 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

                     

1500113 
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 

                     

1500114 
ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ ์
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ผลการเรียนรู้ 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

1500115 
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

                     

1500116 
จริยศาสตร์ 

                     

1500117 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

                     

2000105 
สุนทรียภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 

                     

2000106 
ศิลปะการด ารงชีวิต 

                     

2500107 
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
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ผลการเรียนรู้ 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

2500114 
สังคมไทยร่วมสมัย   

                     

2500115 
เหตุการณ์โลกร่วมสมัย         

                     

2500113 
จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน 

                     

4000109 
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

                     

4000110 
การคิดและการตัดสินใจ 

                     

4000111 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในตารางมีความหมายดังนี ้
1. คุณธรรม จริยธรรม 
(1)  ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม   
(2)  มีพฤติกรรมท่ีมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและมีจิตสาธารณะ 
(3)  มีภาวะผู้น าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
(4)  มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 
2. ความรู ้         
(1) มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต 
(2) สามารถจ าแนกและอธิบายองค์ความรู้ท่ีศึกษา 
(3) มีความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชนและความเป็นไปของชาติและสังคมโลก 
(4) สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงด าเนินชีวิตได้อย่างมี

คุณภาพ 
3. ทักษะทางปัญญา       
(1) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถค้นคว้า ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  
(3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะของตนเองในการด ารงชีวิตได้ 
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
(1) มีความสามารถท างานเป็นกลุ่มในฐานะผู้น าและผู้ตามได้ 
(2) สามารถริเริ่มสร้างสรรค์ แนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ 
(3) มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
(4) มีการค้นคว้าและวางแผนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือท่ีจ าเป็นเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
(2) สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
(3) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี  
(4) สามารถน าเสนอและสื่อสารโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติได้ 
(5) สามารถเลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตและแก้ไขปัญหาของ

ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
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4. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของรายวิชาในหลักสูตร 
4.1  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  

4.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(2) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น า และเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่น 
(4) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ังเคารพในศักดิ์ศรี และคุณค่าของความเป็น

มนุษย์ 
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร ์
4.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

(1) ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรท่ีดีให้แก่นักศึกษา โดยสร้างเสริมให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  

(2) ปลูกฝังให้มีความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกงาน
และการบ้านของผู้อื่น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 
ในการสอนทุกรายวิชา รู้จักเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น รวมท้ังมีการจัด โครงการและ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น การยกย่องชมเชยนักศึกษาท่ีท าดี  
ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ และประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น 

(3) ฝึกให้รู้หน้าท่ีของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม ท่ีดีจากการท างาน
กลุ่ม 

(4) ฝึกให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นจากการท างานกลุ่ม 
(5) สอดแทรกเนื้อหาในมิติจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์ในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
4.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

(1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
ก าหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย และความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือ
โครงการเสริมหลักสูตร 
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(2) ประเมินจากพฤติกรรมการท ารายงานหรือการบ้าน การอ้างอิงผลงาน และ
ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ  

(3) ประเมินจากผลงานและการน าเสนองานกลุ่ม 
(4) ประเมินจากพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
(5) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

4.2  ความรู ้ 
4.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎี ท่ีส าคัญในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

(2) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
กับความรู้ในศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

(3) สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
(4) สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการท้ังศาสตร์ ในสาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้องรวมท้ังน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
4.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

(1) การสอนในรายวิชาตามหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับจุดประสงค์ ได้แก่ การบรรยาย 
อภิปรายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

(2) ฝึกให้นักศึกษาท าโครงงานและงานวิจัย  
(3) การสอนโดยให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง ฝึกวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้

ความรู้โดยการฝึกปฏิบัติจริงในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(4) จัดสัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยว 

ข้อง เพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมา
เป็นวิทยากรพิเศษ 

4.2.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
(1) ประเมินจากการสอบวัดผลระหว่างภาคและปลายภาคเรียน ท้ังทฤษฎีและ

ปฏิบัติ 
(2) ประเมินจากโครงงานและรายงานวิจัยของนักศึกษา 
(3) ประเมินจากรายงานของผู้ประกอบการท่ี รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน และ 

การสัมภาษณ์ผู้ดูแลนักศึกษาฝึกงาน 
(4) ประเมินจากการเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ 
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4.3  ทักษะทางปัญญา  
4.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณหรือดุลยพินิจในการ
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 

(2) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และ
ทฤษฎีต่างๆ ในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

(3) สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ 

4.3.2 กลยุทธก์ารสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
(1)  ฝึกให้นักศึกษาท าโครงงาน 
(2)  ส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติจริงในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(3)  ฝึกให้นักศึกษาท างานวิจัย 

4.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
(1)  ประเมินจากโครงงานของนักศึกษา 
(2)  ประเมินจากรายงานของผู้ประกอบการท่ีรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน และการ

สัมภาษณ์ผู้ดูแลนักศึกษาฝึกงาน 
(3)  ประเมินจากรายงานวิจัยของนักศึกษา 

4.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
4.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งตัวบุคคลและความสามารถใน 

การรับผิดชอบ 
(1) มีความสามารถในการท างานเป็นทีมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(3) มีความสามารถในการปรับตัว ร่วมกิจกรรม และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
(4) สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหา

สถานการณ์ต่างๆ ได้ 
4.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ  
(1) ฝึกให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม 
(2) ฝึกท ากรณีศึกษาหรือท ารายงานในรายวิชาต่างๆ 
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(3) จัดโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมท้ังสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างคณะและสถาบัน 

(4) ส่งนักศึกษาไปฝึกงานในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนองานกลุ่ม  
(2) ประเมินจากการส่งงานตรงเวลา และผลงานท่ีท า 
(3) ประเมินจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วน

ชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลท่ีได้ 
(4) ประเมินจากรายงานของผู้ประกอบการท่ีรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน และการ

สัมภาษณ์ผู้ดูแลนักศึกษาฝึกงาน 
4.5  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถสื่อสารภาษาไทย ท้ังการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การสรุป

ประเด็น และการน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) สามารถเลือก และใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
(3) สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ หรือคณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
4.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)  ให้ท ารายงานหรืองานวิจัยและฝึกการน าเสนองานเชิงวิชาการ 
(2)  แนะน ารูปแบบ เทคนิคและเครื่องมือการน าเสนอท่ีเหมาะสมกับสถานการณ ์
(3)  ฝึกใช้สถิติเพื่อการวิจัยท่ีเหมาะสมกับเรื่องท่ีท า 

4.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)  ประเมินจากภาษาท่ีใช้ในการเขียนรายงาน และการน าเสนองานเชิงวิชาการ 
(2)  ประเมินจากเทคนิคและเครื่องมือท่ีใชก้ารน าเสนอผลงาน 
(3)  ประเมินจากวิธีการวิจัย ผลและการอภิปรายผลการวิจัย จากสถิติท่ีเลือกใช้ 
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5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

ผลการเรียนรู้ 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) 

1631102 
สารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม 

                   

1631206 
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

                   

1631305 
การบริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ 
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ผลการเรียนรู้ 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

1631405 
การจัดระบบสารสนเทศและความรู้ 

                   

1631406 
การจัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ 

                   

1631601 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ 

                   

1631602 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

                   

1632206 
การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
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ผลการเรียนรู้ 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

1632207 
การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ  

                   

1632309 
การค้นคืนสารสนเทศ 

                   

1632310 
การศึกษาผู้ใช้ 

                   

1632311 
การบริการอ้างอิงและสารสนเทศ 

                   

1632312 
การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

                   

1633121 
การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและสารสนเทศ 
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ผลการเรียนรู้ 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

1633206 
การสร้างและการจัดการเนื้อหาสารสนเทศ 

                   

1633207 
การวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ 

                   

1633414 
ห้องสมุดดิจิทัล 

                   

1633415 
การจัดการโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ 

                   

1633416 
การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ 
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ผลการเรียนรู้ 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

1633902 
สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

                   

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) 

1632208 
การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 

                   

1633118 
การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานส าหรับงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

                   

1633119 
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 
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ผลการเรียนรู้ 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

1633120 
โปรแกรมประยุกต์ส าหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ 

                   

1633122 
การพัฒนาเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ 

                   

1633123 
การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ 

                   

1634103 
แหล่งสารสนเทศและการบริการสารสนเทศทาง
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

                   

1634104 
เครือข่ายทางสังคมห้องสมุดและสารสนเทศ 
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ผลการเรียนรู้ 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

1634414 
การจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก 

                   

1634415 
การจัดการสารสนเทศส าหรับเยาวชน 

                   

1634416 
การจัดการสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ 

                   

1634417 
การจัดการสารสนเทศส าหรับผู้ด้อยโอกาส 

                   

1634418 
การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

                   

1634510 
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
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ผลการเรียนรู้ 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

วิชาประสบการณ์วิชาชีพ 

1634805  
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 
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ผลการเรียนรู้ของรายวิชาในหลักสูตรมีความหมายดังนี้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(2) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า

ประโยชน์ส่วนตน 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น า และเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่น 
(4) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ังเคารพในศักดิ์ศรี และคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

2. ความรู ้         
(1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีท่ีส าคัญในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
(2) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กับความรู้

ในศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
(3) สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
(4) สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการท้ังศาสตร์ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
3. ทักษะทางปัญญา       

(1) มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณหรือดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหา 
ในสถานการณ์ต่างๆ 

(2) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีต่างๆ  
ในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

(3) สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
(1) มีความสามารถในการท างานเป็นทีมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(3) มีความสามารถในการปรับตัว ร่วมกิจกรรม และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค ์
(4) สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
 
 



มคอ. 2 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 82 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
(1) สามารถสื่อสารภาษาไทย ท้ังการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การสรุปประเด็น และ 

การน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) สามารถเลือก และใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
(3) สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ หรือคณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ไข

ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ก) และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิตว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ข) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาเพื่อขอข้อมูล 

ได้แก่ รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) แบบทดสอบ เกณฑ์การให้คะแนนน และผลคะแนน 
ท้ังคะแนนเก็บและคะแนนสอบ เป็นต้น เพื่อใช้ประกอบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

2) ประเมินแบบทดสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดใน
รายละเอียดของรายวิชาหรือไม่ 

3) พิจารณาความเหมาะสมของการให้คะแนนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
4) รายงานผลการทวนสอบในท่ีประชุมเพื่อพิจารณาร่วมกัน และจัดท ารายงานผล 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทุกรายวิชา 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เน้นการท าวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต โดยท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยมาปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักศึกษาและสถานประกอบการ ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 

1) การทวนสอบจากภาวะการณ์ได้งานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตของ
หลักสูตรท่ีส าเร็จการศึกษา 

2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ และจากสถานศึกษาอื่นท่ีนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ 
ในระดับสูง โดยการสัมภาษณ์หรือใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความรู้ความสามารถและความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิต ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท้ัง 5 ด้าน คือ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะ  
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3) การทวนสอบจากผลงานของนักศึกษาท่ีท ากิจกรรมหรือได้รับรางวัล 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 นักศึกษาทีมีสิทธิ์ได้รับปริญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการประเมินผล

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ข) 
3.2 นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 

3.2.1 เป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร ในภาคการศึกษา
สุดท้าย 

3.2.2 ผ่านกิจกรรมภาคบังคับตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรและมหาวิทยาลัยก าหนด 
3.2.3 ให้นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีระบุ ไว้ในข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นค าร้อง

แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในระยะเวลา
ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย ์
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ มีรายละเอียดดังนี้ 
(1) ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร แนะน าอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และมอบเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ได้แก่ คู่มือหลักสูตร คู่มือ
นักศึกษา กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 

(2) ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมการประชุมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตท่ีจัดขึ้น
ประจ าปี เพื่อทราบถึง ปรัชญา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ของผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย 

(3) มอบหมายอาจารย์อาวุโสเป็นพี่เลี้ยงในการให้ค าปรึกษาและแนะน าเทคนิคการสอน 
ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยการสอนคู่กับอาจารย์อาวุโส 

(4) ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แนวทางการท าวิจัย 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การจัดท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการสอน
รายวิชา (มคอ.5) 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(1) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในแนวทางการจัดการเรียนการ

สอน การท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การใช้
ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา ท่ีจัดเป็นประจ าโดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือ
หน่วยงานภายนอก 

(2) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ /หรือ
ต่างประเทศ หรือศึกษาดูงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน าความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
หลักสูตรและตนเอง 

(3) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยวิธีการจัดการเรียนรู้ (Knowledge management) 
เพื่อให้เกิดถ่ายทอดประสบการณ์และเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการบริหารหลักสูตร 
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
(1) สนับสนุนการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือในด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอกท้ัง

ในและต่างประเทศ 
(2)  ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ของอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีผลงานทาง

วิชาการ ผลงานวิจัยเพื่อการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
 ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรจะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบ 
ด้วย ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรอีก 4 คน เป็นกรรมการ คณะกรรมการชุดนี้ 
ท าหน้าท่ีรับผิดชอบบริหารหลักสูตร โดยคณบดีมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ก ากับ
และให้ค าแนะน า คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจะมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอน 
ก าหนดอาจารย์ผู้สอน ติดตาม รวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น วิธีการสอน วิธีสอบ และการประเมินผล 
เป็นต้น มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการประชุมทุกภาคการศึกษา และมี  
การด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี 
 

   เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

(1) หลักสูตรมีความ
ทันสมัย สอดคล้องกับ
ความต้องการและ 
ความเปลี่ยนแปลงของ
สังคม  

(1.1) พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรท้ัง
ในระดับรายวิชาและภาพรวมให้
สอดคล้องกับความต้องการและ
สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
และพัฒนาการของศาสตร์ โดยมี
การประเมินและปรับปรุงทุกๆ  5 ปี 

(1.1) รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร และรายงานผล 
การประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
 

(2) การพัฒนาด้าน 
การจัดการเรียนการสอน 

(2.1) การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ 
การจัดการเรียนการสอนแก่
อาจารย์ใหม่ 
 
(2.2) การพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนการสอนของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(2.3) การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน 

(2.1) รายงานผลการประเมิน
การพัฒนาความรู้ด้านการ
จัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ใหม่ 
(2.2) รายงานผลการประเมิน
การสอนของอาจารย์  
ด้านวิธีการสอน วิธีการวัด
และการประเมินผล 
(2.3) รายงานการวิจัยในชั้น
เรียนในทุกรายวิชา 
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   เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

(3) สร้างงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมในสาขา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ และ
สาขาท่ีเกี่ยวข้อง  

(3.1) ก าหนดให้คณาจารย์ใน
หลักสูตรงานวิจัย หรือนวัตกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
 
(3.2) น าผลการวิจัยหรือนวัตกรรม
มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 
หรือ การพัฒนาหลักสูตร และ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 

(3.1) ประเมินจากปริมาณ
งานวิจัยท่ีจัดท าโดยอาจารย์
ประจ าและอาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตรในแต่ละปี 
(3.2) ประเมินจากปริมาณ
การน าผลการวิจัยมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน หรือ
การพัฒนาหลักสูตร 

(4) หลักสูตรมีคุณภาพ
มาตรฐานท้ังด้านการเรียน
การสอน และอาจารย์
ผู้สอน 

(4.1) มีการประเมินการสอน โดย
นักศึกษาในระดับรายวิชา เพื่อน า
ผลมาเป็นแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตร 
(4.2) ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนมี
การท าผลงาน/ต าแหน่งทาง
วิชาการ ผศ. รศ. และ ศ. 

(4.1) รายงานการประเมิน
การสอนของอาจารย์ 
แต่ละคน 
 
(4.2) จ านวนอาจารย์ผู้สอนท่ี
มีผลงาน/ต าแหน่งทาง
วิชาการ ผศ. รศ. และ ศ. 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 
         หลักสูตรด าเนินการจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน
อย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท้ังภายในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ภายใต้
การก ากับดูแลของคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งขึ้น  
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม   
          หลักสูตรมีความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนการสอน ท้ังภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และ 
การวิจัย ใช้แหล่งการเรียนรู้ภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

(1) หนังสือเกี่ยวกับบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประกอบด้วยหมวด 
ดังนี ้
  หมวด Z         593 เล่ม 
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(2) หนังสือเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยหมวด ดังนี้ 
  หมวด QA      2,165 เล่ม 
  หมวด T385        261 เล่ม 
  หมวด TK        830 เล่ม 
  หมวด T     4,310 เล่ม 
  หมวด HF (ในส่วนของ Microsoft)     167 เล่ม 

(3) ฐานข้อมูลออนไลน์  ได้แก่   
(3.1) ACM Digital Library (ThaiLIS) 
(3.2) ACS Journals    
(3.3) Cinahl Plus with Fulltext   
(3.4) Eric 
(3.5) EBSCO  
(3.6) Emerald Insight 
(3.7) H.W.Wilson (ThaiLIS) 
(3.8) IEEE / IEE Electronic Library (IEL) 
(3.9) ISI Web of Science 
(3.10) OECD iLibrary- Education Collection   
(3.11) ProQuest Dissertation Full Text  
(3.12) ProQuest ABI/INFORM Complete 
(3.13) ProQuest Nursing & Allied Health Source 
(3.14) ProQuest Asian Business and Reference 
(3.15) Science Direct 
(3.16) SpringerLink e-Journal 
(3.17) SpringerLink e-Book 
(3.18) TDC (ThaiLIS) 

* ฐานข้อมูลท่ีลงท้ายด้วย (ThaiLIS) นั้น หมายถึง ฐานข้อมูลของ สกอ.  
(4) ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ มีทั้งหมด 8 ห้อง  

(4.1) ห้อง 11305  Lab1 อาคาร 11 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 จ านวน 41  เครื่อง 
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(4.2) ห้อง 111306  Lab2 อาคาร 11 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 จ านวน 41  เครื่อง 
(4.3) ห้อง 111307v Lab3 อาคาร 11 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 จ านวน 41  เครื่อง 
(4.4) ห้อง 111308  Lab4 อาคาร 11 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 จ านวน 41  เครื่อง 
(4.5) ห้อง 11407  Lab5 อาคาร 11 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   
 จ านวน 61  เครื่อง 
(4.6) ห้อง IT Training อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 จ านวน 41  เครื่อง 

 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 มีการวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน เพื่อระบุถึงทรัพยากร
ท่ีต้องการเพิ่มเติม โดยประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดหาทรัพยากรการเรียน  
การสอน เช่น ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการส ารวจความต้องการใช้ทรัพยากร
การเรียนการสอนจากอาจารย์ผู้สอนเป็นประจ าทุกปี ได้แก่ หนังสือ ต าราวิชาการ วารสารและ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมท้ังวัสดุ อุปกรณ์ ฐานข้อมูลออนไลน์ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน 
 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
            ประเมินความพึงพอใจและความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอน โดย
นักศึกษาและอาจารย์ประจ ารายวิชา ส ารวจด้วยแบบสอบถามจากนักศึกษา และอาจารย์ผู้สอน  
โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อุปกรณ์ทรัพยากร สื่อ และ
ช่องทางการเรียนการสอนท่ี
เพียงพอเหมาะสม  

-จัดให้มีห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการท่ีมีความพร้อม
ในการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
-จัดพื้นที่ศึกษาหาความรู้ให้
เพียงพอส าหรับนักศึกษา ทั้ง
เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม  

-ผลส ารวจความพึงพอใจใน
การจัดห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียน
การสอนของอาจารย์ และ
นักศึกษา 
-ผลส ารวจความพึงพอใจใน
การให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศ แก่ อาจารย์ และ
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
นักศึกษา 

2. มีหนังสือ ต ารา
ประกอบการเรียนการสอน 
ฐานข้อมูลในการสืบค้นข้อมูล 
เพียงพอต่อความต้องการของ
อาจารย์ และนักศึกษา 

-ส ารวจความต้องการ
ทรัพยากรสารสนเทศ ท้ังวัสดุ
ตีพิมพ์ และวัสดุไม่ตีพิมพ์จาก
อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา 
-น าผลส ารวจข้อมูล
ประสานงานกับส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศให้ตรง
กับความต้องการของผู้ใช้ต่อไป 

-ผลส ารวจความพึงพอใจใน
การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 
ท้ังวัสดุตีพิมพ์ และวัสดุ 
ไม่ตีพิมพ์ของอาจารย์และ
นักศึกษา  

 
3.  การบริหารคณาจารย์ 
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่  

มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร รวมท้ัง
มีความรู้ ทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และมี
ประสบการณ์ท าวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาท่ีสอน     
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร  

อาจารย์ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตรด้วยการแสดงความคิดเห็นด้าน 
การบริหารการจัดการเรียนการสอนและอื่นๆ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งรวมถึงการประชุมก่อนและหลังภาคการศึกษา ในกรณีปรับปรุง
หลักสูตรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และน าผลการรับฟังความคิดเห็น ไปใช้
เพื่อการวางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผล
ทุกรายวิชา จากอาจารย์ทุกคน มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรให้บรรลุเป้าหมาย  
ในการผลิตบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ออกสู่ตลาดแรงงาน 
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 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  
ไม่มี 

4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

มีการก าหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนให้ตรงตามภาระหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบ  
ก่อนการรับเข้าท างาน  
 4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน  

(1) สนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีเกี่ยวข้อง 
(2) สนับสนุนให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานในหน่วยงานอ่ืน  
(3) สนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมงานกับอาจารย์ต่างหน่วยงาน 
(4) สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะ (Competency)  

5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา  

(1) มีการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาให้กับนักศึกษาทุกระดับชั้นปี 
(2) มีการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีดูแลด้านวิชาการของหลักสูตร 
(3) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อแนะน าให้รู้จักกับอาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์

วิชาการ รวมท้ังท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรท่ีเรียน 
(4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าท่ีควบคุม ก ากับ ดูแล สนับสนุน เสนอแนะ และ

ให้ค าปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา และก ากับดูแลการท างานของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
(5) ก าหนดตารางเวลาของอาจารย์ท่ีปรึกษาในการให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการ และ

แผนการเรียนแก่นักศึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ 
(6) หลักสูตรฯ มีการจัดกิจกรรม/โครงการวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต 

ท่ีพึงประสงค ์
(7) หลักสูตรฯ มีการจัดอมรบ/สัมมนา/การศึกษาต่อเพื่อเป็นทางเลือกและเป็นการ

วางแผนส าหรับการประกอบอาชีพตามวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์และ
สาขาท่ีเกี่ยวข้อง แก่นักศึกษาก่อนจบการศึกษา 

(8) มหาวิทยาลัยมีการจัดระบบการสอนเสริมด้านวิชาการแก่นักศึกษาในด้านต่างๆ  เช่น 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานท่ัวไป และภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา 
ท่ีสนใจ 
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 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
การอุทธรณ์ของนักศึกษา เป็นไปตามประกาศและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย  

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
6.1 จัดการส ารวจ/วิจัยความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

ก่อนการปรับปรุงหลักสูตร  
6.2 ประมาณความต้องการแรงงานประจ าปี จากภาวะการได้งานท าของบัณฑิต เอกสาร

สิ่งพิมพ์ท่ีมี การวิเคราะห์ความต้องการแรงงาน ผลการส ารวจ/วิจัยความต้องการแรงงานของ
หน่วยงานราชการ/องค์กรสาธารณะ 

6.3 มีแผนการจัดการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตรคร้ังต่อไป  

6.4 มีการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อพิจารณาคุณลักษณะของบัณฑิต และ
ความรู้ความสามารถในรายวิชาต่างๆ ท่ีนักศึกษาต้องเรียนตลอดหลักสูตร 
7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
     ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร มีท้ังหมดจ านวน 
12 ตัวบ่งชี้ ดังนี้   

7.1 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 12 ตัวบ่งชี ้

7.2 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
    
ล าดับ

ที่ 
ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน (ปีที)่ 

1 2 3 4 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80  

มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม  
     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2  
ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์วิชาชีพ  ตามแบบ มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน ในแต่ละ 
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
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ล าดับ
ที่ 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน (ปีที)่ 
1 2 3 4 5 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
วิชาชีพ  ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน  
30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุด 
ปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนใน 
แต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล การเรียนรู้
จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว  

     

8. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับ
การพัฒนาวิชาการและ / หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 ต่อปี  

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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ล าดับ
ที่ 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน (ปีที)่ 
1 2 3 4 5 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

 
เกณฑ์การประเมินผ่านในระดับดี คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1 – 5 จากตารางตัวบ่งชี้

การด าเนินงาน และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน               

กระบวนการท่ีจะใช้ในการประเมินประสิทธิภาพผลการสอนในภาพรวม โดยประเมินจาก
การทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบ
ค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน นอกจากนี้การประเมินประสิทธิผลกลยุทธ์การสอน 
มีการด าเนินการดังนี้ 

(1) ผู้สอนประเมินตนเองตามกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดรายวิชา 
(มคอ.3) 

(2) ผู้เรียนประเมินแผนการเรียนการสอนตามกลยุทธ์การสอนท่ีได้ก าหนดไว้ตาม
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 

(3) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประเมินกลยุทธ์การสอนรายวิชาประจ าหลักสูตร โดย
เทียบกับผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  

(1) นักศึกษาประเมินผลประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านทักษะ
การใช้กลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์
การประเมินรายวิชา การใช้สื่อการสอนโดยการประเมินผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 
แล้วน าผลท่ีได้มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

(2) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประเมินการใช้กลยุทธ์และทักษะการสอนของอาจารย์
ผู้สอน โดยการส ารวจความคิดเห็นหรือพูดคุยกับนักศึกษาถึงการใช้กลยุทธ์การสอน 

(3) อาจารย์พี่เลี้ยงประเมินทักษะการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ใหม่ตามกลยุทธ์
การสอนท่ีได้ก าหนดไว้ตามรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) เพื่อการปรับปรุงแผนการเรียนการสอน
ในภาคการศึกษาถัดไป 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
    2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

(1) นักศึกษาประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยประเมินการเรียนการสอนรายวิชาและ
อาจารย์ผู้สอน และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการเรียน  
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
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(2) บัณฑิตประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรือ 
การประชุมกลุ่มย่อยระหว่างตัวแทนนักศึกษา ตัวแทนบัณฑิต 
 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 

(1) การประเมินจากการเยี่ยมชมของผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพท้ังภายในและภายนอกในการเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน 

(2) จากการวิพากษ์หลักสูตร การแสดงความคิดเห็นในรายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร หรือจากรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

(1)  การประเมินความพึงพอใจคุณภาพของบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยใช้แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ และ/หรือการวิพากษ์หลักสูตร 

(2)  การประชุมทบทวนหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิต 
นักศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร   

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ดังนี้ 
3.1 การจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรประจ าปี (มคอ.7) 
3.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 

ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินท่ีได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3 ท่าน และผู้ทรง 
คุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 ท่าน 

3.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อจัดเตรียมแผนงานส าหรับการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนการสอนตามข้อก าหนดและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินแผนกลยุทธ์การสอนจากนักศึกษาเพื่อน ามา
วางแผนและปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป 

4.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินหลักสูตรทุกปีการศึกษา และ
เสนอประเด็นที่จ าเป็นท่ีต้องปรับปรุงและพัฒนาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใช้ผลการประเมินหลักสูตรเป็นแนวทางในการวางแผนและ
พัฒนาการจัดการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 

4.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดการประชุมสัมมนาผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรมีความทัน 
สมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
_____________ 

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรออกข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ ๑   ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษา                     
ระดับปริญญาตร ี พ.ศ. ๒๕๔๘” 

 

ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๔๘   เป็นต้นไป 

 

ข้อ ๓  ในข้อบังคับนี้  
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

  “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

“สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต    
 “การจัดการศึกษา” หมายถึง การจัดการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย หรือ
หลักสูตร   อื่นท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
 “อาจารย์ท่ีปรึกษา” หมายถึง บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาดูแล 
สนับสนุนทางวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมโปรแกรมการเรียน และมีส่วนช่วยประเมิน
ความก้าวหน้าในการเรียนของนักศึกษา 
 “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคสมทบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต 
 “นักศึกษาภาคปกติ” หมายถึง นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาในวัน เวลาราชการ 
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 “นักศึกษาภาคสมทบ” หมายถึง นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลา ใน
วันเวลาราชการหรือนอกวันเวลาราชการ 
  “ศูนย์การศึกษา” หมายถึง สถานท่ีภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีจัดการศึกษาภาคปกติและ
หรือภาคสมทบ 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
  

ข้อ ๔  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ 
หรือค าสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความและ
วินิจฉัย 

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

___________ 
 

ข้อ ๕  ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติตามข้อก าหนดของโปรแกรมวิชาท่ีสมัครเข้า
ศึกษา 

 
ข้อ ๖  การสมัครและการรับเข้าเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
ข้อ ๗  มหาวิทยาลัยอาจตั้งศูนย์การศึกษาได้ตามความเหมาะสม โดยการอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย 
 
ข้อ ๘  ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค  ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ  โดยหนึ่งปี

การศึกษาแบ่งออกเป็นสองภาคเรียนปกติและหรือภาคเรียนฤดูร้อน  
 หนึ่งภาคเรียนปกติมีระยะเวลาการเรียนไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์  ภาคเรียนฤดูร้อน
ก าหนดระยะเวลาการเรียน และจ านวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการเรียน
ปกติ  
 
 
 
 

25/11/47 
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ข้อ ๙  ก าหนดวันเปิดและปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 

  ภาคเรียนที่หนึ่ง วันเปิดภาคเรียน วันที่  ๑๐  มิถุนายน 
     วันปิดภาคเรียน วันท่ี  ๑๖  ตุลาคม 
  ภาคเรียนท่ีสอง  วันเปิดภาคเรียน วันท่ี    ๑  พฤศจิกายน 
     วันปิดภาคเรียน วันท่ี  ๑๑  มีนาคม 
  ภาคเรียนฤดูร้อน วันเปิดภาคเรียน วันท่ี  ๑๘  มีนาคม  
     วันปิดภาคเรียน วันท่ี  ๒๕  พฤษภาคม 
 มหาวิทยาลัยอาจก าหนดวันเปิดและวันปิดภาคเรียนท่ีแตกต่างจากวรรคหนึ่งก็ได้ แต่ต้อง
เป็นไปตามความเหมาะสม สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร  โดยท าเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๑๐  การเปิดสอนโปรแกรมวิชาใด หรือสาขาวิชาใด ในระดับใดให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร   โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ   และให้รายงานผล
การจัดการศึกษาให้สภามหาวิทยาลัยทราบทุกสิ้นปีการศึกษา 

 

หมวด ๒ 
การเรียนการสอน 
___________ 

ข้อ ๑๑  การจัดการเรียนการสอนจัดเป็นคาบ   คาบละไม่น้อยกว่าห้าสิบนาที  ท้ังการ
จัดการศึกษาภาคปกติและภาคสมทบ 

 

ข้อ ๑๒  มหาวิทยาลัยอาจจัดให้นักศึกษาภาคปกติเรียนนอกวันเวลาราชการได้ 

 

ข้อ ๑๓  ภาคเรียนปกติหรือภาคเรียนฤดูร้อนให้อาจารย์คนหนึ่งๆ สอนภาคปกติได้ไม่
เกินสิบสองคาบต่อสัปดาห์และสอนภาคสมทบได้ไม่เกินสิบสองคาบต่อสัปดาห์ 

บุคลากรสายบริหารหรือสายสนับสนุนการสอนให้สอนได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของเกณฑ์ตาม
วรรคแรก 

 

ข้อ ๑๔  รายวิชาท่ีเปิดสอนหลายหมู่เรียนในภาคเรียนเดียวกัน ให้อาจารย์ผู้สอนใช้
แนวการสอน ข้อสอบ และใช้เกณฑ์การวัดและประเมินผลเดียวกัน 
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ข้อ ๑๕  ให้อาจารย์ผู้สอนจัดท าแนวการสอนและเอกสารประกอบการสอน  หรือ
เอกสารค าสอน  และก าหนดต าราหลัก ทุกรายวิชาท่ีเปิดสอนให้แก่นักศึกษา 

 

ข้อ ๑๖  ต าราหลักอาจเรียบเรียงโดยอาจารย์ของมหาวิทยาลัย หรือผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอกก็ได้ โดยจะต้องมีขอบเขต และระดับของเนื้อหาเหมาะสมกับระดับการศึกษา  

 

ข้อ ๑๗  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการท าหน้าท่ี ก ากับ ดูแล หรือควบคุม เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

ข้อ ๑๘  ให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดหาหรือผลิตสื่อ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการ
สอนรายวิชาและพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์พื้นฐาน สื่อการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานและ
เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 

 

ข้อ ๑๙  ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี อ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาส
ค้นคว้าหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม 

 

ข้อ ๒๐  ให้มหาวิทยาลัยจัดอาจารย์ท่ีปรึกษา   ท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาและสนับสนุน
ทางวิชาการ  วิธีการเรียน  ควบคุมโปรแกรมการเรียน และประเมินความก้าวหน้าในการเรียน 

 

ข้อ ๒๑  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย        
รองอธิการบดีท่ีท าหน้าท่ีเกี่ยวกับวิชาการ เป็นประธาน คณบดี ผู้อ านวยการส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าท่ีกลั่นกรองตรวจสอบ และให้
ความเห็นชอบ การประเมินผลการศึกษาประจ าภาคเรียน ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาของปริญญาตรี และการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ  ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  รวมท้ังการพิจารณาการจัดอาจารย์ผู้สอน ต าราหลัก  อาจารย์ท่ีปรึกษา  และ
ก าหนดมาตรฐานทางวิชาการ 
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ข้อ ๒๒  การประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
หมวด ๓ 

การลงทะเบียนเรียน  
___________ 

ข้อ ๒๓  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองในแต่ละภาคเรียน ตามก าหนด
วัน เวลา สถานท่ี วิธีการลงทะเบียน และรายวิชาท่ีเปิดสอน ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

(๑)  นักศึกษาชั้นปีท่ีหนึ่ง จะต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบจ านวนหน่วยกิตตาม
หลักสูตรชั้นปีท่ีหนึ่ง ของแต่ละโปรแกรมวิชาท่ีก าหนดไว้ในแต่ละภาคเรียน 

(๒)  นักศึกษาชั้นปีท่ีสองขึ้นไป จะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียนปกติ ไม่น้อย
กว่า   เก้าหน่วยกิต และไม่เกินยี่สิบสองหน่วยกิตส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้
ลงทะเบียน ได้ไม่เกินเก้าหน่วยกิตส าหรับการลงทะเบียนไม่เต็มเวลา และภาคเรียนฤดูร้อนให้
ลงทะเบียนเรียน ได้ไม่เกินเก้าหน่วยกิต  

(๓)  หน่วยกิตขั้นต่ าท่ีก าหนดไว้ไม่ใช้บังคับกับนักศึกษาท่ีศึกษาครบทุกรายวิชาตาม
หลักสูตรของโปรแกรมวิชานั้นๆ แต่ยังมีวิชาท่ีสอบตก หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ท่ี
ก าหนด หรือภาคเรียนท่ีคาดว่าจะเป็นภาคเรียนสุดท้ายก่อนท่ีจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 (๔)  ในการลงทะเบียนเรียน หากวิชาใดมีข้อก าหนดในหลักสูตรว่าต้องเคยศึกษาหรือ
สอบผ่านได้วิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) นักศึกษาจะต้องเคยศึกษาหรือสอบผ่านได้
รายวิชาบังคับก่อนนั้นแล้ว จึงจะมีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียน  

(๕)  การลงทะเบียนเรียนต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษา  

(๖)  การลงทะเบียนเรียนปกติ จะกระท าได้ก่อนวันเปิดภาคเรียนแต่ละภาค การ
ลงทะเบียนล่าช้า   อาจกระท าได้ไม่เกินสิบสี่วัน  นับจากวันเปิดภาคเรียนปกติหรือไม่เกินเจ็ด
วัน  นับจากวันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน และต้องช าระค่าธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

(๗)  นักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในสิบสี่วัน  นับจากวันเปิดภาคเรียนปกติ  หรือ
ภายในเจ็ดวันนับจากวันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน จะหมดสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียนส าหรับภาค
การศึกษานั้น เว้นแต่มีเหตุผลและความจ าเป็น โดยผ่านความเห็นชอบของคณบดีหรือผู้ท่ี
คณบดีมอบหมายและได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือผู้ท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

(๘)  ในภาคเรียนปกติใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนจะต้องขอลาพัก
การศึกษาส าหรับ ภาคเรียนนั้น เพ่ือรักษาสภาพเป็นนักศึกษาภายในสามสิบวัน นับจากวันเปิด
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ภาคเรียน โดยต้องช าระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา นักศึกษาท่ีไม่ได้รักษาสภาพ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อการเป็นนักศึกษา 

(๙)  ในภาคเรียนฤดูร้อน หากนักศึกษาภาคสมทบไม่ได้ลงทะเบียนเรียนจะต้องขอลา
พักการศึกษาส าหรับภาคเรียนนั้น เพื่อรักษาสภาพเป็นนักศึกษาภายในสิบห้าวัน นับจากวัน
เปิดภาคเรียน โดยต้องช าระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา นักศึกษาท่ีไม่ได้รักษา
สภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อการเป็นนักศึกษา 

(๑๐)  อธิการบดีหรือผู้ท่ีอธิการบดีมอบหมายอาจอนุมัติให้นักศึกษาท่ีถูกถอนชื่อตาม 
(๘)หรือ(๙) กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลสมควร โดยให้ถือว่าระยะเวลาท่ีถูกถอนชื่อ
นั้นเป็นระยะเวลาพักการศึกษา โดยนักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา รวมท้ังค่าธรรมเนียมอื่นๆ ท่ีค้างช าระเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา 

การอนุมัติให้นักศึกษาท่ีถูกถอนชื่อกลับเข้าเป็นนักศึกษาตาม (๘) หรือ (๙) จะต้องมี
เวลาเหลือพอท่ีจะศึกษาจนส าเร็จการศึกษาได้ 

(๑๑)  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ ต่อ
มหาวิทยาลัย 

 

ข้อ ๒๔  การเพ่ิมและถอนรายวิชา 

(๑) การเพ่ิมและถอนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 
(๒) การเพิ่มรายวิชาจะกระท าได้ภายในสิบสี่วัน นับจากวันเปิดภาคเรียนส าหรับภาค

เรียนปกติ หรือภายในเจ็ดวัน นับจากวันเปิดภาคเรียนส าหรับภาคฤดูร้อน  
(๓) การถอนรายวิชา จะกระท าได้ก่อนก าหนดการสอบปลายภาคไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน

ส าหรับภาคเรียนปกติ หรือก่อนก าหนดการสอบปลายภาคไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ส าหรับภาคเรียนฤดู
ร้อน 

(๔) ขั้นตอนการเพ่ิมและถอนรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
การถอนรายวิชาภายในก าหนดเวลาเดียวกันกับการเพิ่มรายวิชา จะได้รับเงินค่า 

หน่วยกิตคืน 

 

ข้อ ๒๕  การโอนสภาพนักศึกษา  จากนักศึกษาภาคสมทบไปสู่นักศึกษาภาคปกติ ต้อง
ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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ข้อ ๒๖  ให้มีการโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนในรายวิชาท่ีได้ศึกษาแล้ว
ในระดับเดียวกัน  

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับ ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา และข้อก าหนดของ
แต่ละโปรแกรมวิชา 

 

หมวด ๔ 
การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา  

___________ 
 

ข้อ ๒๗  การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกระบบ ให้เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย   ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

  

หมวด ๕ 
การประเมิน 

___________ 
  

ข้อ ๒๘  ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 

ข้อ ๒๙  ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการจัดการศึกษาทุกๆ ระยะห้าปี  เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร 

 
 
 
      ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

 
                                (คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช) 
             นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
___________ 

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรออกข้อบังคับเกี่ยวกับการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘” 
 
 ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนท่ี ๑ ปี ๒๕๔๘ เป็น
ต้นไป 
 
 ข้อ ๓  ในข้อบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 “สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 “กรรมการวิชาการ” หมายถึง กรรมการวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตแต่งตั้งขึ้น 
เพ่ือท าหน้าท่ีกลั่นกรองตรวจสอบและให้ความเห็นชอบการประเมินผลการศึกษาประจ าภาคเรียน 
 “หลักสูตร” หมายถึง หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 “การศึกษาในระบบ” หมายถึง การศึกษาท่ีก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร 
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน 
 “การศึกษานอกระบบ” หมายถึง การศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย 
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลประเมินผล ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข
ส าคัญของการส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 
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 “การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายถึง การศึกษาท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความ
สนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล  ประสบการณ์  สังคม  
สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อื่น ๆ 
 “โครงการจัดการศึกษาพิเศษ” หมายถึง โครงการจัดการศึกษาอบรมให้กับบุคคลท่ัวไป
โดยใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย เมื่อสอบได้รายวิชาใดแล้วมหาวิทยาลัยอาจออกประกาศนียบัตร
ให้ ซึ่งอาจน าไปขอโอนผลการเรียนรายวิชานั้นได้ 
 “นายทะเบียน” หมายถึง ผู้ท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายให้มีหน้าท่ีจัดท าและเก็บรักษา
ทะเบียนนักศึกษา 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
ข้อ ๔  ให้มีการวัดผลการศึกษาระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียน ในทุกรายวิชาท่ีมี

การเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน 
 การวัดผลระหว่างภาคเรียน ใช้วิธีสอบย่อยและหรือการท ารายงานและหรือการสอบ
ปฏิบัติและหรือท ากิจกรรมตามท่ีก าหนดและหรือการสอบกลางภาคเรียน  โดยมีคะแนนเก็บ
ระหว่างร้อยละสี่สิบ ถึงแปดสิบของคะแนนรวมท้ังหมด หรือตามมติของสภาวิชาการ 
 การวัดผลปลายภาคเรียน ใช้วิธีสอบข้อเขียนและหรือสอบปฏิบัติ  โดยมีคะแนนอยู่
ระหว่างร้อยละยี่สิบถึงหกสิบของคะแนนรวมท้ังหมด  หรือตามมติของสภาวิชาการ 
 
 ข้อ ๕  ให้มีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่างๆ   ตามหลักสูตรแบบอิงเกณฑ์หรืออิง
กลุ่ม  แบ่งเป็นสองระบบ  คือ 
 (๑)  ระบบมีค่าระดับคะแนน  แบ่งเป็นแปดระดับ  ดังนี้ 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) ๔.๐ 

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

 C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) ๒.๕ 
C พอใช้ (Fair) ๒.๐ 

  D+ อ่อน (Poor) ๑.๕ 
D อ่อนมาก (Very Poor) ๑.๐ 
F ตก (Fail) ๐.๐ 

 ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลการเรียนรายวิชาท่ีเรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนท่ี
ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่ ากว่า  “D”  
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 นักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนรายวิชาบังคับเป็น “F” ต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่า
จะสอบได้และให้บันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียนด้วย 
 ส าหรับวิชาเลือกถ้าได้ค่าระดับคะแนน “F” จะลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้ าอีกหรือเลือก
รายวิชาอื่น ในหมวดวิชาเดียวกันหรือแขนงเดียวกันแทนได้และให้บันทึกลงในระเบียนแสดงผล
การเรียน เป็น “W” 
 (๒)  ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมิน ดังนี้ 

ระดับการประเมิน ความหมายของผลการเรียน 
PD ผ่านดีเยี่ยม(Pass with Distinction) 
P ผ่าน (Pass) 

NP ไม่ผ่าน (No Pass) 
 
 ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาการ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  รายวิชาท่ีหลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อก าหนดเฉพาะ และรายวิชาท่ี
สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิม 
 รายวิชาท่ีได้ผลประเมิน “NP” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะผ่านการ
ประเมิน 
 ให้กรรมการวิชาการก าหนดเกณฑ์การประเมินแบบอิงเกณฑ์ 
 ข้อ ๖  สัญลักษณ์อื่นในการประเมิน  มีดังนี้ 
 (๑)  Au (Audit) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต 
 (๒) W (Withdraw)   ใช้ส าหรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อน
ก าหนดการสอบปลายภาคไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน และภาคฤดูร้อนไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ซึ่งจะได้รับ
อนุมัติให้ถอนรายวิชาเรียนในกรณีท่ีนักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษา หลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแล้วและรายวิชาเลือกท่ีได้รับอนุมัติให้ไปเรียนวิชาอ่ืนแทน 
 (๓)  I (Incomplete) ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินท่ีไม่สมบูรณ์ในรายวิชาท่ีนักศึกษายัง
ท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียน โดยผู้สอนต้องส่งคะแนนท่ีมีอยู่พร้อมแนบเกณฑ์การประเมินผล 

นักศึกษาท่ีได้ “I” ต้องด าเนินการขอรับการประเมิน เพื่อเปลี่ยนระดับค่าคะแนนให้เสร็จสิ้นภายใน
ภาคเรียนถัดไป  ถ้านักศึกษายังท างานไม่เสร็จตามก าหนด  นายทะเบียนจะพิจารณาผลงานท่ีค้าง
อยู่เป็นศูนย์และประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว  ตามเกณฑ์ของอาจารย์ประจ าวิชานั้น 
 (๔)  M (Missing) ใช้บันทึกการประเมินในรายวิชาท่ีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค โดย
ผู้สอนต้องส่งคะแนนท่ีมีอยู่พร้อมแนบเกณฑ์การประเมินผล 
  นักศึกษาท่ีขาดสอบปลายภาคและประสงค์จะสอบใหม่  จะต้องสมัครสอบและ
ช าระค่าธรรมเนียมเท่ากับค่าหน่วยกิตของรายวิชานั้นๆ  ภายในสองสัปดาห์หลังจากเสร็จสิ้นการ
สอบตามก าหนดของมหาวิทยาลัย  นักศึกษาท่ีขาดสอบและไม่สมัครสอบตามท่ีมหาวิทยาลัย
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ก าหนดหรือสมัครและช าระเงิน แต่ไม่มาสอบตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  นายทะเบียนปรับ
คะแนนส่วนท่ีเหลืออยู่เป็นศูนย์แล้วประเมินผลการเรียนจากคะแนนท่ีมีอยู่  ตามเกณฑ์ของ
อาจารย์ประจ าวิชา 
 
 ข้อ ๗  รายวิชาท่ีได้รับการยกเว้นการเรียนตามข้อบังคับว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
ให้ได้ผลการเรียนดังนี้ 

(๑)  รายวิชาท่ีได้รับการยกเว้นการเรียนจากการศึกษาในระบบให้ได้รับผลการเรียน “P” 
(๒)  รายวิชาท่ีได้รับการยกเว้นการเรียนจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตาม

อัธยาศัยให้ได้รับผลการเรียน ดังนี้ 
  (ก) CS (Credits from Standardized Test) กรณีได้หน่วยกิตจากการทดสอบ
มาตรฐาน (Standardized Test) 
  (ข)  CE (Credits from Examination) กรณีได้หน่วยกิตจากการทดสอบด้วยการ
สอบ ที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (Non - Standardized Test) 
  (ค)  CT (Credits from Training) กรณีได้หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษา
หรืออบรมท่ีจัดโดยหน่วยงานอื่นท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา (Evaluation  of Non-Sponsored 
Training ) 
  (ง)  CP (Credits from Portfolio) กรณีได้หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสม
ผลงาน (Portfolio) 
 
 ข้อ ๘  การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ให้คิดเป็นเลขทศนิยม                 
สองต าแหน่ง  โดยไม่ปัดเศษ ส าหรับรายวิชาท่ีมีผลการเรียน “I” หรือ “M” ไม่น าหน่วยกิตมารวม
เป็นตัวหารเฉลี่ย 
 (๑)  กรณีท่ีสอบตกและต้องเรียนซ้ าในรายวิชาบังคับ  ให้นับรวมท้ังหน่วยกิตท่ีสอบตกและ 
เรียนซ้ าเพื่อใช้เป็นตัวหาร ส าหรับรายวิชาเลือกไม่นับหน่วยกิตท่ีสอบตกเป็นตัวหาร 
 (๒)  กรณีท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาท่ีสอบได้แล้ว หรือเรียนวิชาท่ีระบุไว้ใน
หลักสูตร ท่ีเทียบเท่าให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาท่ีลงทะเบียนครั้งแรก
เท่านั้น 
 
 ข้อ ๙  ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (๑)  มีความประพฤติดี 
 (๒)  สอบผ่านในรายวิชาต่างๆ  ครบตามหลักสูตรรวมท้ังรายวิชาท่ีสภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 (๓)  ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่าสองจุดศูนย์ศูนย์ 
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 (๔)  มีระยะเวลาศึกษาตามเกณฑ์ดังนี้ 
  (ก)  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนหกภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อนสิบสี่ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา 

(ข)  หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนแปดภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อนสิบเจ็ดภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียน ไม่เต็มเวลา 
  (ค)  หลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนสิบภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อนยี่สิบภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา 
  (ง)  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนสี่ภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อนแปดภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา 
  
 ข้อ ๑๐  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  เมื่อ 

(๑)   ตาย 
(๒)   ลาออก 
(๓)   ขาดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
(๔)  ท าผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมีประกาศให้พ้นสภาพการเป็น

นักศึกษา 
(๕)   พ้นก าหนดเวลาสิบสี่วันนับจากวันเปิดภาคเรียน และไม่ได้มารักษาสถานภาพการ

เป็นนักศึกษาภายในสามสิบวัน นับจากวันเปิดภาคเรียน 
(๖)   เรียนครบหลักสูตรและได้รับอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๙ 
(๗)   นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรก าหนด และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสม ต่ ากว่าหนึ่งจุดแปดศูนย์ 
(๘)   คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่าหนึ่งจุดหกศูนย์ เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติภาคเรียนท่ีสอง 

นับตั้งแต่วันเร่ิมเข้าเรียน 
(๙)   คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่าหนึ่งจุดแปดศูนย์ในภาคเรียนปกติท่ีสี่  ท่ีหก  ท่ีแปด  ท่ีสิบ               

ท่ีสิบสอง ท่ีสิบส่ี ท่ีสิบหก ที่สิบแปด ท่ียี่สิบ ท่ียี่สิบสอง และท่ียี่สิบสี่ นับตั้งแต่วันเร่ิมเข้าเรียน 
(๑๐)  มีระยะเวลาศึกษาเกินเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

  (ก)  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ใช้เวลาศึกษาไม่เกินแปดปีการศึกษา ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกินสิบสองปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  (ข)  หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ใช้เวลาศึกษาไม่เกินสิบปีการศึกษา ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกินสิบห้าปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
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  (ค)  หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี)ใช้เวลาศึกษาไม่เกินสิบสองปีการศึกษา 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกินสิบแปดปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา 
  (ง)  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)ใช้เวลาศึกษาไม่เกินสี่ปีการศึกษา ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกินหกปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 
 ข้อ ๑๑  เมื่อนักศึกษาเรียนได้หน่วยกิตครบตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่หนึ่งจุดแปดศูนย์แต่ไม่ถึงสองจุดศูนย์ศูนย์  ให้เลือกเรียนรายวิชา
เพิ่มเติมเพื่อท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึงสองจุดศูนย์ศูนย์ ท้ังนี้ ต้องอยู่ในระยะเวลาท่ี
ก าหนดตามข้อ ๑๐(๑๐) หรือตามระยะเวลาท่ีก าหนดสภาพการเป็นนักศึกษาของการจัด
การศึกษาภาคพิเศษนั้น ๆ  
 
 ข้อ ๑๒  ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมี คุณสมบัติดังนี้ 

(๑)   นักศึกษาระดับปริญญาตรี สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาไม่น้อยกว่าสาม
จุดหกศูนย์ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  

 นักศึกษาระดับปริญญาตรี  สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าสามจุดสองห้าแต่  
ไม่ถึงสามจุดหกศูนย์จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง  

 นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลังอนุปริญญา(ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
จากระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรอื่นใดท่ีเทียบเท่า ไม่
น้อยกว่าสามจุดหกศูนย์และเรียนครบตามหลักสูตร  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาใน
มหาวิทยาลัย    ไม่น้อยกว่าสามจุดหกศูนย์จะได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง   

 นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลังอนุปริญญา(ต่อเนื่อง) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจาก
สถาบันการศึกษาเดิมไม่น้อยกว่าสามจุดสองห้า และเรียนครบตามหลักสูตร ได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย  ไม่น้อยกว่าสามจุดสองห้า แต่ไม่ถึงสามจุดหกศูนย์ จะได้รับ
เกียรตินิยมอันดับสอง 

(๒)   สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ “NP” 
ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 

(๓)   ระยะเวลาศึกษา 
  (ก)  นักศึกษาภาคปกติ   
   (๑)  หลักสูตรปริญญาตรี ( ๔ ปี) มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าหกภาคเรียนปกติ  
และไม่เกินแปดภาคเรียนปกติ   
   (๒)  หลักสูตรปริญญาตรี ( ๕ ปี) มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าแปดภาคเรียน
ปกติ  และไม่เกินสิบภาคเรียนปกติ   
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   (๓)  หลักสูตรปริญญาตรี ( ๖ ปี) มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าสิบภาคเรียนปกติ  
และไม่เกินสิบสองภาคเรียนปกติ   
   (๔)  หลักสูตรปริญญาตรี ( ต่อเนื่อง) มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าสี่ภาคเรียน
ปกติ     

(ข)  นักศึกษาภาคสมทบ  
   (๑)  หลักสูตรปริญญาตรี ( ๔ ปี) มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าสิบสองภาค และ    
ไม่เกินสิบสี่ภาคเรียน   

(๒)  หลักสูตรปริญญาตรี ( ๕ ปี) มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าสิบห้าภาคเรียน  
และไม่เกินสิบเจ็ดภาคเรียน   
   (๓)  หลักสูตรปริญญาตรี ( ๖ ปี) มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าสิบแปดภาคเรียน  
และไม่เกินย่ีสิบภาคเรียน   

(๔)  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าห้าภาคเรียน  
และไม่เกินแปดภาคเรียน   
 
 ข้อ ๑๓  นักศึกษาภาคปกติท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้ลงทะเบียนและเรียนในภาคฤดูร้อน ไม่
นับเป็นภาคเรียนปกติและไม่เสียสิทธิ์ในการรับปริญญาเกียรตินิยม 
 นักศึกษาภาคปกติท่ีลงทะเบียนกับนักศึกษาภาคสมทบ ท่ีไม่เป็นไปตามแผนการเรียนของ
โปรแกรมวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 
 ข้อ ๑๔  นักศึกษาภาคปกติหรือภาคสมทบท่ีได้รับยกเว้นการเรียนไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา                 
เกียรตินิยม  
 
 ข้อ ๑๕  นักศึกษาท่ีทุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใดให้นักศึกษาผู้นั้นได้รับผล
การเรียน “F” หรือ “NP” ในรายวิชานั้น และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามสมควรแก่กรณี 
 

ข้อ ๑๖  ให้คณบดีหรือผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาเป็นผู้อนุมัติผลการเรียนรายวิชา และ
ให้กรรมการวิชาการ เป็นผู้อนุมัติผลการศึกษา 
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 ข้อ ๑๗  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจออกระเบียบ 
ประกาศหรือค าส่ัง เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
 ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความวินิจฉัย 
 
 
 
      ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

 
                                (คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช) 
             นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
________________ 

 
  โดยท่ีเป็นการสมควรออกข้อบังคับเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และข้อ ๒๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 
 ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การเทียบโอน
ผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 
 ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๔๘ เป็นต้นไป 
 
 ข้อ ๓  ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอื่นใดท่ีขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน 
 
 ข้อ ๔   ในข้อบังคบันี ้
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 “สถาบันอุดมศึกษา” หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับหลัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และระดับปริญญาตรี 
 “การเทียบโอนผลการเรียน” หมายถึง การโอนผลการเรียน หรือการยกเว้นการเรียน
รายวิชา รวมถึงการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย  
 “การโอนผลการเรียน” หมายถึง การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนทุกรายวิชาท่ีศึกษา
ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 
 “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายถึง การน าหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตร
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 
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 “การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย” หมายถึง การน าความรู้นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึ กอาชีพหรือ
ประสบการณ์การท างานมาเทียบโอนความรู้ในรายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร
มหาวิทยาลัย 
 “แฟ้มสะสมงาน” หมายถึง เอกสารและหลักฐานท่ีใช้ประกอบเพื่อแสดงว่ามีความรู้ตาม
รายวิชาหรือชุดวิชาท่ีเทียบโอนผลการเรียนนั้น 
 “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ข้อ ๕  การเทียบโอนผลการเรียน มี ๒ ประเภท คือ การโอนผลการเรียนและการยกเว้น

การเรียนรายวิชา 
นักศึกษาผู้ขอโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องกระท าให้เสร็จสิ้นในภาค

การศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 
 ข้อ ๖  รายวิชาท่ีน ามาโอนผลการเรียน และยกเว้นการเรียน จะต้องสอบได้มาแล้วไม่เกินสิบ
ปี โดยเริ่มนับจากวันท่ีส าเร็จการศึกษา หรือภาคการศึกษาสุดท้ายท่ีมีผลการเรียนถึงวันท่ีเข้าศึกษา 
 

ข้อ  ๗  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือ
ค าส่ัง เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความและ
วินิจฉัย  

 
หมวด ๑ 

การโอนผลการเรียน 
_____________ 

 
 ข้อ ๘  นักศึกษาผู้มีสิทธิโอนผลการเรียน ต้องเคยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 
 ข้อ ๙  การโอนผลการเรียน ต้องโอนทุกรายวิชาท่ีศึกษามา 
 
 ข้อ ๑๐  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น สามารถโอนผลการเรียนได้ ในกรณีท่ีศึกษามา
จากหลักสูตรเดียวกันกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  
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หมวด ๒ 
การยกเว้นการเรียนรายวิชา 

_____________ 
 
 ข้อ ๑๑  นักศึกษาท่ีมีสิทธิยกเว้นการเรียนรายวิชา จะต้องเป็นผู้ท่ีเคยศึกษารายวิชาท่ีขอ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีเนื้อหาสาระไม่น้อยกว่า
สองในสามของเนื้อหาสาระในรายวิชาของหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
 
 ข้อ ๑๒  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาท่ีมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า
รายวิชาท่ีขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ในรายวิชาของมหาวิทยาลัย และได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า 
C หรือ ๒.๐๐ ในรายวิชาท่ีนับหน่วยกิต หรือไม่ต่ ากว่า P หรือเทียบเท่า และต้องมีเนื้อหาสาระ    
ไม่น้อยกว่ารายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
 
 ข้อ ๑๓  จ านวนหน่วยกิตท่ีได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกินสองใน
สามของหน่วยกิตรวมขั้นต่ าซึ่งก าหนดไว้ในสาขาวิชาท่ีก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 
 ข้อ ๑๔  ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี   
ในอีกสาขาหนึ่ง ให้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท้ังหมด รวมเข้าไป
ในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ท้ังนี้ไม่น าข้อ ๖ และข้อ ๑๒ มาพิจารณา 
 
 ข้อ ๑๕  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา     
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดศึกษา
ท่ัวไป เมื่อนับรวมกับรายวิชาท่ีศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อย
กว่า ๓๐ หน่วยกิต  
 
 ข้อ ๑๖  การยกเว้นการเรียนรายวิชา จากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจะยกเว้นผลการเรียนรายวิชาได้ไม่เกินสองในสามของจ านวนหน่วยกิต ขั้นต่ าซึ่งก าหนด
ไว้ในสาขาวิชาท่ีก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยหน่วยกิตนั้นต้องได้มาจากการกระท าในกรณีหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ผ่านการทดสอบมาตรฐาน 
 (๒)  ผ่านการทดสอบด้วยการสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน 
 (๓)  ผ่านการประเมินการศึกษาหรืออบรมท่ีจัดโดยหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา 
 (๔)  ผ่านการประเมินโดยการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน  
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หมวด ๓ 
การด าเนินงาน 

_____________ 
 
 ข้อ ๑๗  นักศึกษาท่ีจะท าเรื่องการเทียบโอนผลการเรียน และยกเว้นการเรียนรายวิชา  
ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและยื่นค าร้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๑๘  ให้คณะแต่งตั้งกรรมการจ านวนไม่เกินห้าคน พิจารณาการเทียบโอนผลการเรียน
รายวิชาท่ีคณะรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน 
 

หมวด ๔ 
ระยะเวลาในการศึกษาและสิทธิของนักศึกษา 

_____________ 
 ข้อ ๑๙  นักศึกษาท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนหรือการยกเว้นการเรียนรายวิชา     
ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา 
 
 ข้อ ๒๐  การนับภาคการศึกษา ส าหรับนักศึกษาท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนหรือ
การยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ถือเกณฑ์จ านวน ๒๒ หน่วยกิต เป็น ๑ ภาคการศึกษา ส าหรับ
นักศึกษาภาคปกติ 
 ข้อ ๒๑  ผู้ท่ีได้รับการโอนผลการเรียนไม่เสียสิทธิท่ีจะได้รับปริญญาเกียรตินิยม ส่วนการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา การยกเว้นผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 

หมวด ๕ 
ค่าระดับคะแนนการประเมินผล 

_____________ 
 ข้อ ๒๒  การโอนผลการเรียนให้ได้รับค่าระดับคะแนนเดิม 
 
 ข้อ ๒๓  การยกเว้นการเรียนรายวิชา และการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ได้รับค่าระดับคะแนนการประเมินผลเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
เว้นแต่การยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ ไม่ต้องบันทึกผลการเรียน 
 
 



มคอ. 2 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   121 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
                                                                                                                

 
             ( คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต     
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

ผลงานวิชาการและงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ชื่อเรื่อง การศึกษาความต้องการบัณฑิตบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ผูว้ิจัย    กลุ่มวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
ปีที่ท ำวิจัย     2555 
แหล่งทุน ส านักส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ 2555 

 
 การวิจัยครั้ งนี้ มี วัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาความต้องการบัณฑิตหลักสูตร

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  และเพื่อน าเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ตามความของผู้ประกอบการ 
  วิธีด าเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การวิจัยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเชิงปริมาณได้แก่ ผู้บริหารสถานประกอบการ
ท้ังภาครัฐและเอกชน การสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม (Cluster sampling) โดย
คัดเลือกสถานประกอบการท่ีจะเป็นตัวแทนของประชากร โดยเป็นหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ใช้บัณฑิตด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และขนาดของกล   ่มตัวอย่างได้จากการใช้
สูตร Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 2) กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพได้แก่ ผู้บริหารใน
สถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอัตราก าลังคนอาทิ การศึกษา
นอกโรงเรียน กระทรวงแรงงาน ส านักงาน ก.พ. หอสมุดแห่งชาติ และวัฏจักรงาน โดยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงท่ีสามารถให้ข้อมูลในลักษณะ Key Informant ได้ จ านวนท้ังสิ้น 5 คน 
  ตัวแปรท่ีใช้ศึกษาได้แก่  ตัวแปรอิสระคือ  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ประกอบการ อาทิ 
ประเภทของหน่วยงาน  สถานภาพในหน่วยงาน  และหน่วยงานมีผู้ปฏิบัติงานท่ีมีวุฒิการศึกษา
ทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ส่วนตัวแปรตามคือ ความต้องการบัณฑิต
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ตามความของผู้ประกอบการ 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความต้องการ
บัณฑิตบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และแบบสัมภาษณ์ความต้องการบัณฑิต
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 ผลการวิจัยท่ีส าคัญ มีดังต่อไปนี้ 
   1.  ความต้องการบัณฑิตทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จาก

ข้อมูลเชิงปริมาณสถานประกอบการท่ีเก็บข้อมูลส่วนใหญ่เป็นห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุด
ประชาชน ห้องสมุดมหาวิทยาลัย และบริษัทเอกชน/ห้างร้าน มีความต้องการบัณฑิตทางด้าน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์จ านวน 248 คน ซึ่งหน่วยงานมีความต้องการผู้ท่ีมีวุฒิ
การศึกษาทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์หน่วยงานละ 1-2 คน สอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้จากการสัมภาษณ์ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อั ธยาศั ย ท่ีระบุ ว่ า  ความต้องการตลาดแรงงานบัณฑิต ท่ีส า เ ร็ จการศึ กษาทางด้ าน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในปี 2555 มีความต้องการประมาณ 300 กว่าอัตรา
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ตามงบประมาณท่ีจัดสรรมา แต่ความเป็นจริงยังมีความต้องการร่วม 700 อัตรา รวมถึงหอสมุด
แห่งชาติก็ได้ระบุว่า ความต้องการบันฑิตทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในปี 
2555 นี้มีจ านวน 8-10 อัตรา ซึ่งถือว่าปีนี้ต้องการสูงสุด แต่มีจ ากัดเรื่องงบประมาณ เพราะยัง
ขาดแคลนบุคลากรสาขานี้อยู่มาก 

  ความต้องการบัณฑิตบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เพื่อรองการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนท่ีต้องการของผู้ประกอบการคือ ความรู้ภาษาอังกฤษ รองลงมาคือ ทักษะ
ด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี ความต้องการบัณฑิตในวิชาชีพด้านบริหารคือ ความสามารถ
ในการจัดการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์กรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างท่ัวถึง  
ความต้องการในวิชาชีพด้านงานเทคนิคคือ ความสามารถในการสร้างฐานข้อมูล จัดเก็บและค้น
คืนสารสนเทศ ความต้องการในวิชาชีพด้านงานบริการ คือ ความสามารถในการบริการฐานข้อมูล
และสื่อออนไลน์ ความต้องการในวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการนวัตกรรมทาง
บรรณารักษศาสตร์ฯ คือ ความสามารถในการประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย ความต้องการในวิชาชีพด้าน
ภาษาคือมีทักษะในการสื่อสาร และคุณสมบัติเฉพาะของบัณฑิตคือ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชพี 
   จากผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่าความต้องการคุณลักษณะในวิชาชีพภาพรวม 
มีความต้องการบัณฑิตท่ีมีความสามารถด้านสื่อ เทคโนโลยี การสร้างฐานข้อมูล การจัดเก็บและ
ค้นคืนสารสนเทศ มัลติมี เดียเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ท่ี เป็นเช่นนี้อันเนื่องจาก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะท่ี
จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 และเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนท่ีผู้เรียนต้องมี
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานด้านสารสนเทศ  ความรู้
พื้นฐานด้านสื่อ  และความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวคือ ผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้ทักษะเหล่านี้พัฒนาความรู้และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ในบริบทการ
เรียนรู้เพื่อเข้าถึงเนื้อหาและทักษะต่างๆ จะได้รู้จักวิธีเรียนรู้ การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ไขปัญหา 
การใช้ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร การผลิตนวัตกรรม และสารมารถร่วมมือกันท างานได้ 
นอกจากนี้ในการพัฒนาผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิซึ่งเป็นเกณฑ์ของ สกอ.นั้น ต้องการ
พัฒนาผู้เรียนในประเด็นท่ีส าคัญคือ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงกล่าวได้ว่าในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทางด้าน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศต้องมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรและเนื้อหาวิชาให้สอดคล้องกับ
สภาพความต้องการบรรณารักษ์/นักสารสนเทศของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ซึ่งนอกจากต้องมี
ความรู้เฉพาะในตัวพื้นฐานทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แล้ว บัณฑิตต้องมี
ความสามารถทางด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับสังคมในยุคดิจิทัล เช่น การจัดการห้องสมุดดิจิทัล 
อินเทอร์เน็ต มัลติมีเดีย เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศดิจิทัล เพื่อตอบสนองการเปิดเสรีการศึกษา
ท้ังในกรอบอาเซียนและการค้าโลก พัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไปสู่ความ



มคอ. 2 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   140 
 

เป็นนานาชาติ และ World Class University ตามระบบ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการของตลาดแรงงานในระดับชาติและภูมิภาคอาเซียน 

 ส าหรับประเด็นความเหมาะสมของชื่อหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ตามความคิดเห็นของผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าชื่อหลักสูตรมีความ
เหมาะสม นอกจากนี้ชื่อหลักสูตรท่ีต้องการเพิ่มเติมคือ สารสนเทศศึกษา การจัดการสารสนเทศ 
และสารสนเทศศาสตร์ สอดคล้องกับข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีพบว่า การรับต าแหน่งบรรณารักษ์ จะ
เป็นไปตามเงื่อนไข คือ ส าเร็จการศึกษาทางบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ หรือทางอื่นท่ี
หน่วยงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เป็นผู้ก าหนด หากชื่อ
ไม่ตรง “บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์” หรือ “บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร”์ ก็ก าหนดว่าต้องมีเนื้อหาการศึกษาทางบรรณารักษ์หรือห้องสมุดอย่างน้อย 30 หน่วยกิต 
สอดคล้องกับทางหอสมุดแห่งชาติท่ีระบุว่า ชื่อวุฒิท่ีรับสมัครของหอสมุดแห่งชาตินั้น คือ วุฒิ
บรรณารักษ์ศาสตร์ วุฒิใหม่ ๆ ท่ีจบมาก็จะเป็นการจัดการสารสนเทศ สารสนเทศศึกษา ต้อง
พิจารณาเนื้อหาวิชาท่ีเรียนคือวิชาห้องสมุด ถ้าจบบรรณารักษ์โดยตรงก็ไม่ต้องตรวจแต่ถ้าจบด้าน
อื่น ๆ เช่น การจัดการสารสนเทศนั้นต้องตรวจว่ามีการศึกษาทางด้านบรรณารักษ์หรือทางด้าน
ห้องสมุดหรือไม่ นอกจากนี้ส านักงานข้าราชการพลเรือนก็ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า การตรวจสอบ
คุณวุฒิของบัณฑิต ส านักงาน ก.พ. จะพิจารณาจากมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง เช่น สมัคร
ต าแหน่งบรรณารักษ์ มาตรฐานก าหนดต าแหน่งจะระบุว่า ต้องเรียนวิชาเอกทางบรรณารักษ์ไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต เป็นต้น 

 2.  แนวทางการพัฒนาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ตาม
ความต้องการของผู้ประกอบการ  สิ่ ง ท่ีต้องพิจารณาคือ คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะในวิชาชีพ ความ
ต้องการในระดับมากคือ ด้านงานบริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ ด้านภาษา 
ด้านงานบริหาร และด้านงานเทคนิค วิชาท่ีควรบรรจุไว้ในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์  ต้องมี เนื้ อหาสาระ ท่ีสามารถพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คือ ความรู้ความสามารถในการบริการฐานข้อมูลและ
สื่อออนไลน์ ด้านการประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย ความสามารถในการใช้และจัดการระบบฐานข้อมูล 
และความสามารถในการจัดการความรู้ ทักษะการสื่อสาร ความสามารถในการจัดการเผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์ ความสามารถในการสร้างฐานข้อมูล จัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ ส่วน
คุณสมบัติเฉพาะของบัณฑิต ความต้องการมากท่ีสุดคือ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ มีภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ จึงกล่าวได้ว่าความรู้ความสามารถของบัณฑิต
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในปัจจุบันมีความต้องการบัณฑิตท่ีมีความรู้ด้าน
ห้องสมุด ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ ดังนั้นรายวิชาพื้นฐานของหลักสูตรจึงเกี่ยวกับ 1) การจัดการห้องสมุด
ประกอบด้วย วิชาการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ส าหรับ
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ห้องสมุด 2) การพัฒนาบุคคลและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลประกอบด้วย วิชาการสื่อสาร
สารสนเทศ ภาวะผู้น า คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  รวมถึงการประชาสัมพันธ์
ส าหรับห้องสมุด 3) การบริการ ประกอบด้วย วิชาการให้ค าปรึกษาทางสารสนเทศ การบริการ
สารสนเทศ 4) งานเทคนิค ประกอบด้วย วิชาการพัฒนาฐานข้อมูล จัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ 
การจัดหมู่ การท ารายการ และการจัดการแหล่งทรัพยากรสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ 5) ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการนวัตกรรม ประกอบด้วย วิชาการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศส าหรับห้องสมุด การจัดการฐานข้อมูลในห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ รวมถึง
การออกแบบและพัฒนาเว็บ 

 3.  ข้อเสนอแนะท่ีส าคัญ คือ 1) จากข้อค้นพบคุณลักษณะในวิชาชีพท่ีมีความ
ต้องการมากตามความคิดเห็นของผู้ประกอบการคือ ด้านงานบริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการจัดการ ด้านภาษา ด้านงานบริหาร และด้านงานเทคนิค ดังนั้นรายวิชาต่างๆ จึงควรมี
เนื้อหาท่ีจะพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถให้เป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน  
2) คุณสมบัติเฉพาะของบัณฑิตท่ีต้องการมากท่ีสุดคือ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ มีภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ เป็นนักประชาสัมพันธ์ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ดังนั้นจึงควรสอดแทรกเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าวไว้ในวิชาพื้นฐานเพื่อพัฒนาบัณฑิตต่อไป  
3) รายวิชาต่างๆ ท่ีบรรจุไว้ในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ควรมีเนื้อหาท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการห้องสมุด ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
 

แบบสอบถาม:  
ความต้องการบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
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แบบสอบถาม: ความต้องการบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

ค ำชี้แจง  
 1.   แบบส ารวจนี้จัดท าขึ้นเพื่อส ารวจความต้องการบัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิตทางด้าน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 2. ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลและกาเครื่องหมายถูก () ให้ครบถ้วนตามความ
เหมาะสม 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.   ประเภทของหน่วยงาน 
 ห้องสมุดโรงเรียน   ห้องสมุดประชาชน/ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 
 ห้องสมุดมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย   หอสมุดแห่งชาติ 
 ห้องสมุดเฉพาะ   
     ภาครัฐ  ภาคเอกชน 
  บริษัทเอกชน/ห้างร้าน  
 อื่นๆ โปรดระบุ..................................................................................................... 

2. สถานภาพในหน่วยงาน   
 ผู้บริหาร         ระบุต าแหน่ง
................................................................................................... 
 ผู้ปฏิบัติงาน/พนักงาน   ระบุต าแหน่ง
.................................................................................................... 
 อื่น ๆ                       ระบุต าแหน่ง
................................................................................................... 
3.  หน่วยงานของท่านมีผู้ปฏิบัติงานท่ีมีวุฒิการศึกษาทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์หรือไม ่
 มี  จ านวน………….คน    ไม่มี  
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   144 
 

ส่วนที่ 2 ความต้องการบัณฑิตทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
4.  ท่านต้องการบัณฑิตที่มีวุฒิการศึกษาทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เข้า
ท างานในหน่วยงานของท่านหรือไม่ 
 ต้องการ  จ านวน………….คน      ไม่ต้องการ 
5.  หากมีการพัฒนาหลักสูตรด้านบรรณารักษ์ ท่านคิดว่าชื่อสาขาวิชา “บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศ 
    ศาสตร์” นี้เหมาะสมหรือไม่ 
   เหมาะสม     ไม่เหมาะสม    
              ควรใช้ชื่อว่า(โปรดระบุ)................................. 
6.  บัณฑิตบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ควรได้รับการพัฒนาคุณลักษณะด้านใดมาก
ท่ีสุดเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (โปรดเรียงล าดับคุณลักษณะที่ส าคัญ) 
 ความรู้ภาษาอังกฤษ    ภาษาเพื่อนบ้าน    
 ความรู้พื้นฐานด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ 
 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
 ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี 
 ทักษะชีวิตและการท างาน 
  อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................................................................................... 

 
ส่วนที่ 3 คุณลักษณะในวิชาชีพและคุณสมบัติเฉพาะของบัณฑิตทางด้านบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ที่ต้องการและคาดหวัง 
 
 3.1 คุณลักษณะในวิชาชีพ 

คุณลักษณะในวิชาชีพที่ต้องการ 

ระดับความต้องการ 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

น้อย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

ด้านงานบริหาร 

1. ความสามารถในการวางแผนการบริหารงานท่ัวไป      

2. ความสามารถในการจัดการองค์กร           

3. ความสามารถในการบริหารงานบุคคล      

4. ความสามารถในการควบคุมงาน      
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คุณลักษณะในวิชาชีพที่ต้องการ 

ระดับความต้องการ 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

น้อย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

5. ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน 
สารบรรณ 

     

6. ความสามารถในการจัดการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์กรให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทราบอย่างท่ัวถึง 

     

7. ความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารงบประมาณ      

8. ความรู้ความสามารถในการติดตามงานและ 
การประเมินผล 

     

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

ด้านงานเทคนิค 

10.  ความสามารถในการคัดเลือกและประเมินค่า
ทรัพยากรสารสนเทศ 

     

11. ความสามารถในการจัดหาและผลิตทรัพยากร
สารสนเทศ 

     

12. ความสามารถในการวิเคราะห์และท ารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ 

     

13. ความสามารถในการรวบรวมและจัดท า
บรรณานุกรม 

     

14. ความสามารถในการจัดท าดรรชนีวารสารและ 
กฤตภาค 

     

15. ความสามารถในการสร้างฐานข้อมูล จัดเก็บและค้น
คืนสารสนเทศ  

     

16. ความสามารถในการบ ารุงรักษาทรัพยากร
สารสนเทศ 

     

17. อื่นๆ(โปรดระบุ)…………………………………………………      
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คุณลักษณะในวิชาชีพที่ต้องการ 

ระดับความต้องการ 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

น้อย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

ด้านงานบริการ 

18. ความสามารถในการให้บริการสารสนเทศ      

19. ความสามารถในการจัดบริการข่าวสารท่ีทันสมัย      

20. ความสามารถในการบริการฐานข้อมูลและสื่อ
ออนไลน์ 

     

21. ความสามารถในการให้บริการสืบค้นสารสนเทศ      

22. ความสามารถในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้      

23. ความสามารถในการจัดการบริการสารสนเทศธุรกิจ
และการตลาด 

     

24. ความสามารถในการจัดบริการสารสนเทศในเชิงรุก      

25. อื่นๆ(โปรดระบุ)………………………………………………      

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการนวัตกรรมทางบรรณารักษศาสตร์ฯ 

26. ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีส านักงาน
อัตโนมัต ิ

     

27. ความสามารถในการใช้และการจัดการเทคโนโลยี
เว็บ 

     

28. ความสามารถในการใช้และการจัดการเทคโนโลยี
เครือข่าย 

     

29. ความสามารถในการใช้และการจัดการระบบ
ฐานข้อมูล 

     

30. ความสามารถในประยุกต์ใช้สื่อมัลติมีเดีย      

31. ความสามารถในการจัดการความรู้      

32. ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศ 
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คุณลักษณะในวิชาชีพที่ต้องการ 

ระดับความต้องการ 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

น้อย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

33. ทักษะด้านการวิจัย      

34. ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน/นวัตกรรม
ใหม่ๆ 

     

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

ด้านภาษาและการสื่อสาร 

36. ทักษะในการส่ือสาร      

37. ทักษะในการเขียนบทความ เอกสาร ต ารา      

38. ทักษะในการน าเสนองาน      

39. อื่นๆ(โปรดระบุ)………………………………………………      
  

3.2 คุณสมบัติเฉพาะของบัณฑิต 

คุณสมบัติเฉพาะของบัณฑิตที่ต้องการ 

ระดับความต้องการ 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

น้อย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

1. สามารถท าประชามติ เช่น ท าโพลเพ่ือส ารวจความ
ต้องการของผู้ใช้บริการได้ 

          

2. สามารถจัดการด้านการตลาดเพื่อเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการได้ 

          

3. สามารถคาดการณ์/ท านาย/วิเคราะห์เศรษฐกิจ      

4. ความสามารถด้านธุรกิจ การเพิ่มผลผลิต มูลค่าเพิ่ม
สินค้าและบริการ 
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คุณสมบัติเฉพาะของบัณฑิตที่ต้องการ 

ระดับความต้องการ 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

น้อย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

5. ความสามารถในการจัดกิจกรรม เช่น จัดนิทรรศการ 
ตลาดนัดวิชาการ 

     

6. เป็นนักประชาสัมพันธ์      

7. สามารถบริหารโครงการได้      

8. มีทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม           

9. มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา      

10. มีความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว           

11. มีความคิดริเร่ิมและการชี้น าตนเอง           

12. มีภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ      

13. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ      

14. อื่นๆ(โปรดระบุ)……………………………………………           
 

3.3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

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

 

 

--------------------ขอบคุณทุกท่ำนที่กรุณำสละเวลำตอบแบบสอบถำม---------- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
 

สรุปงานวิจัยเรื่อง  
ความต้องการศึกษาตอ่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
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ชื่อเรื่อง ความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ผู้วิจัย    กลุ่มวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
ปีที่ท าวิจัย     2555 
แหล่งทุน ส านักส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ 2555 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย จ านวน 400 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถามความต้องการศึ กษาต่ อของนั ก เรียนชั้ นมั ธยมศึกษาปี ท่ี  6  หลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต    
 
ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลท่ัวไป 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 

(n=400) 
ร้อยละ ล าดับที ่

1. เพศ    
ชาย 183 45.8 2 
หญิง 217 54.3 1 

2. จังหวัดที่สถานศึกษาตั้งอยู่    
   2.1 ภาคเหนือ    
        เชียงใหม่ 11 2.8 9 
        ล าปาง 14 3.5 7 
  2.2 ภาคกลาง    
       กรุงเทพ 79 19.8 2 
       นครนายก 20 5.0 5 
       นครปฐม 89 22.3 1 
       นนทบุรี 7 1.8 11 
       ปทุมธานี 2 0.5 13 
       ชัยนาท 6 1.5 12 
  2.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
       ศรีสะเกษ 9 2.3 10 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 

(n=400) 
ร้อยละ ล าดับที ่

       สุรินทร์ 59 14.8 3 
  2.4 ภาคตะวันออก    
       ตราด 13 3.3 8 
       จันทบุรี 2 0.5 13 
       ชลบุรี 2 0.5 13 
  2.5 ภาคตะวันตก    
       เพชรบุรี 18 4.5 6 
       ราชบุรี 20 5.0 5 
  2.6 ภาคใต้    
      นครศรีธรรมราช 9 2.3 10 
      สุราษฏร์ธานี 40 10.0 4 
3. แผนการเรียน    

วิทย์-คณิต 203 50.8 1 
ศิลป-์ค านวณ 86 21.5 3 
ศิลป-์ภาษา 111 27.8 2 

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

5. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA.)    
1.00-1.50 4 1.0 6 
1.51-2.00 18 4.5 5 
2.01-2.50 48 12.0 4 
2.51-3.00 125 31.3 2 
3.01-3.50 144 36.0 1 
3.51-4.00 61 15.3 3 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นหญิง 
จ านวน 217คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 และชาย จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 

จังหวัดที่สถานศึกษาตั้งอยู ่  ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดนครปฐม จ านวน 89 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.3รองลงมาคือ กรุงเทพ จ านวน  79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 สุรินทร์ จ านวน 59 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.8 สุราษฏร์ธานี จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ราชบุรี จ านวน 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.0 นครนายก จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 เพชรบุรี จ านวน 18 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.5 ล าปาง จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ตราด จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.3 เชียงใหม่ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ศรีสะเกษ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 
นครศรีธรรมราช จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 นนทบุรี จ านวน 7คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 
ชัยนาท จ านวน  6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 อันดับสุดท้ายคือ ปทุมธานี จันทบุรีและ ชลบุรี 
จ านวน  2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 

แผนการเรียน ส่วนใหญ่เรียนแผนวิทย-์คณิต จ านวน  203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8 
รองลงมาคือ ศิลป์-ภาษา จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 และศิลป์-ค านวณ จ านวน 86 
คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 

รายได้ของผู้ปกครอง ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย 15,001-20,000 บาท จ านวน 107 คน คิด
เป็นร้อยละ26.8 รองลงมาคือ 20,001-25,000 บาท จ านวน 95 23.8 5,001-10,000 บาท 
จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ16.0 มากกว่า 25,001 ขึ้นไป จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 
และ 10,001-15,000 บาท จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 อันดับสุดท้ายคือ ต่ ากว่า 5,000 
บาท จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA.) ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ย 3.01-3.50 จ านวน 144 คน 
คิดเป็นร้อยละ36.0 รองลงมาคือ 2.51-3.00 จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 คะแนน 
3.51-4.00 จ านวน 61คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 คะแนน1.51-2.00 จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.5 และ 2.01-2.50 จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 อันดับสุดท้ายคือ 1.00-1.50 จ านวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 
 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
ตารางที่ 2  จ านวนและร้อยละของความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

 
ข้อ 
 

ความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
จ านวน 

(n=400) 
ร้อยละ ล าดับที ่

1 ต้องการ      386 96.5 1 
2 ไม่ต้องการ 7 1.8 2 
3 ไม่แน่ใจ 7 1.8 2 
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จากตารางท่ี 2 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
จ านวน  386 คน คิดเป็นร้อยละ 96.5  ไม่ต้องการและไม่แน่ใจ  จ านวนอย่างละ 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.8 

 
ตารางที่ 3  จ านวนและร้อยละของสถาบันการศึกษาท่ีต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

 
ข้อ 
 

สถาบันการศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อ 
ในระดับปริญญาตรี 

จ านวน 
(n=400) 

ร้อยละ ล าดับที ่

1 มหาวิทยาลัยปิดของรัฐ 176 44.0 1 
2 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 103 25.8 2 
3 มหาวิทยาลัยเอกชน 52 13.0 4 
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 67 16.8 3 
5 สถาบันอื่นๆ เช่น วิทยาลัยพยาบาลทหารบก 

โรงเรียน นายสิบทหารบก 
2 0.5 5 

 
จากตารางท่ี 3 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีใน

มหาวิทยาลัยปิดของรัฐ จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยเปิดของ
รัฐ จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ
16.8 มหาวิทยาลัยเอกชน จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 อันดับสุดท้ายคือ สถาบันอื่นๆ 
เช่น วิทยาลัยพยาบาลทหารบก โรงเรียน นายสิบทหารบก จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 

 
ตารางที่ 4  จ านวนและร้อยละของความต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต  
               กรุงเทพมหานคร 

 
ข้อ 
 

ความต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ านวน 
(n=400) 

ร้อยละ ล าดับที ่

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 293 73.3 1 
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 211 52.8 2 
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 102 25.5 3 
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 92 23.0 4 
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 48 12.0 6 
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 86 21.5 5 
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จากตารางท่ี 4 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต จ านวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 73.3 รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จ านวน 102 
คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 อันดับสุดท้ายคือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 
 
ตารางที่ 5  จ านวนและร้อยละของความต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
ข้อ 
 

ความต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต 

จ านวน 
(n=400) 

ร้อยละ ล าดับที ่

1 ต้องการ      165 41.3 2 
2 ไม่ต้องการ 55 13.8 3 
3 ไม่แน่ใจ 180 45.0 1 

 
จากตารางท่ี 5 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ ไม่แน่ใจในความต้องการศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ   สวนดุสิต จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0  รองลงมา คือ มีความ
ต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 และไม่
ต้องการ จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 
 
ตอนที่ 3 ความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
ตารางที่ 6  จ านวนและร้อยละของความสนใจในการศึกษาต่อในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
ข้อ 
 

ความสนใจในการศึกษาต่อในหลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

จ านวน 
(n=400) 

ร้อยละ ล าดับที ่

1 สนใจ      120 30.0 3 
2 ไม่สนใจ 131 32.8 2 
3 ไม่แน่ใจ 149 37.3 1 
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จากตารางท่ี 6 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่แน่ใจในการศึกษาต่อในหลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จ านวน 149 คน  
คิดเป็นร้อยละ 37.3 รองลงมา คือ ไม่สนใจ จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 และมีความ
สนใจ จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 
 
ตารางที่ 7  จ านวนและร้อยละของลักษณะของหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร ์

 
ข้อ 
 

ลักษณะของหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ 
และสารสนเทศศาสตร์ 

จ านวน 
(n=269) 

ร้อยละ ล าดับที ่

1 หลักสูตร 4 ปี เพ่ือผลิตบรรณารักษ์ 22 8.3 5 
2 หลักสูตร 4 ปี เพ่ือผลิตนักสารสนเทศ 56 20.8 2 
3 หลักสูตร 4 ปี เพ่ือผลิตบรรณารักษ์และนัก

สารสนเทศ 
55 20.4 3 

4 หลักสูตร 4 ปี เพ่ือผลิตนักผลิตสื่อ นักพัฒนา
เว็บไซต์และนักพัฒนาเนื้อหาบนเว็บ 

98 36.4 1 

5 หลักสูตร 4 ปี เพ่ือผลิตเจ้าหน้าท่ีดูแลระบบและ
จัดการฐานข้อมูล 

38 14.1 4 

 
จากตารางท่ี 7 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่สนใจหลักสูตร 4 ปี เพื่อผลิตนักผลิตสื่อ 

นักพัฒนาเว็บไซต์และนักพัฒนาเนื้อหาบนเว็บ จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4  รองลงมาคือ 
หลักสูตร 4 ปี เพื่อผลิตนักสารสนเทศ จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8  หลักสูตร 4 ปี เพื่อ
ผลิตบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 20.4 หลักสูตร 4 ปี เพื่อผลิต
เจ้าหน้าท่ีดูแลระบบและจัดการฐานข้อมูล จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 14.1 อันดับสุดท้ายคือ 
หลักสูตร 4 ปี เพ่ือผลิตบรรณารักษ์ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 
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ตารางที่ 8  จ านวนและร้อยละของเหตุผลท่ีสนใจจะศึกษาในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ 
สารสนเทศศาสตร์ 

 
ข้อ 
 

เหตุผลที่สนใจจะศึกษาในหลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

จ านวน 
(n=269) 

ร้อยละ ล าดับที ่

1 เป็นหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

130 48.3 2 

2 เป็นสถาบันท่ีอยู่ใกล้บ้าน 59 21.9 5 
3 เป็นสถาบันท่ีมีชื่อเสียง 65 24.1 4 
4 เพ่ือน าความรู้ไปประกอบวิชาชีพ 166 61.7 1 
5 เพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 116 43.1 3 
6 เป็นความต้องการของผู้ปกครอง 26 9.6 6 
7 อื่นๆ เช่น มีความชอบส่วนตัว สนใจงานห้องสมุด 11 4.0 7 

 
จากตารางท่ี 8 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ให้ เหตุผลท่ีสนใจจะศึกษาในหลักสูตร

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เพื่อน าความรู้ไปประกอบวิชาชีพ จ านวน 166 คน คิด
เป็นร้อยละ 61.7 รองลงมาคือ เป็นหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 เพื่อน าความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น จ านวน 
116 คน คิดเป็นร้อยละ 43.1 เป็นสถาบันท่ีมีชื่อเสียง จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1  เป็น
สถาบันท่ีอยู่ใกล้บ้าน จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9 เป็นความต้องการของผู้ปกครอง 
จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6 อันดับสุดท้ายคือ อื่นๆ เช่น มีความชอบส่วนตัว สนใจงาน
ห้องสมุด จ านวน 11คน คิดเป็นร้อยละ 4.0  
 
ตารางที่ 9 จ านวนและร้อยละของกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นเนื้อหาวิชา 

 
ข้อ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นเนื้อหาวิชา 
จ านวน 

(n=269) 
ร้อยละ ล าดับที ่

1 การบริหารจัดการห้องสมุดและสถาบันสารสนเทศ 109 40.5 3 
2 เทคโนโลยีสารสนเทศ 144 53.5 1 
3 การบริการห้องสมุดและสถาบันสารสนเทศ 74 27.5 4 
4 เทคโนโลยีการผลิตสื่อ 113 42.0 2 
5 งานเทคนิคห้องสมุดและสถาบันสารสนเทศ 48 17.8 5 
6 ภาษาและการสื่อสาร 109 40.5 3 
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จากตารางท่ี 9 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ต้องการให้กิจกรรมการเรียนการสอนเน้น
เนื้อหาวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5 รองลงมาคือ 
เทคโนโลยีการผลิตสื่อ จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 การบริหารจัดการห้องสมุดและ
สถาบันสารสนเทศ ภาษาและการสื่อสาร จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 การบริการ
ห้องสมุดและสถาบันสารสนเทศ จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 อันดับสุดท้ายคือ  
งานเทคนิคห้องสมุดและสถาบันสารสนเทศ จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8  

 
สรุปผลการวิจัย 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 400 คน ส่วน
ใหญ่เป็นหญิง จ านวน 217คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 และชาย จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.8  จังหวัดท่ีสถานศึกษาตั้งอยู่ ในจังหวัดนครปฐม จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 
แผนการเรียน วิทย์-จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8  รายได้ของผู้ปกครองเฉลี่ย เฉลี่ย 
15,001-20,000 บาท จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA.) 
3.01-3.50 จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0  

 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

นักเรียนส่วนใหญ่มีความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จ านวน 386 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 96.5  ไม่ต้องการและไม่แน่ใจ  จ านวนอย่างละ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 

ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยปิดของรัฐ จ านวน 176 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 44.0 รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8  

มีความต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จ านวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 
73.3 รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5  

นักเรียนสาวนใหญ่ไม่แน่ใจในความต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 รองลงมา คือ มีความต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 และไม่ต้องการ จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อย
ละ 13.8 
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ตอนที่ 3 ความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

นักเรียนส่วนใหญ่ไม่แน่ใจในการศึกษาต่อในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 รองลงมา คือ ไม่
สนใจ จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 และมีความสนใจ จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.0 

นักเรียนส่วนใหญ่สนใจหลักสูตร 4 ปี เพื่อผลิตนักผลิตสื่อ นักพัฒนาเว็บไซต์และ
นักพัฒนาเนื้อหาบนเว็บ จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4  รองลงมาคือ หลักสูตร 4 ปี เพื่อ
ผลิตนักสารสนเทศ จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8  และหลักสูตร 4 ปี เพื่อผลิตบรรณารักษ์
และนักสารสนเทศ จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 20.4  

นักเรียนส่วนใหญ่ให้เหตุผลท่ีสนใจจะศึกษาในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์เพ่ือน าความรู้ไปประกอบวิชาชีพ จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 61.7 รองลงมาคือ เป็น
หลักสูตรท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 
และเพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 43.1  

นักเรียนส่วนใหญ่ต้องการให้กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นเนื้อหาวิชาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5 รองลงมาคือ เทคโนโลยีการผลิตสื่อ จ านวน 
113 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 และการบริหารจัดการห้องสมุดและสถาบันสารสนเทศ ภาษาและ
การสื่อสาร จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 40 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
 

แบบสอบถาม:  
ความต้องการศึกษาตอ่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
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แบบสอบถาม: 
ความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามมีท้ังหมด 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
 ตอนที่ 3 ความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
ม.ราชภัฏสวนดุสิต 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 โปรดเติมข้อความและใส่เคร่ืองหมาย  หน้าข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับ 
ตัวนักเรียน  
 1. เพศ 
   ชาย     หญิง 
 2. นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ท่ีสถานศึกษาในจังหวัดใด โปรดระบุ.......................................... 
 3. นักเรียนก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตามแผนการเรียน 
   วิทย์-คณิต    ศิลป-์ค านวณ 
   ศิลป-์ภาษา   อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............................................. 
 4. รายได้ของผู้ปกครองของนักเรียนรวมกัน โดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 
   ต่ ากว่า 5,000 บาท    5,001 - 10,000 บาท 
   10,001 - 15,000 บาท    15,001 - 20,000 บาท 
   20,001 - 25,000 บาท    มากกว่า 25,001 ขึ้นไป 
 5. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA.) ของนักเรียนรวมกันจนถึงภาคเรียนปัจจุบันอยู่ใน 
ระดับใด 
   1.00 - 1.50        1.51 - 2.00 
   2.01 - 2.50     2.51 - 3.00 
   3.01 - 3.50     3.51 - 4.00 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
 โปรดเติมข้อความและใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริงซึ่งเป็น 
ความต้องการของนักเรียนมากท่ีสุด 
 1. นักเรียนต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือไม่ (ถ้าตอบว่าไม่ต้องการไม่ต้องท า
แบบสอบถามข้อต่อไปอีก) 
   ต้องการ    ไม่ต้องการ 
   ไม่แน่ใจ    อื่น ๆ โปรดระบุ.............................................. 
 2. นักเรียนต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาใดมากท่ีสุด 
   มหาวิทยาลัยปิดของรัฐ    มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 
   มหาวิทยาลัยเอกชน    มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   สถาบันอื่น ๆ โปรดระบ.ุ............................................................................   
 3. นักเรียนต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏใดในเขต
กรุงเทพมหานคร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 4. นักเรียนต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตหรือไม่ 
   ต้องการ    ไม่ต้องการ    ไม่แน่ใจ 
  
ตอนที่ 3 ความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
ม.ราชภัฏสวนดุสิต 
 โปรดเติมข้อความหรือตัวเลขและใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริง
ซึ่งเป็นความต้องการของนักเรียนมากท่ีสุด 
 1. นักเรียนสนใจท่ีจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต หรือไม่ (ถ้าตอบว่าไม่ต้องการไม่ต้องท าแบบสอบถามข้อ
ต่อไปอีก) 
   สนใจ    ไม่สนใจ    ไม่แน่ใจ 
 2. หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่นักเรียนสนใจจะสมัครเข้าศึกษา
ต่อคือหลักสูตรลักษณะใด 
   หลักสูตร 4 ปี เพื่อผลิตบรรณารักษ์ 
   หลักสูตร 4 ปี เพื่อผลิตนักสารสนเทศ 
   หลักสูตร 4 ปี เพื่อผลิตบรรณารักษ์ และนักสารสนเทศ 
   หลักสูตร 4 ปี เพื่อผลิตนักผลิตสื่อ นักพัฒนาเว็บไซต์ และนกัพัฒนาเนื้อหา
บนเว็บ 
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   หลักสูตร 4 ปี เพื่อผลิตเจ้าหน้าท่ีดูแลระบบ และจัดการฐานข้อมูล 
    อื่น ๆ โปรดระบุ............................................................................................... 
 3. เหตุผลท่ีนักเรียนสนใจท่ีจะศึกษาต่อในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ของ ม.ราชภัฏสวนดุสิต (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   เป็นหลักสตูรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
   เป็นสถาบันท่ีอยู่ใกล้บ้าน 
   เป็นสถาบันท่ีมีชื่อเสียง 
   เพ่ือน าความรู้ไปประกอบวิชาชีพ 
   เพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
   เป็นความต้องการของผู้ปกครอง 
   อื่น ๆ โปรดระบุ................................................................................................ 
 4. เมื่อนักเรียนต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
ม.ราชภัฏสวนดุสิตนักเรียนอยากให้กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นเนื้อหาวิชาด้านใด  (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) 
   การบริหารจัดการห้องสมุด และสถาบันสารสนเทศ   

 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   การบริการห้องสมุด และสถาบันสารสนเทศ    

 เทคโนโลยีการผลิตสื่อ 
   งานเทคนิคห้องสมุด และสถาบันสารสนเทศ    

 ภาษาและการสื่อสาร 
   อื่น ๆ โปรดระบุ.......................................................................................... 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ 
 

สรุปการวิพากษ์หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์
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สรุปการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

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

ณ ศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมวิพากษ์ 
 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

1.  ศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ ศาสตราจารย์ประจ า 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(ประธานวิพากษ์หลักสูตรฯ) 

2.  รองศาสตราจารย์ ดร. พิมลพรรณ  
(เรพเพอร์) ประเสริฐวงษ์ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

3.  รองศาสตราจารย์ ดร. จุมพจน์ วนิชกุล บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

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

5.  คุณสุภาพร สมจิตต์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี ม.ราชภัฏสวนดุสิต 
(ประธานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาหลักสูตรฯ) 

2.  ผศ.เฟ่ืองฟ้า บุญถนอม รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ม.ราชภัฏสวนดุสิต  

3.  ดร.วิชชา ฉิมพลี รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ม.ราชภัฏสวนดุสิต 

4.  ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ม.ราชภัฏสวนดุสิต 

5.  ดร.ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ม.ราชภัฏสวนดุสิต 

6.  อาจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ม.ราชภัฏสวนดุสิต 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริศนา มัชฌิมา ประธานกรรมการ 
8.  รองศาสตราจารย์วิภา ศุภจารีรักษ์ กรรมการ 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติยา เนตรวงษ์ กรรมการ 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญลักษม์ ต านานจิตร กรรมการ 
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ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
11.  อาจารย์จิตชิน จิตติสุขพงษ์ กรรมการ 
12.  อาจารย์ทิพวัลย์ ขันธมะ กรรมการ 
13.  อาจารย์บรรพต พิจิตรก าเนิด กรรมการ 
14.  อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ กรรมการ 
15.  อาจารย์อาภาภรณ์ อังสาชน กรรมการ 
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสุดา ปั้นตระกูล กรรมการและเลขานุการ 

 
หมายเหตุ: 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้แสดงความคิดเห็นมาแต่ไม่ได้เข้าร่วมการวิพากษ์ประกอบด้วย 

1. ศาสตราจารย์ ดร. ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์ 

 
สรุปประเด็นการวิพากษ์ 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

- อาชีพ: ควรปรับลดจ านวนอาชีพที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ลง  เช่น นักพัฒนาเว็บ หรือ
ผู้ช่วยนักวิจัย เพราะต้องเรียนในรายวิชาที่มากกว่าในหลักสูตรนี้ หรือถ้าอยากจะเป็นนักสารสนเทศ ควรมีวิชา
ดังต่อไปนี้ให้ครบ 

ก.  พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต และการประยุกต์พ้ืนฐาน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์
ในงานส านักงาน 

ข.  พ้ืนฐานกับฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล 
ค.  การออกแบบระบบสารสนเทศ 
ง.  การวิเคราะห์และประเมินสารสนเทศ 
จ.  การให้บริการสารสนเทศ 
ฉ.  การประยุกต์มาตรฐานด้านสารสนเทศในการปฏิบัติงานสารสนเทศ เช่น metadata, 

Dublin Core, XML, EDI, รหัสมาตรฐานต่างๆ เช่น QR Code 
ช.  การสื่อสารโดยวิธีต่างๆ เช่น การน าเสนอ การเขียน การพูด การสร้างภาพกราฟิกส์อย่าง

เหมาะสม 
ซ.  การพัฒนาเว็บและเนื้อหา ฯลฯ 

 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

- ปรัชญา: ควรปรับให้มีความเป็นไปได้มากกว่าเดิม และให้มีความชัดเจนมากข้ึนว่าจะเน้นอะไร 
- ความส าคัญ: ควรโยงจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 เป็นหลัก 
- วัตถุประสงค์ของหลักสูตร: ต้องสอดคล้องกับปรัชญา 
 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
- กลุ่มวิชาแกน: ควรครอบคลุมงานเทคนิค งานบริการ และงานบริหาร ซึ่งเป็นหัวใจของ

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ส่วนวิชากฎหมายและจริยธรรมทางวิชาชีพฯ ควรตัดทิ้งเนื่องจาก
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สามารถสอดแทรกไว้ในทุกรายวิชา และควรตัดวิชาการรู้สารสนเทศออก เนื่องจากเป็นวิชาที่พ้ืนฐานเกินไป 
ส่วนวิชาการจัดการองค์ความรู้ ให้เปลี่ยนชื่อเป็นวิชาการจัดการความรู้  และให้มีความเชื่อมโยงกับห้องสมุด
มากขึ้น และเฉพาะเจาะจงมากขึ้น นอกจากนั้นควรเพ่ิมวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือประโยชน์ในวิชาชีพ
นอกเหนือจากวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป เนื่องจากภาษาอังกฤษมีความส าคัญมากในการประกอบอาชีพใน
อนาคต 

- กลุ่มวิชาบังคับ: ควรเรียงตามหมวดหมู่ให้ชัดเจน บางวิชาควรปรับไปเป็นวิชาแกนมากกว่าเช่น 
วิชาพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การค้นคืนสารสนเทศ การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ และการ
บริหารงานห้องสมุด โดยเปลี่ยนชื่อวิชาการบริหารงานห้องสมุดให้ทันสมัยขึ้น ส่วนวิชาการดูแลรักษา
สารสนเทศดิจิทัล ควรน าไปรวมกับวิชาห้องสมุดดิจิทัล และปรับหน่วยกิตของวิชาห้องสมุดดิจิทัลให้มีชั่วโมง
ปฏิบัติด้วย ส าหรับวิชาการค้นคืนสารสนเทศนั้นควรเพ่ิมเนื้อหาการค้นคืนมัลติมีเดียด้วย และควรมีการเพ่ิม
เนื้อเก่ียวกับจิตวิทยาผู้ใช้ไว้ในวิชาใดวิชาหนึ่งด้วย นอกจากนั้นควรมีเนื้อการปรับแต่งสารสนเทศ เพ่ือสามารถ
น าสารสนเทศไปใช้ประโยชน์จากการเขียน เช่น ท าข่าว หรือสรุปความ  

- กลุ่มวิชาเลือก: ควรน าวิชาสื่อดิจิทัลไปรวมกับวิชาห้องสมุดดิจิทัล ส่วนวิชาพลวัตการบูรณา
การสารสนเทศ ควรปรับชื่อและค าอธิบายรายวิชาให้ชัดเจน หรือไม่ก็ตัดออกเพราะไม่มีความชัดเจน ส าหรับ
วิชาสื่อส าหรับเด็กและเยาวชนควรปรับชื่อเป็นการบริการ ส่วนวิชาที่เกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศควรปรับ
ค าอธิบายรายวิชาให้ชัดเจนขึ้นกว่าเดิม ส าหรับวิชาอ่ืนๆ ที่เป็นวิชาเลือกควรแสดงให้เห็นถึงจุดเน้นของ
หลักสูตร เพ่ือให้เกิดความแตกต่างจากหลักสูตรของสถาบันอ่ืนๆ 

 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล 

- ปรับผลการเรียนรู้ใหม่ให้สอดคล้องกับหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
- ปรับ Curriculum Mapping ให้เหมาะสมกับรายวิชาให้มากข้ึน และให้กระจายทุกรายวิชา 
- เพ่ิม Curriculum Mapping ของหมวดการศึกษาทั่วไป 
 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
- ระบุอ้างอิงในภาคผนวกให้ชัดเจน 

 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

- ควรเน้นการพัฒนาคณาจารย์มากกว่าการรับสมัครคณาจารย์เพิ่ม หรือถ้ารับสมัครคณาจารย์
เพ่ิมแล้วควรจัดปฐมนิเทศให้แก่คณาจารย์ใหม่ 

 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

- ตารางผลการด าเนินงานของหลักสูตรไม่ต้องใส่ไป เพียงแต่ระบุเกณฑ์การประเมินว่าให้อยู่ใน
ระดับดี 

 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

ไม่มีการแก้ไข 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฏ 
 

รายละเอียดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
 

1. รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง 
1.1 เปลี่ยนชื่อสาขาวิชา  

จาก “บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์” ที่ใช้โครงสร้างหลักสูตรของราชภัฏ เป็น 
“บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์” เพ่ือให้มีความทันสมัยมากขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ซึ่งแต่เดิมเคยมีการพัฒนาหลักสูตรเป็นแขนงการจัดการสารสนเทศ ในหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ แต่บัณฑิตที่จบมาไม่สามารถไปท างานเป็นบรรณารักษ์ได้ เนื่องจากเนื้อหาวิชาเน้น IT 
มากกว่า ส่วนเนื้อหาทางด้านบรรณารักษ์นั้นเรียนน้อยมาก ทั้งๆ ที่ตลาดมีความต้องการบรรณารักษ์สูง ดังนั้น
ทางผู้บริหารจึงมีนโยบายให้พัฒนาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ขึ้นมาใหม่ และที่ใช้ชื่อนี้
เพ่ือความชัดเจน และลดปัญหาการไปสมัครงานของบัณฑิตในอนาคต 

1.2 ลดจ านวนหน่วยกิต 
จาก 133 หน่วยกิต เป็น 130 หน่วยกิต เพื่อลดความซ้ าซ้อนของบางวิชาลง และเพ่ิมเติมบางวิชาให้มี

ความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.3 ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายวิชา 

บางวิชามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต ค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้มีความทันสมัย
และชัดเจนมากขึ้น 

1.4 ปิดรายวิชา  
ปิดบางวิชาเพ่ือลดความซ้ าซ้อนในเนื้อหาวิชาลง โดยไปสอดแทรกในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 



2. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  

ล าดับที ่ รายวิชาเดิม ส่วนที่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงเป็น เหตุผล 
1.  1631101              2(2-0) 

ความรู้เบื้องต้นทาง
บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 
Information to Library 
and Information Science 

1. ชื่อรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

2. ลักษณะหน่วยกิต 
3. ค าอธิบายรายวิชา 

1631102          3(3-0-6) 
สารสนเทศ ห้องสมุด และ
สังคม 
Library, Information 
and Society  
 

- ปรับชื่อรายวิชาเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ชื่อหลักสูตร 

- ปรับเนื้อหาให้ทันสมัยมากขึ้นและ
สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 

2.  1631301              2(1-2) 
บริการของห้องสมุดและศูนย์
สารนิเทศ 
Library and Information 
Center Services 

1. ชื่อรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

2. ลักษณะหน่วยกิต 
3. ค าอธิบายรายวิชา 

1631305           2(2-2-5) 
การบริการห้องสมุดและ
การเผยแพร่สารสนเทศ 
Library Services and 
Information 
Dissemination 
 

- ปรับชื่อรายวิชาเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ชื่อหลักสูตร 

- ปรับเนื้อหาให้ครอบคลุมการบริการ 
การวางแผน การจัดการ การ
ประเมินผล และกฎหมายจริยธรรม
ของการบริการห้องสมุดและการ
เผยแพร่สารสนเทศ 

3.  1631202              2(1-2) 
การพัฒนา
ทรัพยากรสารนิเทศ 

1. ชื่อรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

2. ลักษณะหน่วยกิต 

1631206           2(2-2-5) 
การพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

- ปรับชื่อรายวิชาเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ชื่อหลักสูตร 

- เพ่ิมเน้ือหาเทคโนโลยีในงานพัฒนา



ล าดับที ่ รายวิชาเดิม ส่วนที่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงเป็น เหตุผล 
Development of 
Information Resources 

3. ค าอธิบายรายวิชา Information Resources 
Development 

ทรัพยากรสารสนเทศ ความร่วมมือ
และเครือข่ายด้านการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัย 

4.  1631404              2(2-0) 
ห้องสมุดและการ
ประชาสัมพันธ์ 
Library and Public 
Relations 

1. ชื่อรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

2. ลักษณะหน่วยกิต 
3. ค าอธิบายรายวิชา 

1632404          2(2-2-5) 
การประชาสัมพันธ์และ
การตลาดสารสนเทศ 
Public Relations and 
Information Marketing 

- ปรับชื่อรายวิชาเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ชื่อหลักสูตร 

- เพ่ิมเน้ือหาท่ีเกี่ยวกับการตลาด
สารสนเทศ เพ่ือให้การด าเนินงาน
ของห้องสมุดประสบความส าเร็จ
มากขึ้น 

5.  1632201              2(1-2) 
การจัดหมู่  1 
Classification 1 
 

1. ชื่อรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

2. ลักษณะหน่วยกิต 
3. ค าอธิบายรายวิชา 

1632207          3(2-2-5) 
การจัดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ  
Information Resources 
Classification  

- ปรับชื่อรายวิชาเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ชื่อหลักสูตร 

- ปรับเนื้อหาวิชาให้กระชับและ
ชัดเจนขึ้นโดยเน้นระบบทศนิยม 
ดิวอี้ 

6.  1633201              2(1-2) 
การจัดหมู่  2 
Classification 2 

1. ชื่อรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

2. ลักษณะหน่วยกิต 

1633207          3(2-2-5) 
การจัดหมวดหมู่ระบบ
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 

- ปรับชื่อรายวิชาเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ชื่อหลักสูตร 

- ปรับเนื้อหาวิชาให้ชัดเจนขึ้นโดย



ล าดับที ่ รายวิชาเดิม ส่วนที่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงเป็น เหตุผล 
3. ค าอธิบายรายวิชา Library of Congress 

Classification 
เน้นระบบการจัดหมู่ของหอสมุด
รัฐสภาอเมริกัน 

7.  1632202              3(2-2) 
การท ารายการ 1 
Cataloging 1 

1. ชื่อรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

2. ลักษณะหน่วยกิต 
3. ค าอธิบายรายวิชา 

1632206          3(2-2-5) 
การท ารายการทรัพยากร
สารสนเทศ 
Information Resources 
Cataloging 

- ปรับชื่อรายวิชาเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ชื่อหลักสูตร 
- ปรับรวมวิชาการท ารายการ 1 และ

วิชาการท ารายการ 2  เป็นวิชาเดียว
เนื่องจากหลักเกณฑ์การลงรายการ 
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศมี
รูปแบบเหมือนกัน เพ่ือให้มีความ
สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาท่ีรวม
การท ารายการ1 และ 2  ไว้ด้วยกัน 
- เพ่ิมเน้ือหาโดยระบุการใช้เทคโนโลยี

เพ่ือการท ารายการเป็นการลง
รายการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
(MARC)  

8.  1632303              3(2-2) 
บรรณานุกรม  ดรรชน ี และ

1. ชื่อรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

1631405           3(3-0-6) 
การจัดระบบสารสนเทศ

- ปรับชื่อรายวิชาจากความส าคัญ
ของเนื้อหาวิชา 



ล าดับที ่ รายวิชาเดิม ส่วนที่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงเป็น เหตุผล 
สาระสังเขป 
Bibliographic Indexing 
and Abstracting Services 

2. ลักษณะหน่วยกิต 
3. ค าอธิบายรายวิชา 

และความรู ้
Information and 
Knowledge Systems 
Organization  

- เพ่ิมเนื้อหาในส่วนของเครื่องมือใน
การจัดการระบบสารสนเทศและ
ความรู้ ได้แก่ บรรณานุกรม เมทา
ดาทา ดรรชนี สาระสังเขป 
ศัพท์สัมพันธ์ การจัดหมู่ การท า
รายการ และออนโทโลยี 

9.  1632304              3(2-2) 
การอ่านและการส่งเสริมการ
อ่าน 
Reading and Reading 
Promotion 

1. ชื่อรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

2. ลักษณะหน่วยกิต 
3. ค าอธิบายรายวิชา 

1631307           2(2-2-5) 
การส่งเสริมการอ่านและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
Reading Promotion and 
Lifelong Learning 

- ปรับชื่อวิชาและเนื้อหาให้
ครอบคลุมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่ง
มีความส าคัญมากในปัจจุบัน 
 

10.  1632307             2(2-0) 
ห้องสมุดและสังคมการเรียนรู้ 
Library and Learning 
Society 

1. ชื่อรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

2. ลักษณะหน่วยกติ 
3. ค าอธิบายรายวิชา 

1631102          3(3-0-6) 
สารสนเทศ ห้องสมุด และ
สังคม 
Information, Library 
and Society 
 

- ปรับชื่อวิชาและเนื้อหาให้สอดคล้อง
กับชื่อหลักสูตร โดยกล่าวถึง
สารสนเทศด้วย 



ล าดับที ่ รายวิชาเดิม ส่วนที่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงเป็น เหตุผล 
11.  1632901              2(1-2) 

การวิจัยเบ้ืองต้นทาง
บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 
Research in Library and 
Information Science 

1. ชื่อรายวิชาภาษาไทย 
2. ลักษณะหน่วยกิต 
3. ค าอธิบายรายวิชา 

1633206          3(2-2-5) 
การวิจัยเบ้ืองต้นทาง
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์  
Introduction to 
Research in Library and 
Information Science 

- ปรับชื่อรายวิชาให้สอดคล้องกับชื่อ
หลักสูตร 
- ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมและกระชับ

มากขึ้น 

12.  1633101              3(2-2) 
การจัดเก็บและการค้นคืน
สารนิเทศ 
Information Storage and 
Retrieval 

1. ชื่อรายวิชาภาษาไทย 
2. ลักษณะหน่วยกิต 
3. ค าอธิบายรายวิชา 

1631306           2(2-2-5) 
การค้นคืนสารสนเทศ 
Information Retrieval 
 

- ปรับชื่อรายวิชาให้สอดคล้องกับชื่อ
หลักสูตรและกระชัมมากขึน้ 
- ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับลักษณะ

สารสนเทศที่เปลี่ยนไป 

13.  1633106             3(2-2) 
การเผยแพร่สารนิเทศด้วย
เทคโนโลยีสารนิเทศ 
Technology Information 
Services 

1. ชื่อรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ 

2. ลักษณะหน่วยกิต 
3. ค าอธิบายรายวิชา 

1631305           3(2-2-5) 
การบริการห้องสมุดและ
การเผยแพร่สารสนเทศ 
Library Services and 
Information 

- ปรับชื่อรายวิชาให้สอดคล้องกับชื่อ
หลักสูตรและมีความกระชับมากขึ้น  
- ปรับเนื้อหาให้นักศึกษาเรียนรู้ท้ัง

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติมากขึ้น 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้



ล าดับที ่ รายวิชาเดิม ส่วนที่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงเป็น เหตุผล 
Dissemination ได้จริง 

14.  1633107              2(1-2) 
การจัดการฐานข้อมูล 
Data Base Management 
 

1. ชื่อรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

2. ลักษณะหน่วยกิต 
3. ค าอธิบายรายวิชา 

1632102           3(2-2-5) 
การจัดการฐานข้อมูล
ห้องสมุดและสารสนเทศ 
Library and Information 
Database Management 

- ปรับชื่อรายวิชาให้สอดคล้องกับชื่อ
หลักสูตรและมีความชัดเจนมากขึ้น  
- ปรับเนื้อหาให้นักศึกษาเรียนรู้ท้ัง

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติมากขึ้น 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้
ได้จริง 

15.  1633307              3(2-2) 
บริการอ้างอิงและสารนิเทศ 
Reference and  
Information Services 

1. ชื่อรายวิชาภาษาไทย 
2. ลักษณะหน่วยกิต 
3. ค าอธิบายรายวิชา 

1632311           2(2-2-5) 
การบริการอ้างอิงและ
สารสนเทศ 
Reference and 
Information Services 
 

- ปรับชื่อรายวิชาเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ชื่อหลักสูตร 
- ปรับเนื้อหาให้ครอบคลุมการใช้

เทคโนโลยีในการบริการอ้างอิงและ
สารสนเทศ รวมท้ังมีการกล่าวถึง
ปัญหาและแนวโน้มการบริการ
อ้างอิงและสารสนเทศซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี
ตลอดเวลา 
 



ล าดับที ่ รายวิชาเดิม ส่วนที่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงเป็น เหตุผล 
16.  1633901             2(1-2) 

สัมมนาทาง
บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 
Seminar in Library and 
Information Science 

1. ชื่อรายวิชาภาษาไทย 
2. ลักษณะหน่วยกิต 
3. ค าอธิบายรายวิชา 

1633902           2(1-2-3) 
สัมมนาทาง
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 
Seminar in Library and 
Information Science  
 

- ปรับชื่อรายวิชาให้สอดคล้องกับชื่อ
หลักสูตรและมีความชัดเจนมากขึ้น  
- ปรับเนื้อหาให้นักศึกษาเรียนรู้ใน

เร่ืองท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และ
ความก้าวหน้าในวิชาการด้านนี้มาก
ขึ้นในรูปแบบของการจัดสัมมนา
วิชาการ 

17.  1634102             3(3-0) 
การวิเคราะห์และการ
ออกแบบระบบ 
System Analysis 

1. ชื่อรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

2. ลักษณะหน่วยกิต 
3. ค าอธิบายรายวิชา 

1633119           2(2-2-5) 
การวิเคราะห์และการ
ออกแบบระบบงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ 
Systems Analysis and 
Design for Library and 
Information Work 

- ปรับชื่อรายวิชาให้ครอบคลุมเนื้อหา
และชัดเจนยิ่งขึ้น 
- เพ่ิมเน้ือหาในส่วนของกรณีศึกษา
การวิเคราะห์และการออกแบบ
ระบบงานห้องสมดุและสารสนเทศ 
เพ่ือให้นักศึกษาเห็นภาพชัดเจนขึ้น 

18.  1634802            5(450) 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และ

1. ชื่อรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

2. ลักษณะหน่วยกิต 

1634805         5(0-30-0) 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และ

- ปรับชื่อให้สอดคล้องกับชื่อหลักสูตร 
- ปรับเนื้อหาโดยการระบุหน่วยงานท่ี

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ชัดเจน 



ล าดับที ่ รายวิชาเดิม ส่วนที่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงเป็น เหตุผล 
สารนิเทศศาสตร์  3 
Field Experience in 
Library and Information 
Science 3 

3. ค าอธิบายรายวิชา สารสนเทศศาสตร์ 
Field Experience in 
Library and Information 
Science 

และเหมาะสมกับหลักสูตรท่ีเรียน 

19.  4123602              3(2-2) 
โปรแกรมประยุกต์ด้าน
ระบบงานห้องสมุด 
Programming Application 
for Libraries 

1. ชื่อรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

2. ลักษณะหน่วยกิต 
3. ค าอธิบายรายวิชา 

1633120           3(2-2-5)    
โปรแกรมประยุกต์ส าหรับ
งานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 
Application Software 
for Library and 
Information Work 

- ปรับชื่อรายวิชาให้กระชับมากขึ้น
และสอดคล้องกับรายวิชาใหม่อื่นๆ  
- ปรับเนื้อหาให้ทันสมัยและ

ครอบคลุมระบบงานต่างๆ ใน
ห้องสมุดมากขึ้น 
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3. ตารางแสดงกระบวนวิชาที่ปิด  

ล าดับที ่ กระบวนวิชา เหตุผลที่ปิด 
1.  1631201                         2(1-2) 

งานเทคนิคของห้องสมุด 
Technical Service of Library 

แตกเป็นรายวิชาต่างๆ เช่น  การพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ การท ารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ  การจัดหมู่
ทรัพยากรสารสนเทศ และการจัด
หมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
เป็นต้น เพื่อให้มีความชัดเจนขึ้น 

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

น าเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการจัดการ
ห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ ซึ่งเป็น
รายวิชาใหม่ท่ีมีเนื้อหาครอบคลุม 
การจัดการงบประมาณในการซื้ออุปกรณ์
และครุภัณฑ์ห้องสมุดด้วย 

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

น าเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการจัดระบบ
สารสนเทศและความรู้ ซึ่งเป็นรายวิชา
ใหมท่ี่มีเน้ือหาครอบคลุมการบริการ 
ทางบรรณานุกรม 

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

น าเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการบริการ
ห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ 
โดยมีการปรับปรุงให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

5.  1632305                         2(2-0) 
จริยธรรมในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์ 
Professional Moral in Library and 
Information Science 

ได้มีการสอดแทรกเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับ
จริยธรรมไว้ในหลายๆ วิชา เช่น วิชา 
การบริการห้องสมุดและการเผยแพร่
สารสนเทศ วิชาการพัฒนาเว็บห้องสมุด
และสารสนเทศ วิชาการจัดการ
สารสนเทศส าหรับเด็ก และวิชา 
การจัดการสารสนเทศส าหรับเยาวชน 
เป็นต้น 

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

น าเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็น
รายวิชาใหม่ท่ีมีเนื้อหาครอบคลุมความรู้
พื้นฐานทางวรรณกรรม 
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ล าดับที ่ กระบวนวิชา เหตุผลที่ปิด 
7.  1632306                         2(2-0) 

สารนิเทศเพื่อสิ่งแวดล้อม 
Information for Environment 

น าเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาแหล่ง
สารสนเทศและการบริการสารสนเทศ
ทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นรายวิชาใหม่ท่ีมี
เนื้อหาครอบคลุมสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
ด้วย 

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

น าเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาแหล่ง
สารสนเทศและการบริการสารสนเทศ
ทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์ซึ่งเปน็รายวิชาใหม่ท่ีมี
เนื้อหาครอบคลุมการจัดการสารสนเทศ
ท่ีเกี่ยวข้องกับศิลปกรรมอยู่ใน
สารสนเทศด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

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

น าเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการจัดการ
ความรูแ้ละภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็น
รายวิชาใหม่ท่ีมีเนื้อหาครอบคลุม 
การให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ประชาชนทุกระดับในท้องถิ่น 

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

น าเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาส่ิงพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นรายวิชาใหม่ท่ีมี
เนื้อหาครอบคลุมการด าเนินงานสิ่งพิมพ์
และธุรกิจการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 

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

น าเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการบริการ
อ้างอิงและสารสนเทศ และรายวิชา
แหล่งสารสนเทศและการบริการ
สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็น
รายวิชาใหม่ท่ีมีเนื้อหาครอบคลุม 
การบริการส่ือสารสนเทศแบบต่างๆ 

12.  1632504                        2(1-2) 
ธุรกิจการจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ 
Business in Publishing 

น าเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาส่ิงพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นรายวิชาใหม่ท่ีมี
เนื้อหาครอบคลุมธุรกิจการพิมพ์
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ล าดับที ่ กระบวนวิชา เหตุผลที่ปิด 
อิเล็กทรอนิกส์ 

13.  1632505                         2(2-0) 
วรรณกรรมส าหรับวัยรุ่น 
Literature for Adolescents 

น าเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่ง
เป็นรายวิชาใหม่ท่ีเน้นให้เห็นถึง
ความส าคัญของการอ่านเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยวรรณกรรมส าหรับวัยรุ่น
จะเป็นสื่อในการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วย  

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

มีเน้ือหาสอดแทรกในรายวิชาการบริการ
ห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ 
ห้องสมุดดิจิทัล และการค้นคืน
สารสนเทศ ซึ่งเป็นรายวิชาใหม่ท่ีมี
เนื้อหาครอบคลุมถึงกระบวนการ
คัดเลือก รวมรวม จัดเก็บ ค้นคืน และ
เผยแพร่สารสนเทศ 

15.  1632608                         2(2-0) 
ตัวแทนจ าหน่ายสารนิเทศ 
Information Brokering 

น าเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการ
ประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ 
ซึ่งเป็นรายวิชาใหม่ท่ีมีเน้ือหาครอบคลุม
กลยุทธ์การตลาดส าหรับการบริการ
สารสนเทศหรือการจัดจ าหน่าย
สารสนเทศ 

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

น าเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการจัดระบบ
สารสนเทศและความรู้ และรายวิชา 
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ เพื่อให้รู้พื้นฐาน
ของระบบสารสนเทศและสามารถ
วิเคราะห์ระบบโดยเฉพาะระบบงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศได้ 

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

น าเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการบริการ
อ้างอิงและสารสนเทศ และรายวิชา
แหล่งสารสนเทศและการบริการ
สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมี
เนื้อหาครอบคลุมแหล่งสารสนเทศ 
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ล าดับที ่ กระบวนวิชา เหตุผลที่ปิด 
ทางธุรกิจไว้ด้วย 

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

น าเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการจัดการ
ฐานข้อมูลห้องสมุดและสารสนเทศ และ
การบริการห้องสมุดและการเผยแพร่
สารสนเทศ  ซึ่งเป็นรายวิชาใหม่ท่ีมี
เนื้อหาครอบคลุมการสร้างฐานข้อมูล 
การรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่
สารสนเทศ 

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

น าเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งเป็นรายวิชา
ใหม่ท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมความร่วมมือ
และเครือข่ายด้านการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

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

น าเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการใช้
โปรแกรมประยุกต์ส าหรับงานห้องสมุด
และสารสนเทศ ซึ่งเป็นรายวิชาใหม่ท่ีมี
เนื้อหาครอบคลุมระบบห้องสมุด
อัตโนมัต ิ

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

ในวิชาหมวดการศึกษาท่ัวไป มีวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่แล้ว ซึ่ง
เนื้อหาวิชาครอบคลุมการประยุกต์ใช้ด้วย 

22.  1633202                         2(1-2) 
การท ารายการ  2 
Cataloging 2 

น าเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการท า
รายการทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งเป็น
รายวิชาใหม่ท่ีมีเนื้อหาครอบคลุม
หลักการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ
ท้ังภาษาไทยและต่างประเทศ รวมท้ัง
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการท ารายการ 

23.  1633301                         2(2-0) 
การอ่านส าหรับผู้ใหญ่ 
Adult Reading 

น าเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่ง
เป็นรายวิชาใหม่ท่ีมีเนื้อหาครอบคลุม 
การอ่านส าหรับผู้ใหญ่ 
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ล าดับที ่ กระบวนวิชา เหตุผลที่ปิด 
24.  1633303                         2(2-0) 

สารนิเทศเพื่อการศึกษา 
Information for Education 

น าเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการค้นคืน
สารสนเทศ และการจัดการฐานข้อมูล
ห้องสมุดและสารสนเทศ ซึ่งเป็นรายวิชา
ใหม่ท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมการจัดหา 
จัดเก็บ ฐานข้อมูลทางการศึกษาด้วย 

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

มีเน้ือหาสอดแทรกในรายวิชาการจัดการ
สารสนเทศส าหรับผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็น
รายวิชาใหม่ท่ีมีเนื้อหาครอบคลุมถึง 
การจัดหา จัดเก็บ ผลิตและเผยแพร่
สารสนเทศพิเศษส าหรับผู้ด้อยโอกาส 

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

มีเน้ือหาสอดแทรกในรายวิชา 
การจัดระบบสารสนเทศและความรู้  
ซึ่งเป็นรายวิชาใหม่ท่ีมีเน้ือหาครอบคลุม
เกี่ยวกับดรรชนี ส่วนกฤตภาคเป็นเนื้อหา
ท่ีสอดแทรกอยู่ในรายวิชาการค้นคืน
สารสนเทศ 

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

น าเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการจัดการ
ห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ ซึ่งเป็น
รายวิชาใหม่ท่ีมีเนื้อหาครอบคลุม
หลักการบริหารและการจัดการองค์กร 

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

น าเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่ง
เป็นรายวิชาใหม่ท่ีมีเนื้อหาครอบคลุม 
การให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ประชาชนทุกระดับ 

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

น าเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่ง
เป็นรายวิชาใหม่ท่ีมีเนื้อหาครอบคลุม 
การให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ประชาชนทุกระดับ 

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

น าเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการจัดการ
ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็น
รายวิชาใหม่ท่ีมีเนื้อหาครอบคลุม 
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ล าดับที ่ กระบวนวิชา เหตุผลที่ปิด 
การด าเนินงานของห้องสมุดประชาชนท่ี
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการความรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

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

น าเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาแหล่ง
สารสนเทศและการบริการสารสนเทศทาง
วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์ซึ่งเป็นรายวิชาใหม่ท่ีมี
เนื้อหาครอบคลุมแหล่งสารสนเทศ 
ทางการศึกษา ซึ่งให้บริการสื่อสารสนเทศ
เพ่ือการเรียนการสอนด้วย 

32.  1633501                         2(2-0) 
วรรณกรรมส าหรับเด็ก 
Literature for Children 

น าเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการจัดการ
สารสนเทศส าหรับเด็ก ซึ่งเป็นรายวิชา
ใหม่ท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมประเภท 
รูปแบบและขอบข่ายเนื้อหาสารสนเทศ
ส าหรับเด็ก 

33.  1633502                         2(2-0) 
วรรณกรรมส าหรับผู้ใหญ่ 
Literature for Adults 

น าเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการจัดการ
สารสนเทศส าหรับเยาวชน ซึ่งเป็น
รายวิชาใหม่ท่ีมีเนื้อหาครอบคลุมประเภท 
รูปแบบและขอบข่ายเนื้อหาสารสนเทศ
ส าหรับเยาวชน 

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

น าเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการค้นคืน
สารสนเทศ ซึ่งเป็นรายวิชาใหม่ท่ีมี
เนื้อหาครอบคลุมการค้นคืนวารสารและ
หนังสือพิมพ์ด้วย 

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

น าเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาส่ิงพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากปัจจุบันหนังสือ
ได้รับการพัฒนาให้อยู่ในรูปของดิจิทัล
มากขึ้น 

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

น าเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่ง
เป็นรายวิชาใหม่ท่ีมีเนื้อหาครอบคลุม
เทคนิคการอ่าน 
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ล าดับที ่ กระบวนวิชา เหตุผลที่ปิด 
37.  1633506                        2(1-2) 

ข้อมูลท้องถิ่น 
Local Information 

น าเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการจัดการ
ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็น
รายวิชาใหม่ท่ีมีเนื้อหาครอบคลุม 
การด าเนินงานต่างๆ ของแหล่ง
สารสนเทศในชุมชน 

38.  1633803                          2(90) 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์ 3 
Preparation for Professional 
Experience in Library science 3 

ในแต่ละรายวิชาได้มีการเตรียมความ
พร้อมสู่การประกอบอาชีพ โดยการฝึก
ปฏิบัติจริงท้ังงานเทคนิค งานบริการและ
งานธุรการอยู่แล้ว 

39.  1634101                         3(2-2) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบงาน
ห้องสมุด 
Introduction to Library System 

น าเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาสารสนเทศ 
ห้องสมุด และสังคม ซึ่งเป็นรายวิชาใหม่
ท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมระบบและบริการ
ของห้องสมุด 

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

น าเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาแหล่ง
สารสนเทศและการบริการสารสนเทศ
ทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์ซึ่งเป็นรายวิชาใหม่ท่ีมี
เนื้อหาครอบคลุมสารสนเทศทางธุรกิจ
ด้วย 

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

น าเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาสารสนเทศ 
ห้องสมุด และสังคม เป็นรายวิชาใหม่ท่ีมี
เนื้อหาครอบคลุมห้องสมุดด้วย 

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

น าเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาห้องสมุด
ดิจิทัล ซึ่งเป็นรายวิชาใหม่ท่ีมีเน้ือหา
ครอบคลุมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

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

น าเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการจัดการ
สารสนเทศส าหรับเยาวชน ซึ่งเป็น
รายวิชาใหม่ท่ีมีเนื้อหาครอบคลุม 
การประเมิน การเลือก และการใช้ส่ือ
ดิจิทัลส าหรับเยาวชนด้วย 
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ล าดับที ่ กระบวนวิชา เหตุผลที่ปิด 
44.  1634502                        2(2-0) 

สารนิเทศทางมนุษยศาสตร์ 
Humanities Information 

น าเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาแหล่ง
สารสนเทศและการบริการสารสนเทศ
ทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นรายวิชาใหม่ท่ีมี
เนื้อหาครอบคลุมแหล่งสารสนเทศ 
ทางมนุษยศาสตร์ 

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

น าเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาแหล่ง
สารสนเทศและการบริการสารสนเทศ
ทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นรายวิชาใหม่ท่ีมี
เนื้อหาครอบคลุมแหล่งสารสนเทศ 
ทางสังคมศาสตร์ 

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

น าเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาแหล่ง
สารสนเทศและการบริการสารสนเทศ
ทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์ซึ่งเป็นรายวิชาใหม่ท่ีมี
เนื้อหาครอบคลุมแหล่งสารสนเทศ 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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

น าเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาห้องสมุด
ดิจิทัล ซึ่งเป็นรายวิชาใหม่ท่ีมีเน้ือหา
ครอบคลุมสิ่งพิมพ์รัฐบาลและจดหมาย
เหตุหรือสารสนเทศดิจิทัลท่ีต้องดูแล
รักษานั่นเอง 

48.  1634506                         2(1-2) 
การจัดท าหนังสือส าหรับเด็ก 
Preparation of Books for 
Children 

น าเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาส่ิงพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ และรายวิชาการจัดการ
สารสนเทศส าหรับเด็ก ซึ่งเป็นรายวิชา
ใหม่ท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมหนังสือส าหรับ
เด็กท่ีมีลักษณะเป็นส่ือดิจิทัล 

49.  1634507                         2(2-0) 
การอ่านทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์  1 
Reading in Library and 
Information Science 1 

น าเนื้อหาไปรวมกับวิชาภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสารในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ 
การสื่อสารในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ และรายวิชาการส่งเสริม 
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ล าดับที ่ กระบวนวิชา เหตุผลที่ปิด 
การอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่ง
ครอบคลุมท้ังการอ่านและการเขียนท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมท้ังมี 
การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตด้วย 

50.  1634508                         2(2-0) 
การอ่านทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์  2 
Reading in Library and 
Information Science 2 

น าเนื้อหาไปรวมกับวิชาภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสารในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ 
การสื่อสารในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ และรายวิชาการส่งเสริม 
การอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่ง
ครอบคลุมท้ังการอ่านและการเขียนท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมท้ังมี 
การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตด้วย 

51.  1634509                         2(2-0) 
จดหมายเหตุและหอจดหมายเหตุ 
Archives 

น าเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาห้องสมุด
ดิจิทัล ซึ่งเป็นรายวิชาใหม่ท่ีมีเน้ือหา
ครอบคลุมจดหมายเหตุและหอจดหมาย
เหตุหรือสารสนเทศดิจิทัลท่ีต้องดูแล
รักษานั่นเอง 

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

น าเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการวิจัย
เบ้ืองต้นทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ โดยให้นักศึกษาได้ฝึก
ท าวิจัยจริงๆ ซึ่งเหมือนการท าภาคนิพนธ์ 

53.  1634902                         3(2-2) 
การศึกษาเอกเทศด้าน
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์ 
Independent Study in Library 
and Information Science 

น าเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการจัดการ
โครงการห้องสมุดและสารสนเทศ ซึ่งเป็น
รายวิชาใหม่ท่ีมีเนื้อหาครอบคลุม
การศึกษา ปฏิบัติหรือทดลองท า
โครงการท่ีน่าสนใจในขอบข่าย 
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ 
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ล าดับที ่ กระบวนวิชา เหตุผลที่ปิด 
54.  4122604                         3(2-2) 

โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้
งาน 
Software Package and 
Application 

น าเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาการใช้
โปรแกรมประยุกต์ส าหรับงานห้องสมุด
และสารสนเทศซึ่งเป็นรายวิชาใหม่ท่ีมี
เนื้อหาครอบคลุมโปรแกรมส าเร็จรูปและ
การประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ โดย
เฉพาะงานห้องสมุด 
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สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการกลั่นกรองหลักสตูร 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

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

สรุปข้อเสนอแนะจากการประชุมสภาวิชาการ 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
ครั้งที่ 4(12)/2556 
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สรุปข้อเสนอแนะจากการประชุมสภาวิชาการ 
คร้ังที่ 4(12)/2556 วันที ่16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 

ข้อเสนอแนะจากสภาวิชาการ ค าชี้แจง / การแก้ไข 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ข้อ 5.3 การรับเข้าศึกษา ไม่ควรรับเฉพาะ
นักศึกษาไทย แต่ควรรับนักศึกษาต่างชาติที่
สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ด้วย 

หน้า 1 ปรับแกก้ารรับนักศึกษาเข้าศึกษา โดย 
รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถ 
ฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

ข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จ
การศึกษา ควรเพิ่มอาชีพอิสระด้านสารสนเทศ
ด้วย 

หน้า 2 ข้อ 8 ได้เพ่ิมอาชีพที่สามารถประกอบได้หลัง
ส าเร็จการศึกษา คือ ข้อ 8.7 อาชีพอิสระด้าน
สารสนเทศ 

ข้อ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร ควรแก้ไข 
ค าว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็น 
ประชาคมอาเซียน 

หน้า 7 ไดแ้ก้ไขเนื้อหาในข้อ 12.1 การพฒันา
หลักสูตร จากค าว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็น 
ประชาคมอาเซียน 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อ (1) 

ควรปรับให้มีความเหมาะสม โดยไม่ควรระบุว่า
สามารถศึกษาต่อในระดับสูง เพราะไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ทุกคน 

หน้า 10 ตัดข้อความในวัตถุประสงค์ข้อ (1) ที่บอกว่า 
ศึกษาต่อได้ในระดับสูงออก เหลือแค่ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
ข้อ 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร ในส่วนของ

วิชาเลือก ควรแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของ 
วิชาการจัดการสารสนเทศส าหรับผู้ด้อยโอกาสให้
ถูกต้องจาก  Information Management for 
the Disabled เป็น Information 
Management for the Disadvantaged 

หน้า 22 แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของวิชาการจัดการ
สารสนเทศส าหรับผู้ด้อยโอกาส เป็น Information 
Management for the Disadvantaged 

ข้อ 3.1.3 แผนการศึกษา แก้ไขตาราง
แผนการศึกษา ของปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
และ 2 ในส่วนของวิชาเลือก โดยการท า
เครื่องหมาย * ไว้ และอธิบายในหมายเหตุว่า 
ขึ้นอยู่กับนักศึกษาเลือกเรียน 

หน้า 26 แก้ไขแผนการศึกษา ของปีที่ 3  
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ในส่วนของวิชาเลือก โดย
การท าเครื่องหมาย * ไว้ และอธิบายในหมายเหตุว่า 
ขึ้นอยู่กับนักศึกษาเลือกเรียน 

ข้อ 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา ควรแก้ไข
ค าอธิบายรายวิชาของวิชา 

- การจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก  
- การจัดการสารสนเทศส าหรับเยาวชน  
- การจัดการสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ  

หน้า 45-46 ในส่วนของค าอธิบายรายวิชาของทั้ง 4 
วิชา ได้แก้ไขให้สอดคล้องกันทั้งหมด โดยขึ้นต้นด้วย
แนวคิดและหลักการให้เหมือนกัน 
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ข้อเสนอแนะจากสภาวิชาการ ค าชี้แจง / การแก้ไข 
- การจัดการสารสนเทศส าหรับ

ผู้ด้อยโอกาส  
ให้สอดคล้องกับวิชาอ่ืนๆ โดยให้ขึ้นต้น
ด้วยแนวคิดและหลักการให้เหมือนกัน
ทั้งหมด 

ข้อ 3.2 ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ประจ า ควรแก้ไข
ข้อมูลอาจารย์ในส่วนของผลงานทางวิชาการ/ 
การวิจัย/การแต่งต ารา เป็นแบบย่อ โดยให้ระบุ
ว่าอยู่ในภาคผนวกอะไร 

หน้า 49-54 ในส่วนของข้อมูลผลงานทางวิชาการ/ 
การวิจัย/การแต่งต ารา ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ให้ดูรายละเอียดในภาคผนวก ง ส าหรับอาจารย์
ประจ าให้ดรูายละเอียดในภาคผนวก จ 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล 
ข้อ 2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน

ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ควรแก้ไขผลการ
เรียนรู้ข้อ 2.4.1  ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ ให้
สอดคล้องกับแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ซึ่ง มี 4 ข้อเท่านั้น 

หน้า 63 แก้ไขผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ ให้ถูกต้องตาม 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) คือ มี 4 ข้อ ดังนี้ 
(1) มีความสามารถท างานเป็นกลุ่มในฐานะผู้น าและผู้
ตามได้      
(2) สามารถริเริ่มสร้างสรรค์ แนวทางท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ 
(3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เป็น
อย่างดี ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
(4) มีการค้นคว้าและวางแผนในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ข้อ 5 แผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) ในส่วนของ
วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ควร
ลดความรับผิดชอบหลักลงให้เหมาะสม 

หน้า 80 ปรับลดความรับผิดชอบหลักของวิชา
วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ ให้เหมาะสม 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ควรแก้ไข

ระดับความพึงพอใจฯ ตัวบ่งชี้ที่ 11 และ 12 จาก 
3.5 เป็น 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

หน้า 94-95 แก้ไขระดับความพึงพอใจฯ ของตัวบ่งชี้
ที่ 11 และ 12 เป็น 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0  

 


