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ค าน า 
 

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีวิสัยทัศน์ที่มุ่ง เน้นการปฏิบัติพันธกิจตามบทบาทหน้าที่ 
ของสถาบันอุดมศึกษาอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนและมีคุณภาพที่ดี และการพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพ  
ที่มุ่งตอบสนองนโยบายของรัฐในการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในประเทศ อีกทั้งสังคมไทย  
ในปัจจุบันมีก าลังเคลื่อนเข้าสู่ยุคที่ ใช้ เทคโนโลยี ภาษา การติดต่อสื่อสารผ่านโลกออนไลน์  
เป็นส่วนใหญ่ ท าให้โครงสร้างของสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้ทั้งองค์กร  
ในภาครัฐและภาคเอกชนจ าเป็นต้องปรับตัวตามกระแสให้ทันเพื่อความอยู่รอด และสามารถก้าวไป
อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 ดังนั้นหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีนั้นจึงต้องเน้นที่จะหล่อหลอม ปรับปรุง 
และพัฒนาให้ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต มีทิศทางไปในสิ่งที่สังคมมุ่งหวัง ภายใต้กรอบอันดี
งามตามคุณธรรม จริยธรรม โดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนองการท างานทั้งในภาครัฐ
และเอกชน และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม พร้อมเข้าสู่สังคมดิจิทัล (Digital Society) 
สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างมืออาชีพ โดยให้ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะการจัดการองค์กรสารสนเทศ ทักษะการท างานในศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีความรับผิดชอบต่อสังคม อดทนและมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นส่วนสนับสนุน
การพัฒนาประเทศ โดยจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) ทั้งนี้ข้อมูลที่น ามาสนับสนุน
การจัดท าหลักสูตรมาจากหลายภาคส่วน ทั้งจากผู้ใช้บัณฑิตและผู้ประกอบการ ผู้เรียน อาจารย์ผู้สอน 
ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งส่งผลให้หลักสูตรได้พัฒนารายวิชาใหม่ 
การควบรวมรายวิชาเดิม และยกเลิกบางรายวิชา ที่เห็นควรว่าจะตอบสนองกับสิ่งที่องค์กรมุ่งหวังและ
ให้บัณฑิตของหลักสูตรเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศต่อไป 
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร 
ฉบับน้ีจะสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์
หลักสูตรปรับปรงุ พุทธศักราช 2561 

 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ   มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร     : 25471651102266 
 ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย   : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

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 (ถ้ามี)   

  ไม่มี 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 134 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
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 5.2 ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
  หลักสูตรปริญญาตรีประเภทวิชาการ 
 5.3 ภาษาที่ใช ้  
  การจดัการเรียนการสอนภาษาไทย 
 5.4 การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทย  
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
6. สถานภาพของหลักสตูร และการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ.2556 
 6.2 เริ่มเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
 6.3 คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิจารณาหลักสูตรในการ
ประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 
 6.4 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ พิจารณาหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  
1(1)/2561 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 
 6.5 คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 7(27)/2561 
เมื่อวันที ่13 กรกฎาคม 2561 
 6.6 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่  7(27)/2561 เมื่อวันที่  20 
กรกฎาคม 2561 
 6.7 องค์กรวิชาชีพรับรองหลักสูตร 
  ไม่มี 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2563 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศกึษา 

 8.1 บรรณารักษ ์ 
 8.2 นักเอกสารสนเทศ 
 8.3 นักจัดการระบบสารสนเทศ  
 8.4 นักจัดการความรู ้
 8.5 ผู้ประกอบการด้านสารสนเทศ 
 8.6 เจ้าหน้าที่สารสนเทศเฉพาะทาง 
 8.7 อาชพีอิสระด้านบรรณารักษ ์
9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

ช่ือ – นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

วุฒิการศึกษา/ 
สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทาง
วิชาการ 

1. นายบรรพต พิจิตรก าเนิด 
5 3099 90021 xx x 

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณภาพ)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

พ.ศ.2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(บรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์) 

ภาคผนวก 
ค 

 ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พ.ศ.2546 
 

 ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์) 
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 

พ.ศ.2540 
 

2. นางสาวบุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 
3 7099 00203 xx x 

ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

พ.ศ.2558 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(บรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์) 

ภาคผนวก 
ค 

 ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

พ.ศ.2541 

 ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ทางการศึกษา) 
วิทยาลัยครูนครปฐม 

พ.ศ.2535 
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ช่ือ – นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

วุฒิการศึกษา/ 
สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทาง
วิชาการ 

3. นางสาวสายสุดา  
ปั้นตระกูล 
3 1021 00237 xx x 

ปร.ด. (นวตักรรมการเรียนรู้และ
เทคโนโลยี)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

พ.ศ.2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(บรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์) 

ภาคผนวก 
ค 

 ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

พ.ศ.2544 

 ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์) 
สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี 

พ.ศ.2540 

4. นางสาวฐิติยา เนตรวงษ์ 
3 4699 00198 xx x 

ค.ด. (เทคโนโลยีและส่ือสาร
การศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2553 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(บรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์) 

ภาคผนวก 
ค 

 วศ.ม. (วิศวกรรมดินและน้ า)  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ.2546 
 

 ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ.2544 

 วศ.บ. (วิศวกรรมการก่อสร้าง) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

พ.ศ.2538 

5. นายจิตชิน จิตติสุขพงษ์ 
5 1009 99074 xx x 

ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

พ.ศ.2558 อาจารย์ ภาคผนวก 
ค 

 บธ.ม. (การตลาด) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

พ.ศ.2551 
 

 ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

พ.ศ.2544 
 

 ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์) 
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 

พ.ศ.2537 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจ าวันของมนุษย์มากขึ้น ผลจาก
การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท าให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลปริมาณที่ เพิ่มขึ้น  
อย่างต่อเน่ือง ท าให้สภาพแวดล้อมของสังคมโลกเข้าสู่ยุคสังคมดิจิทัล ซึ่งเป็นสังคมที่มีการแข่งขันด้วยข้อมูล 
สารสนเทศ การใช้นวัตกรรม ระบบอัจฉริยะต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ 
อย่างเต็มศักยภาพและเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของมนุษย์  ตลอดจน 
การจัดกระบวนทัศน์ต่าง ๆ การรู้สารสนเทศและดิจิทัลเป็นบริบทส าคัญในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บุคคลท างานได้สะดวก สามารถค้นข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศออนไลน์ น ามาซึ่ง
บรรทัดฐานและกรอบโครงสร้างทางสังคม มาตรฐาน กฎเกณฑ์ การใช้สารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล 
ที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทการเรียนการสอนด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
รวมถึงการสร้างแนวความคิดที่ถูกต้องในเรื่องการรับรู้  การใช้ การเผยแพร่ ลิขสิทธิ์รวมถึงจริยธรรม 
ทางวิชาชีพ ที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบและลักษณะที่แตกต่างไปจากเดิม 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  เป้าหมายส าคัญของการพัฒนาประเทศไทยตาม  ร่ างยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี   
(พ.ศ.2560-2579) คือ การพัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัลด้วยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรของประเทศ  
มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถและทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตในยุคดิจิทัล 
เพื่อการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ สร้างสรรค์สังคม 
และประเทศ ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์จึงเป็นไปเพื่อตอบสนอง
การเสริมสร้างทักษะสารสนเทศของการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน รู้เท่าทัน 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีจริยธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล 
เนื่องจากทักษะสารสนเทศถือเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นในการเข้าถึงเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล  การสร้าง
สารสนเทศดิจิทัล เช่น คลังข้อมูลและสื่อ ห้องสมุดดิจิทัล พิพิธภัณฑ์ดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ ดังนั้น 
การพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้จึงเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะสารสนเทศที่ส าคัญ  3 ด้าน 
คือ ทักษะความช านาญด้านการรู้คิด ทักษะความช านาญด้านเทคนิค และทักษะความช านาญด้าน
เทคโนโลยีสารสารสนเทศและการสื่อสาร 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลยั  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  การพัฒนาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ด าเนินการโดยยึด  
ความสอดคล้องกับ ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ตามทิศทาง และแนวโน้มความต้องการ
ก าลังคนในอนาคต แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และ Roadmap การบริหารวิชาการ พ.ศ.2559 - 
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2563 รวมทั้งต้องเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และบริบททางการศึกษา  
ตามองค์ประกอบส าคัญของสิ่งที่สร้างความรู้และทักษะในศตวรรษที่  21 จึงท าให้การพัฒนาคุณลักษณะ
พิเศษของนักศึกษาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มีคุณลักษณะพิเศษ  ได้แก่  
มีบุคลิกภาพที่ดี มีจิตบริการ มีภาวะผู้น า มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
มีความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาตนเอง และมีทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  คุณลักษณะพิเศษดังกล่าวให้สอดคล้องกับความต้องการในการบริหารจัดการสารสนเทศ 
แต่ละประเภทในยุค Thailand 4.0 จึงเป็นคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็นหลักสูตรบูรณาการ 
ที่สามารถตอบสนองความต้องการบรรณารักษ์ยุคใหม่ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความสามารถ
จัดการห้องสมุดและสารสนเทศทุกประเภท โดยเฉพาะสารสนเทศอิ เล็กทรอนิกส์และทักษะ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม  เป็นผู้พัฒนาตนเอง 
อย่างสม่ า เสมอ มีความสามารถในการแก้ปัญหา  และการเรียนรู้ ด้ วยตนเองอย่า งต่อ เนื่ อ ง 
ผ่านแหล่งสารสนเทศหลักของสังคมแห่งการเรียนรู้  ดังนั้นคุณลักษณะด้านการบริการสารสนเทศสมัยใหม่
จึงเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ สามารถให้บริการผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งสามารถส่งเสริมและพัฒนาสารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมของประเทศไทย อันน าไปสู่การสร้างศักยภาพ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เชิงวิชาการและการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งยิ่งข้ึน 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศในสาขาที่เป็น 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยใช้กระบวนการการจัดการคุณภาพดา้นหลักสูตร โดยการวิเคราะห์หลักสูตร
ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ซึ่งหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
จัดอยู่ในกลุ่มหลักสูตรที่ก าลังสร้างความโดดเด่นตามความต้องการในอนาคตของตลาดแรงงาน 
ที่มีความช านาญและความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ที่ต้องพัฒนาให้ทันสมัย เป็นหลักสูตรที่พัฒนา
ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน รายวิชาต่าง ๆ ที่ถูกก าหนดขึ้นใหม่ให้ทันการเปลี่ยนแปลงและ 
ให้ความส าคัญกับภาษาอังกฤษ พัฒนารายวิชาใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองทักษะที่จะต้องให้ปฏิบัติงานในอนาคต 
ด าเนินการควบคู่ไปกับการจัดการคุณภาพด้านนักศึกษา ที่มุ่งเน้นองค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และ
สมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพื่อความส าเร็จของผู้เรียน ทั้งด้านการท างานและการด าเนินชีวิตตามกรอบ 
แนวทางการพัฒนาทักษะของคนในศตวรรษที่ 21  



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  หน้า 7 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น 
  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ได้แก่ การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานส าหรับงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ พื้นฐานการจัดการข้อมูล พื้นฐานการเริ่มต้นธุรกิจสารสนเทศ และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่  

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นมาเรยีน 
  ไม่มี 

13.3 การบริหารจัดการ 
  รายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดให้กับนักศึกษาในหลักสูตรนี้มีวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และหลักสูตรอื่น ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
โดยได้วางแผนการประสานงานกับคณะและหลักสูตรอื่น ๆ ล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประสานงานด้านวิชาการกับส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน  
รวมทั้งมีการบริหารและจัดการหลักสูตร โดยจัดท าแผนปฏิบัติงาน ด าเนินการตามแผน ติดตามตรวจสอบ  
มีการน าผลการทวนสอบ และผลการประเมินจากการประกันคุณภาพการศึกษามาศึกษาวิเคราะห์  
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อบังคับ/ระเบียบ 
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
  “บัณฑิตมีความรู้ความสามารถจัดการห้องสมุดและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
มคีวามรู้และทักษะดิจิทัล และมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม” 

1.2 ความส าคัญ 
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
เป็นหลักสูตรบูรณาการที่สามารถตอบสนองความต้องการบรรณารักษ์และนักสารสนเทศยุคใหม่ 
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเน้นความสามารถจัดการห้องสมุดและสารสนเทศ มีทักษะ
สารสนเทศ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้พัฒนาตนเอง 
อย่างสม่ าเสมอมีการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ แต่เนื่องจากทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย 
การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานให้ตรงกับตลาดงาน สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การวางรากฐาน 
การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น 
มีทักษะ ความรู้  และความสามารถในการจัดการสารสนเทศ ตามนโยบายชาติ ซึ่งประกอบด้วย  
1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมนักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์ 2) การพัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้  และความสามารถในการด ารงชีวิต 
อย่างมีคุณค่า และ 3) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
และส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนเข้าถึงได้  ซึ่งเป็นส่วนส าคัญ 
ของการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลกัษณะดังต่อไปนี้ 

1) มีความรูใ้นด้านการจัดการห้องสมุดและสารสนเทศ ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
มีความใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และปรับตัวให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม การเมือง
และเศรษฐกิจโลก 
   2) มีทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใช้ 
ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
   3) มีใจรักบริการ มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
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   4) มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกต่อวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

  คาดวา่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในระยะเวลา 5 ปี 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
(1) แผนพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ผู้สอนประจ าหลักสูตร 
(1.1) สนับสนุนส่งเสริมอาจารย์
ผู้สอนให้เป็นหนึ่งในสมาชิกของ
สมาคมวิชาชีพ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรู้เท่าทัน
ความกา้วหน้าทางวิชาการ 
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

(1.1) ส่งเสริมให้อาจารยเ์ข้าร่วม
ประชุม ฝึกอบรมเพื่อยกระดับ
คุณภาพทางวิชาการ 

(1.1) รายงานการส่งเสรมิ 
ให้อาจารย์เข้าร่วมประชมุ 
ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาระดบั
คุณภาพบุคลากร 
และจ านวนอาจารย์ที่ไดร้ับ 
การส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนา 
ทางวิชาการ 

(1.2) สนับสนุนส่งเสริมอาจารย์
ประจ าให้มีคุณวุฒิในระดบัที่
สูงข้ึนและมีต าแหน่งทาง
วิชาการ 

(1.2) มีระบบและกลไกสนับสนุน
ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าศึกษา
ต่อระดับปริญญาเอกและ 
มีต าแหน่งทางวิชาการ 

(1.2) แผนการส่งเสริมอาจารย์
ประจ าให้มีวุฒิการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้นและมีต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

(1.3) สนับสนุนส่งเสริมอาจารย์
ประจ า และอาจารย์ผู้มี
ต าแหน่งทางวิชาการ ให้ท าวิจัย
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน และพัฒนาคุณภาพ
ทางวิชาการ 

(1.3) มีระบบและกลไกสนับสนุน
ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าท าวจิัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

(1.3) งานวิจัยเพื่อพัฒนา 
การเรียนการสอน และงานวิจัย 
เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย ์

(2) แผนพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของหลักสูตร 
(2.1) สร้างความรว่มมือ (MOU) 
กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

(2.1) จัดเตรียมแหล่ง 
ฝึกประสบการณ์วชิาชพี 
ที่หลากหลายและเพียงพอ 
ต่อจ านวนนักศกึษา  
โดยการหาเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานตา่ง ๆ 

(2.1) เอกสารการสรา้งความ
ร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน อาท ิ
- เอกสารลงนามความรว่มมือ 
(MOU) และรายงานฐานข้อมูล
แหล่งฝึกประสบการณ์วชิาชีพ
ส าหรับนักศึกษา หรือ 
- เอกสารใด ๆ ที่แสดงถึง 
การตอบรับความร่วมมือ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
  ระหว่างหลักสูตรกับหน่วยงาน

อื่น ๆ 
(2.2) วางแผนการ 
ฝึกประสบการณ์วชิาชพีของ
หลักสูตรให้เป็นระบบมาตรฐาน
อย่างต่อเน่ือง 

(2.2) ก าหนดแผนการ  
ฝึกประสบการณ์วชิาชพี  
เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าสู่
ตลาดแรงงานโดยการเรยีนรู้ 
จากประสบการณ์จริง 

(2.2) คู่มือการฝกึประสบการณ์
วิชาชพีของหลักสูตร  
ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ประกอบการต่อ 
ผลการปฏิบัติของนักศึกษา และ
รายงานสรุปผลการฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพ 

(2.3) การจดัเก็บข้อมูล 
ที่เป็นระบบและพัฒนา
ฐานข้อมูลการฝึกประสบการณ์
วิชาชพีที่เป็นมาตรฐาน 

(2.3) จัดท าฐานข้อมูลการ 
ฝึกประสบการณ์วชิาชพี และ
จัดเก็บข้อมูลแหล่งฝึกใน
ฐานข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์
ความเหมาะสมและ 
ความเพียงพอต่อไป 

(2.3) ฐานข้อมูลการ 
ฝึกประสบการณ์วชิาชพี 
 

(3) แผนปรับปรุงหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ 
(3.1) วิจัยความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน และ
ผู้ประกอบการ เพื่อน าผล  
การวิจัยมาพัฒนาหลักสตูร 

(3.1) จัดท าวิจัยตดิตามความ
เปลี่ยนแปลงด้านความตอ้งการ
ของตลาดแรงงาน และ
ผู้ประกอบการ  

(3.1) รายงานการวิจัย 
การประเมินความพึงพอใจ 
ในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ 

(3.2) หลักสูตรมีการปรับปรุง
แผนการสอนให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ 

(3.2) ปรับปรุงแผนการสอน 
ทุกรายวิชา ให้สอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพด้าน
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์
ตามผลการวิจัย 

(3.2) มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 
มคอ.6 มคอ.7 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบการศึกษา 
  การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน จะเปิดกรณีที่นักศึกษาเรียนไม่ผ่าน (F) ในรายวิชาที่เปิด
ตามแผนการศึกษา หรือมีการยกเลิกรายวิชา (W) ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจและความเห็นชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี 
2. การด าเนินการหลักสตูร 

2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  วัน - เวลาราชการปกต ิเฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 
  ภาคการศึกษาที่หนึ่ง ระหว่างเดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม 
  ภาคการศึกษาที่สอง  ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 
  ภาคการศึกษาฤดรู้อน  ระหว่างเดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคม  

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  1) ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ และ 
  2) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศการรับสมัครสอบวัดความรู้ เพื่อพิจารณาคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  3) มีความปกติทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา  

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
   1) การปรับตวัจากการเรยีนในระดับมัธยมศึกษาสูร่ะดับอุดมศึกษา 
   2) นักศึกษาขาดพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  1) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา 
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  2) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าเรียน และกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาชีพและความเชี่ยวชาญที่ส่งเสริมวิชาชีพให้แก่นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาเป็นระยะ
อย่างต่อเน่ือง และสม่ าเสมอ 
  3) สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางภาษาให้แก่นักศึกษา อาทิ การจัดทดสอบ 
และ/หรือฝึกอบรมเสริมความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษก่อนเปิดภาคการศึกษา และระหว่าง
การศึกษาตามช่วงเวลาที่เหมาะสม  

2.5 แผนการรับนักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 

ปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ปีที่ 2 - 40 40 40 40 
ปีที่ 3 - - 40 40 40 
ปีที่ 4 - - - 40 40 
รวม 40 80 120 160 160 

จ านวนผู้คาดวา่จะส าเรจ็การศกึษา    40 40 
2.6 งบประมาณตามแผน 

  2.6.1 งบประมาณรายรบั (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าบ ารุงการศึกษา 1,528,000 3,056,000 4,584,000 6,112,000 6,112,000 
ค่าลงทะเบียน  280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 32,000 64,000 96,000 128,000 128,000 
รวมรายรับ 1,840,000 3,400,000 4,960,000 6,520,000 6,520,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)  

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ก. งบด าเนินการ 
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,147,650 1,810,800 2,515,400 3,032,300 3,262,300 

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  227,800 332,900 352,200 372,600 394,200 
3. รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย 

305,600 611,200 916,800 1,222,400 1,222,400 

รวม (ก) 1,681,050 2,754,900 3,784,400 4,627,300 4,878,900 
ข. งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ ์ 2,000,000 1,400,000 980,000 686,000 480,200 
รวม (ข) 2,000,000 1,400,000 980,000 686,000 480,200 
รวม (ก)+(ข) 3,681,050 4,154,900 4,764,400 5,313,300 5,359,100 
จ านวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 
ค่าใช้จา่ยต่อหัว
นักศึกษา 

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

 
2.7 ระบบการศึกษา 

  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก)  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก)  
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
    ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกติ 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสตูร 

 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 134 หน่วยกิต 
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ 95 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาบังคับ   60 หน่วยกิต 
 2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกวา่  30 หน่วยกิต 
 2.3 วิชาประสบการณว์ิชาชีพ 5 หน่วยกิต 
 3) หมวดวิชาเลือกเสร ีเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 3.1.3 รายวิชา 
   1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 33 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

1500201 ความเป็นสวนดุสิต 
Suan Dusit Spirit 

4(2-4-6) 

1500119 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ 
Thai for Being Scholars 

6(6-0-12) 

1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าตน 
English for Self-direction 

4(4-0-8) 

1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด 
English for Reflective Thinking 

4(4-0-8) 

2500116 สังคมอารยชน 
Civilized People Societies 

4(2-4-6) 

250017 พลเมืองไทยและพลโลกที่ด ี
Smart Thai and Global Citizens 

4(2-4-6) 

4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตรใ์นชีวติประจ าวัน 
Science and Mathematics in Daily Life 

4(2-4-6) 

4000113 ความเข้าใจและการใชด้จิิทัล 
Digital Literacy 

3(2-2-5) 



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  หน้า 15 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

2) หมวดวิชาเฉพาะ ใหเ้รียนไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต แบ่งเป็น 
    2.1) วิชาบังคับ 60 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

1631103 สารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม 
Information, Library and Society 

3(3-0-6) 

1631104 ทักษะการรู้สารสนเทศ 
Information Literacy Skills 

3(2-2-5)  

1631105 ทักษะจ าเป็นของนักสารสนเทศในยุคดิจิทัล 
Necessary Skills of Information Professional in Digital Age 

3(2-2-5) 

1631207 การพัฒนาทรพัยากรห้องสมุด 
Collection Development 

3(2-2-5) 

1631208 การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
Information Resources Cataloging 

3(2-2-5) 

1631306 การส่งเสริมการอา่นและการเรียนรูต้ลอดชีวิต 
Promotion of Reading and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

1631307 การบริการสารสนเทศ 
Information Services 

3(3-0-6) 

1631308 การค้นคืนสารสนเทศและบริการอา้งอิง 
Information Retrieval and Reference Services 

3(2-2-5) 

1631603 การอา่นภาษาอังกฤษส าหรับนักสารสนเทศ 
English Reading for Information Professional 

3(3-0-6)  

1631604 การเขียนภาษาอังกฤษส าหรับนักสารสนเทศ 
English Writing for Information Professional 

3(3-0-6) 

1631605 ภาษาอังกฤษเพื่อการบรกิารผู้ใช้ 
English for User Service 

3(3-0-6) 

1632209 การจดัหมู่ทรพัยากรสารสนเทศ 
Information Resources Classification 

3(2-2-5) 

1632313 การพัฒนาเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ 
Library and Information Web Development 

3(2-2-5) 

1632402 การจดัการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ 
Library and Information Organization Management 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

1633121 การจดัการฐานข้อมูลห้องสมุดและสารสนเทศ 
Library Database Management and Information 

3(2-2-5) 

1633124 พื้นฐานการเริ่มต้นธรุกิจสารสนเทศ 
Introduction to Starting Information Business  

3(3-0-6) 

1633417 การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ 
Public Relations and Information Marketing 

3(2-2-5) 

1633418 การจดัการความรูใ้นองคก์รสารสนเทศ 
Knowledge Management in Information Organization 

3(3-0-6) 

1634419 เทคโนโลยีและสื่อใหม่ในห้องสมุด 
Technologies and New Medias in Library 

3(3-0-6) 

1634903 สัมมนาทางบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
Seminar in Library and Information Science 

3(2-2-5) 

 
   2.2) วิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

1632102 พื้นฐานการจัดการข้อมูล 
Introduction to Data Management 

3(3-0-6) 

1632210 การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
Library of Congress Classification 

3(2-2-5) 

1632314 การศึกษาผู้ใช้ 
User Studies 

3(2-2-5) 

1632609 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
Thai for Communication in Library and Information Work 

3(3-0-6) 

1632610 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
English for Professional 

3(3-0-6) 

1633118 การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานส าหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
Basic Programming for Library and Information Work 

3(2-2-5) 

1633123 การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ 
Library and Information Web Database Development 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1633125 โปรแกรมประยุกต์ส าหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ 

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

1633126 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
Systems Analysis and Design for Library and Information Work 

3(2-2-5) 

1633127 การวิเคราะห์สื่อและเครือข่ายสังคม 
Social Network and Media Analysis 

3(2-2-5) 

1633128 แหล่งสารสนเทศและการบริการสารสนเทศทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
Information Sources and Services in Science, Technology, 
Humanities, and Social Sciences  

3(2-2-5) 

1633129 การใช้สารสนเทศเพื่อความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 
Use of Information for Creativity and Imagination 

3(2-2-5) 

1633130 การจัดการข้อมูลสาธารณมติ 
Data Management on Public Opinion Poll 

3(2-2-5) 

1633206 การสร้างและการจัดการเน้ือหาสารสนเทศ 
Information Content Creation and Management 

3(2-2-5) 

1633419 การจดัการสารสนเทศส 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) 

1634420 การจัดการโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ 
Library and Information Project Management 

3(2-2-5) 

1634904 การวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
Introduction to Research in Library and Information Science 

3(2-2-5) 
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    2.3) วิชาประสบการณ์วิชาชีพ 5 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

1634806 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
Field Experience in Library and Information Science 

5(450) 

 
    3) หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
    ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และจะต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
รวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
  



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  หน้า 19 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

 3.1.4 แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษา 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา 

ด้วยตนเอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1500119 ความเป็นสวนดุสิต 4 2 4 6 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ  
1631103 สารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม 3 3 0 6 
1631104 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3 2 2 5 
1631105 ทักษะจ าเป็นของนักสารสนเทศในยุคดิจิทัล 3 2 2 5 
1631307 การบริการสารสนเทศ 3 3 0 6 
1631603 การอ่านภาษาอังกฤษส าหรับนักสารสนเทศ 3 3 0 6 

รวม 19 15 8 34 
     
     

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษา 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา 

ด้วยตนเอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1500201 ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้  6 6 0 12 

หมวดวิชาเฉพาะ - วิชาบังคับ  
1631207 การพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด 3 2 2 5 
1631208 การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 3 2 2 5 
1631306 การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 2 2 5 
1631308 การค้นคืนสารสนเทศและบริการอ้างอิง 3 2 2 5 
1631604 การเขียนภาษาอังกฤษส าหรับนักสารสนเทศ 3 3 0 6 

รวม 21 17 8 38 
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ปีที่ 2 / ภาคการศึกษา 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา 

ด้วยตนเอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าตน 4 4 0 8 
4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล 3 2 2 5 
หมวดวิชาเฉพาะ - วิชาบังคับ  
1632209 การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 3 2 2 5 
1632313 การพัฒนาเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ 3 2 2 5 
หมวดวิชาเฉพาะ – วิชาเลือก 
163xxxx วิชาเลือก 6    

รวม 19    
 

     

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษา 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา 

ด้วยตนเอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด 4 4 0 8 
2500116 สังคมอารยชน 4 2 4 6 
หมวดวิชาเฉพาะ - วิชาบังคับ  
1632402 การจัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ 3 2 2 5 
1633121 การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและสารสนเทศ 3 2 2 5 
หมวดวิชาเฉพาะ – วิชาเลือก     
163xxxx วิชาเลือก 6    

รวม 20    
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ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา 

ด้วยตนเอง 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี 4 2 4 6 

หมวดวิชาเฉพาะ - วิชาบังคับ  
1631605 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผู้ใช้ 3 3 0 6 
1633417 การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะ – วิชาเลือก     
163xxxx วิชาเลือก 6    
หมวดวิชาเลือกเสรี 3    

รวม 19    
 
 

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา 

ด้วยตนเอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 4 2 4 6 
หมวดวิชาเฉพาะ – วิชาบังคับ 
1633124 พื้นฐานการเร่ิมต้นธุรกิจสารสนเทศ 3 3 0 6 
1633418 การจัดการความรู้ในองค์กรสารสนเทศ 3 3 0 6 
หมวดวิชาเฉพาะ – วิชาเลือก 
163xxxx วิชาเลือก 6    
หมวดวิชาเลือกเสรี 3    

รวม 19    
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ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา 

ด้วยตนเอง 

หมวดวิชาเฉพาะ - วิชาบังคับ  
1634419 เทคโนโลยแีละสื่อใหมใ่นห้องสมุด 3 2 2 5 

1634903 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 3 2 2 5 
หมวดวิชาเฉพาะ – วิชาเลือก 
163xxxx วิชาเลือก 6    

รวม 12    
 
 

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษา 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา 

ด้วยตนเอง 

หมวดวิชาเฉพาะ - วิชาประสบการณ์วิชาชีพ 
1634806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ 
5 
 

 450  

รวม 5  450  
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 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

1500201 ความเป็นสวนดุสิต  
Suan Dusit Spirit 

4(2-4-6) 

 พัฒนาการความเป็นมาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อัตลักษณ์ 
แห่งวัฒนธรรมสวนดุสิต มารยาทอย่างไทยและการน าไปสู่ความเป็นผู้ดีที่ได้ชื่อว่าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี 
พัฒนาการในวิชาการในสาขาที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย ด้านการเรือน วิชาชีพครู สาธิตอนุบาลละอออุทิศ 
การศึกษาพิเศษ อาหาร อุตสาหกรรมการบริการ งานการพยาบาล ตลอดทั้งศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม  
อันแสดงออกถึงความเป็นไทยและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในทุกมิติ การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น บุคลิกภาพตามรูปแบบความเป็นสวนดุสิต ความรัก ความศรัทธา มุ่งมั่น ทุ่มเท 
ในการท างานด้วยความประณีต และรู้จริงในสิ่งที่ท า 
 Development of Suan Dusit University from the past to the present, SDU’ s 
cultural identity, Thai social manners and development with civility into ladies and 
gentlemen, development of SDU’s academic distinction in culinary arts, teaching profession, 
kindergarten education at La- or Utis Demonstration School, special education, food and 
services, nursing services, and elegant art and culture, as identification of being Thai and 
aligned with global changes in all dimensions, self- study, understanding of oneself and 
others particular personality according to Suan Dusit Spirit, love, belief, determination and 
devotion for work with great care and particular expertise 
 
1500119 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้  

Thai for Being Scholars 
6(6-0-12) 

 ใช้ภาษาเพื่อความถูกต้อง ความงดงาม ความมีสุนทรียะของภาษาทั้งทักษะการฟัง การพูด 
การออกเสียง การอ่าน และการเขียน ใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โดยจับประเด็นส าคัญจากเรื่องที่อ่าน  
และฟัง ตั้งค าถาม วิเคราะห์ ตีความ และประเมินค่า แสดงถึงบุคลิกภาพและความเป็นผู้รอบรู้ในการใช้
ภาษาในฐานะเครื่องมือของการประกอบอาชีพและการติดต่อสื่อสารในแต่ละสังคม 
 Use of language with accuracy, elegance and aesthetics, in terms of listening, 
speaking, pronunciation, reading and writing, use of Thai for communication, by getting main 
ideas from what is read and listened to, making inquiries, analyses, interpretations and 
evaluations, to indicate one’ s personality and scholars for the use of Thai as a tool for 
professional work and communication in each society 
   



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  หน้า 24 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าตน 
English for Self-direction 

4(4-0-8) 

อ่านและท าความเข้าใจข้อมูลสารสนเทศหรือเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน สรุปใจความส าคัญจากเรื่อง
ที่ฟังและอ่าน อภิปราย เสนอแนวคิดในประเด็นที่เป็นข้อดีและข้อด้อยในศาสตร์สาขาวิชาชีพเฉพาะทาง 
ของตนเอง เขียนจดหมาย รวมถึงค าร้องขอที่ไม่เป็นทางการ จดบันทึกเรื่องใกล้ตัวและใจความส าคัญ 
ของเรื่องระหว่างการพูดคุย 
 Reading and understanding of data and information and matters in everyday 
situations, demonstration of main ideas from what is heard and read, discussion, 
presentation of ideas related to strengths and weaknesses in one’s particular field of study, 
writing of letters and informal requests, and note-taking of familiar matters and key concepts 
during discussions 
 
1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด 

English for Reflective Thinking 

4(4-0-8) 

ใช้ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในการให้รายละเอียดค าชี้แจงและค าแนะน าเรื่อง  
ที่ตนเองรู้แก่ผู้อื่น เข้าใจเนื้อหาบทความและประกาศประชาสัมพันธ์ต่าง  ๆ วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  
และแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของไทย 
และของเจ้าของภาษา สนทนาโต้ตอบและพูดให้ข้อมูลในหัวข้อเรื่องที่คุ้นเคยอย่างคล่องแคล่วและเป็น
ธรรมชาติ 

Practice of English listening and speaking skills in providing others with detailed 
instructions and advice in one’ s area of expertise, understanding of articles and public 
announcements, analysis of basic information, and expression of ideas on abstract and 
concrete matters, as well as ones related to Thai and native- speaking culture, interaction 
with and provision of information for others with fluency and spontaneity 
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2500116 สังคมอารยชน 

Civilized People Societies  

4(2-4-6) 

 ความหมาย ความส าคัญ ความรู้และข้อคิดจากการศึกษาอารยธรรมโลก อารยธรรมตะวันตก 
อารยธรรมตะวันออก และอารยธรรมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ 
เชิงเปรียบเทียบกับอารยธรรมไทย พัฒนาการทางสังคมแบบอารยชนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสัมพันธ์กับระบบ
การเมือง การปกครอง กฎหมาย และรูปแบบของรัฐตลอดจนระบบเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา 
ผ่านผลงานศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 Identification, significance, knowledge, and ideology gained from studies of 
global civilization, western civilization, eastern civilization and South East Asian civilization, 
emphasizing comparative analyses with Thai civilization, social development with civility in 
21st century, which is related to political systems, laws and forms of government, economic 
systems, beliefs and religions, through various areas of arts from the past to the present 
 
2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี 

Smart Thai and Global Citizens 

4(2-4-6) 

 ประวัติความเป็นมาของสังคมไทยและโลกจากอดีตสู่ปัจจุบัน มรดกทางภูมิปัญญาในสาขา 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการปรับตัวให้เท่าทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา ความร่วมมือและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ ความรับผิดชอบต่อสังคม ทัศนคติปฏิเสธคอรัปชัน รู้จักหน้าที่ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก ตระหนักถึงความเป็นปัจเจกชนในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก รวมถึงการเคารพในสิทธิ
มนุษยชนและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 History of Thai and global societies from the past up to the present, wisdom 
heritage in various fields related to identity of being Thai and philosophy of sufficiency 
economy, to adapt oneself to changes in the global society, building up skills of analytical 
thinking and problem solution, collaboration and peaceful coexistence with others, 
responsibility for the society, anti- corruption attitude, awareness of one’ s duty and one’ s 
individual identification as Thai and global citizens, as well as respect to human rights and 
cultural diversity 
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4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Science and Mathematics in Daily Life 

 4(2-4-6)  

 การคิดและการให้เหตุผล การบริหารการเงินส่วนบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจ 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับปัจจัยการด ารงชีวิต การประยุกต์วิทยาศาสตร์  
เพื่อสุขภาพ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์  
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างคุ้มค่า สื่อสังคมออนไลน์กับการด าเนินชีวิตในยุคดิจิทัล และการบูรณการ 
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  
ที่เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตและการท างาน 
 Thinking and reasoning, personal finance, data analysis and decision- making, 
scientific skills and procedures, science and living factors, application of science for health, 
life quality and environment, information technology advancement, analysis and 
worthwhile use of information technology, online social media and ways of living in the 
digital age, and integration of science, mathematics and information technology, to solve 
everyday problems for benefits of living and working 
 
4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล 

Digital Literacy 
3(2-2-5) 

 แนวคิดเกี่ยวกับความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล สิทธิและความรับผิดชอบ การเข้าถึงสื่อดิจิทัล 
การสื่อสารยุคดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิทัล ความเข้าใจสื่อดิจิทัล แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล  
การมีสุขภาพดีในยุคดิจิทัล ดิจิทัลคอมเมิร์ซ กฎหมายดิจิทัล และเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต 
 Digital literacy concept, rights and responsibilities, digital media access, digital 
communication, digital security, digital media understanding, digital society practices, digital 
health and wellness, digital commerce, digital law and future digital technology 
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หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาบังคับ 
 
1631103 สารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม 

Information, Library and Society 

3(3-0-6)  

 แนวคิดและหลักการของสารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม พัฒนาการของห้องสมุด ความส าคญั
ของห้องสมุดและสารสนเทศ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดและสารสนเทศ แนวคิดขององค์กรจัดเก็บ 
และจัดการความรู้ความทรงจ าของมนุษย์ พิพิธภัณฑ์ จดหมายเหตุ บทบาทและสถานภาพของบรรณารักษ์
และนักสารสนเทศ 
 Concepts and principles of information, library and social, development of 
library, the importance of libraries and information, policies relating to libraries and 
information, conceptual of the organizations store and manage about knowledge, memory 
of human, museum, archives, and the role and status of librarians and information 
professionals 
 
1631104 ทักษะการรู้สารสนเทศ 

Information Literacy Skills 
3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการของการรู้สารสนเทศ ทรัพยากรและแหล่งสารสนเทศ การวิเคราะห์ 
ความต้องการใช้สารสนเทศ การค้นหาสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ จริยธรรมการใช้สารสนเทศ  
การอ้างอิง และการท ารายงานวิชาการ 
 Concept and principles of information literacy, resources and information 
sources, information needs analysis, information search query, information evaluation, ethic 
and fair use, referencing, and writing academic report 
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1631105 ทักษะจ าเป็นของนักสารสนเทศในยุคดิจิทัล 
Necessary Skills of Information Professional in Digital Age 

3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทักษะที่จ าเป็นในการท างานยุคดิจิทัล 
ของบรรณารักษ์และนักวิชาชีพสารสนเทศ อาทิ การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ความคิดสร้างสรรค์ การบริหารบุคคล การร่วมมือกับผู้อื่น ความฉลาดทางอารมณ์ การลงความเห็น  
และการตัดสินใจ การใส่ใจความต้องการของลูกค้า การต่อรอง และความยืดหยุ่นทางปัญญา 
 Concepts and principles of 21st century skills, neccessary working skills of 
librarians and information professionals in digital age such as solving complex problems, 
critical thinking, creativity, personnel management, collaboration with others, emotional 
intelligence, judgments and decisions, customer care, negotiation, and intellectual flexibility 
 
1631207 การพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด 

Collection Development 
3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการของการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด ประเภท ลักษณะของทรัพยากร
สารสนเทศ รวมถึงทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ กระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรห้องสมุด ความร่วมมือและเครือข่ายด้านการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด  การจัดท าข้อก าหนด 
ของผู้ว่าจ้าง การเจรจาต่อรอง การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด 
จริยธรรมในการใช้สารสนเทศดิจิทัล 
 Concepts and principles of information resources development, types and 
characteristics of information resources, digital collection, information sources, processes of 
information resources development, collaboration and network for information resources 
development, term of reference, negotiation, application of information technology for 
information resources development, ethics use of digital information 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  หน้า 29 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

1631208 การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
Information Resources Cataloging 

3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการของการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ หลักเกณฑ์การท ารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบแองโกลอเมริกัน เมตะดาตา และอาร์ดีเอ เครื่องมือที่ใช้ในการท ารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (MARC) 
 Concepts and principles of information resources cataloging, rules of information 
resources cataloging using Anglo-American Cataloguing Rules (AACR), metadata, and 
resource description and access (RDA), tools for information resources cataloging, 
information resources cataloging with machine-readable cataloging (MARC) 
 
1631306 การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

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

 แนวคิดและหลักการของการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต พฤติกรรมการอ่าน เทคนิค  
การอ่าน ทักษะการอ่านเพื่อให้เข้าใจและเข้าถึงองค์ความรู้ ทักษะการอ่านเพื่อสร้างปัญญา ปัญหาการอ่าน
ของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ การจัดบริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 Concepts and principles of reading and lifelong learning, reading behavior, 
reading techniques, reading skills to understand and access knowledge, reading skills to 
create wisdom, reading problems of various groups, services and activities to promote 
reading and lifelong learning 
 
1631307 การบรกิารสารสนเทศ 

Information Services 
3(3-0-6) 

 แนวคิดและหลักการของการบริการห้องสมุด การบริการสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล ประเภท
ของการบริการ ความต้องการสารสนเทศและบริการ วัฏจักรของห้องสมุดและการบริการ  การออกแบบ
บริการสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในงานบริการห้องสมุด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับห้องสมุดและการบริการ จิตบริการ แนวโน้มของการบริการสารสนเทศ นวัตกรรมการบริการสารสนเทศ 
 Concepts and principles of library services, printed media and digital media 
services, type of services, information and service requirements, library and service circle, 
information service design, ICT usage in library services, law related to library and services, 
service mind, trend to library services, information service innovations 
 



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  หน้า 30 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

1631308 การค้นคืนสารสนเทศและบริการอ้างอิง 
Information Retrieval and Reference Services 

3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการค้นหาข้อมูลพื้นฐาน เทคนิคการค้นคืนสารสนเทศขั้นสูง การเลือก
ฐานข้อมูล การใช้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ การประเมินผลการสืบค้น ปรัชญาของการบริการอ้างอิง  
การวิเคราะห์ค าถาม การสัมภาษณ์ การให้บริการอ้างอิง การบริการอ้างอิงแบบเสมือน บท บาท 
ของผู้ให้บริการอ้างอิงในสังคมดิจิทัล 
 Concepts and principles of searching, strategies of advanced information 
retrieval, database selections, types of information systems, evaluations of information 
retrieval, philosophies of reference services, question analysis, interviews, reference services, 
virtual reference services, roles of librarians in digital society 
 
1631603 การอ่านภาษาอังกฤษส าหรับนักสารสนเทศ 

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

 ทบทวนโครงสร้างประโยค ฝึกหาใจความส าคัญและค าส าคัญ การตีความและสรุปความ  
การใช้พจนานุกรมและค าศัพท์สัมพันธ์ ศึกษาค าศัพท์และส านวน ฝึกอ่านบทความวิชาการและบทความ
ทั่วไปทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ฝึกอ่านงานเขียนประเภทอื่น ๆ 
 Reviewing sentence structures, identifying main idea and key words, content 
interpretation and summary, usage of dictionary and thesaurus, studying vocabularies and 
idioms, reading academic and non-academic articles related with library and information 
science, reading various types of documents 
 
1631604 การเขียนภาษาอังกฤษส าหรับนักสารสนเทศ 

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

 ทบทวนไวยากรณ์พื้นฐานภาษาอังกฤษ ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างประโยคและประโยค
ตัวอย่างประเภทต่าง ๆ ฝึกเขียนประโยคความเดียว ประโยคความรวม ประโยคความซ้อน ประโยคความ
รวมและประโยคความซ้อน ศึกษาส่วนประกอบของการเขียนย่อหน้า ฝึกเขียนย่อหน้า ศึกษาโครงสร้าง 
ของการเขียนเรียงความ ฝึกเขียนเรียงความทั่วไปและที่เกี่ยวกับบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 Reviewing english grammar, studying and analyzing sentence structures and 
various sentence examples, writing simple, compound, complex and compound-complex 
sentences, studying elements of a paragraph, writing paragraphs, studying structure of an 
essay, writing essays for general and library and information science purposes 



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  หน้า 31 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

1631605 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผู้ใช้ 
English for User Service 

3(3-0-6) 

 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานบริการ การสนทนาตามสถานการณ์ ค าศัพท์
เกี่ยวกับการบริการ มารยาทการบริการ การกล่าวทักทาย การเสนอความช่วยเหลือผู้ใช้  การจัดการ 
ข้อร้องเรียน การน าเสนอบริการ 
 English communication for user service, conversation on situational, 
vocabularies related service, manner, greeting, offering help to user, handling with 
complaints, service presentation  
 
1632209 การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 

Information Resources Classification 
3(2-2-5) 

 แนวคิด หลักการและหลักเกณฑ์ของการจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศด้วยระบบทศนิยมดิวอี้  การก าหนดสัญลักษณ์แทนเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ  
และการวิเคราะห์เรื่อง 
 Concepts, principles, and rules for calaloging and classification of information 
resources with Dewey Decimal System, symbols definition representing information 
resources, subject analysis 
 
1632313 การพัฒนาเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ 

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

 แนวคิดและหลักการของการพัฒนาเว็บ โครงสร้างเว็บ การออกแบบเว็บ การจัดการเน้ือหาบน
เว็บ การประชาสัมพันธ์และการตลาดบนเว็บ การประเมิน และการดูแลรักษาเนื้อหาบนเว็บ การใช้
โปรแกรมออกแบบและจัดการเน้ือหาบนเว็บ จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บ 
 Concepts and principles of web development, web structures, web design, web 
content management, public relations and information marketing on web, web evaluation, 
ma intaining web content, using web design and content management software, the ethics 
involved in web development 
   
   
   
   



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  หน้า 32 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

1632402 การจัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ 
Library and Information Organization Management 

3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการของการจัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ การวางแผน การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการงบประมาณ การจัดการความเปลี่ยนแปลง การจัดการความเสี่ยง ภาวะผู้น า
และการจูงใจ เครื่องมือส าหรับการบริหารจัดการห้องสมุดสมัยใหม่ องค์กรสารสนเทศดิจิทัล เทคนิค  
การสื่อสารทางวิชาการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ  
 Concepts and principles of library and information organization management, 
planning, human resources management, budget management, change management, risk 
management, leadership and motivation, trend to library administration tools, digital 
information organization, communication techniques for scholar, standard and quality 
assurance of libraries and information organizations 
 
1633121 การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและสารสนเทศ 

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

 โครงสร้างข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล แบบจ าลองข้อมูล แนวคิดและหลักการออกแบบ
ห้องสมุดและสารสนเทศที่ดี เทคนิคการท าให้เป็นบรรทัดฐาน แผนผังความสัมพันธ์ของข้อมูล ภาษา
แบบสอบถาม พจนานุกรมข้อมูล ความปลอดภัยของฐานข้อมูล การใช้โปรแกรมประยุกต์ในการจัดการ
ฐานข้อมูลห้องสมุดและสารสนเทศ 
 Data structure, database management systems, database models, database 
system development for library and information, data normalization techniques, entity 
relationship, query languages, data dictionary, database security, the use of application 
software for library database management and information 
 
1633124 พื้นฐานการเริ่มต้นธุรกิจสารสนเทศ 

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

 แนวคิดและหลักการเริ่มต้นธุรกิจสารสนเทศ องค์ประกอบของการเริ่มต้นธุรกิจ กระบวนการ
เริ่มต้นธุรกิจ วัฎจักรของธุรกิจสารสนเทศ กฎหมายพื้นฐานส าหรับการเริ่มต้นธุรกิจสารสนเทศ
 Concepts and principles of starting an information business, elements of starting 
a business, the process of starting a business, information business cycle, basic law for 
starting an information business 
   



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  หน้า 33 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

1633417 การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ 
Public Relations and Information Marketing 

3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการของการประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ กลยุ ทธ ์
การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ การสร้างตราสินค้า การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ความสัมพันธ์
ของการประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ คุณธรรมและจริยธรรมของการประชาสัมพันธ์ 
และการตลาดสารสนเทศกรณีศึกษาการประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศส าหรับห้องสมุด  
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  
 
1633418 การจัดการความรู้ในองค์กรสารสนเทศ 

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

 แนวคิดและหลักการการจัดการความรู้ กระบวนการและรูปแบบการจัดการความรู้ ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้ โครงสร้างพื้นฐานของการจัดการความรู้ ปฏิบัติการ
จัดการความรู้ การวัดและประเมินผล คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับนักจัดการความรู้ 
 Concepts and principles of knowledge management, process and knowledge 
management model, information system for knowledge management, organization of 
learning, basic structure of knowledge management, action for knowledge management, 
measurement and evaluation, moral and ethics for knowledge managers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  หน้า 34 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

1634419 เทคโนโลยีและสื่อใหม่ในห้องสมุด 
Technologies and New Medias in Library 

3(3-0-6) 

 แนวคิดและหลักการของเทคโนโลยีและสื่อใหมใ่นห้องสมุด พัฒนาการ ประเภทของเทคโนโลยี
และสื่อใหม่ในห้องสมุด การวางแผน ทักษะการใช้งาน การประเมิน การบ ารุงรักษา ผลกระทบของ
เทคโนโลยีในห้องสมุดและแนวโน้มของเทคโนโลยีและสื่อใหมใ่นห้องสมุด 
 Concepts and principles of library technologies and new medias, evolution, 
types of library technologies and new medias, planning, application skills, evaluation, 
maintenance, the impact of library technologies, and the trend of library technologies and 
new medias 
   
1634903 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

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

 รูปแบบและวิธีการจัดสัมมนา ประเด็นส าคัญที่ เกี่ยวกับวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ 
และสารสนเทศศาสตร์ การน าเสนอและอภิปราย กรณีศึกษาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 Models and methods for seminar organization, important issues on library and 
information science, presentation and discussion of case studies on library and information 
science 
 
วิชาเลือก 
 
1632102 พื้นฐานการจัดการข้อมูล 

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

 แนวคิดพื้นฐานด้านการจัดการข้อมูล ประโยชน์ของข้อมูล การเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน 
ด้วยข้อมูล ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการ วิเคราะห์ เก็บรวบรวม แสดงผลข้อมูล เทคนิค
พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูล การประยุกต์การจัดการข้อมูลในการแก้ปัญหา 
 Basic concepts of data management, usefulness of data, Increasing competition 
with information, the software and modern technology in the management, analysis, 
collection, data output, basic techniques of data analysis, the apply of data management 
in problem solving 
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1632210 การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
Library of Congress Classification 

3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการของระบบการจัดหมู่ของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน  การจัดหมู่หนังสือ
ทางการแพทย์ การก าหนดเลขหมู่ หัวเรื่อง การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการวิเคราะห์เลขหมู่ 
 Concepts and principles of Library of Congress classification system, National 
Library of Medicine classification, class number, subject headings, and the use of online 
database for classification analysis 
   
1632314 การศึกษาผู้ใช ้

User Studies 
3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการของการใช้ห้องสมุดและสารสนเทศ ความส าคัญของผู้ใช้ จิตวิทยาผู้ใช้ 
พฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ เทคโนโลยีใหม่ส าหรับการวัดและการวิเคราะห์ผู้ใช้ การให้
การศึกษาผู้ใช้ การสื่อสารกับผู้ใช้ การประเมินการใช้ และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใช้ห้องสมุด 
และสารสนเทศ 
 Concepts and principles of library and information usage, importance of users, 
users psychology, behaviors of information search and information usage, new technology 
for users evaluation and analysis, users education guides, communication with users, usage 
assessment and case studies concerned with library and information users studies 
 
1632609 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ 

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

 หลักการสื่อสาร จิตวิทยาการสื่อสาร กลยุทธ์การสื่อสาร ทักษะการใช้ภาษา ได้แก่ การพูด 
การฟัง การอ่าน การเขียนและการสรุปใจความส าคัญ ทักษะการคิด ได้แก่ การใช้เหตุผล การวิเคราะห์  
การสังเคราะห์ การตีความและการสื่อสาร การเขียนงานทางวิชาการ การอ้างอิง 
 Communication principles, communication psychology, communication 
strategies, linguistic skills: speaking, listening, reading, writing and summarizing, thinking skills: 
reasoning, analyzing, synthesizing, interpreting and communicating, academic writing, 
referencing  
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1632610 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
English for Professional 

3(3-0-6) 

 การสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในห้องสมุด การสมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัว 
การสัมภาษณ์งาน การติดต่อผู้ใช้ การน าเสนองาน การรายงานผลการด าเนินงาน การจัดการประชุม 
 Conversation related to library practices, job application, resume writing, job 
interviewing, user contacting, work presenting, results reporting, meeting arrangement 
 
1633118 การเขียนโปรแกรมขั้นพ้ืนฐานส าหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ 

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

 แนวคิดและหลักการของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรม การเขียน 
ผังงาน การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึม การฝึกปฏิบัติ เขียนโปรแกรมส า หรับงานห้องสมุด 
และสารสนเทศ 
 Concepts and principles of computer programming, programming development 
process, flowchart writing, algorithm analysis and design, practice in programming for library 
and information work 
 
1633123 การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ 

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

 แนวคิดและหลักการของการพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล
บนเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับระบบเครือข่าย เครื่องมือจัดการ
ฐานข้อมูลบนเว็บ การฝึกปฏิบัติพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ 
 Concepts and principles of web database development, analysis and design of 
library and information web database, connecting tools to database and network systems, 
web database administration tools, practice in web database development 
 
1633125 โปรแกรมประยุกต์ส าหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ 

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

 แนวคิดและหลักการของโปรแกรมประยุกต์ การใช้โปรแกรมประยุกต์ในงานห้องสมุด  
การบริการ การเผยแพร่ การสื่อสาร และการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 
 Concepts and principles of application software, using application software in 
library, services, dissemination, communication, and library automation usage 



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  หน้า 37 
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1633126 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
Systems Analysis and Design for Library and Information Work 

3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการของการวิเคราะห์และการออกแบบระบบ ตัวแบบระบบและเทคนิค 
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ การประเมิน คัดเลือกและจัดการระบบ กรณีศึกษาการวิเคราะห์ 
และการออกแบบระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
 Concepts and principles of system analysis and design, system models and 
techniques of system analysis and design, evaluation, selection and management of system, 
case studies on system analysis and design for library automation 
 
1633127 การวิเคราะห์สื่อและเครือข่ายสังคม 

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

 แนวคิดและหลักการวิเคราะห์เครือข่ายสังคมและสื่อสังคม การเก็บข้อมูลบนเครือข่ายสังคม 
การตรวจสอบและการวาดภาพนิทัศน์ของเครือข่ายสังคม พลวัตและการเติบโตของเครือข่ายสังคม  
ความเชื่อมโยงของเครือข่ายสังคม การสื่อสารและการเผยแพร่นวัตกรรมบนเครือข่ายสังคม หลักกฎหมาย
เกี่ยวข้องกับสื่อและเครือข่ายสังคม 
 Concepts and principles for analyzing social networks and social media, data 
collection on social networks, examination and visualization of the social networks, the 
dynamics and growth of social networks, the link of social networks, communication and 
dissemination of innovations on social networks, principles of law relating to media and 
social networks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  หน้า 38 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

1633128 แหล่งสารสนเทศและการบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
Information Sources and Services in Science, Technology, 
Humanities, and Social Sciences 

3(2-2-5) 

 สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและการบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เครือข่าย/ข่ายงานสารสนเทศ เทคนิคการค้นคืนสารสนเทศในสาขาต่าง ๆ 
การจัดกิจกรรมและการประเมินการบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 Information related to sciences, technology, humanities, and social sciences, 
information sources and services, network/information group, information retrieval 
techniques in various fields, activities and evaluation of information services for sciences, 
technology, humanities, and social sciences 
 
1633129 การใช้สารสนเทศเพื่อความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 

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

 ความหมายและความแตกต่างของความคิด ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ประเภท  
ของความคิด ความคิดแบบตรรกะ ความคิดแบบมีเหตุผล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อความคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการ การน าสารสนเทศมาใช้อย่างมีเหตุผล การน าสารสนเทศมาใช้ในการคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ 3 ระดับ การใช้ความคิดโดยตรงกับข้อมูลสารสนเทศ 
การใช้ความคิดสร้างสรรค์เชิงซ้อน การใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการกับองค์ความรู้ใหม่ การคิด
สร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม 
 Meaning and difference of ideas, creativity, and imagination, types of ideas, 
logical thinking, and rational thinking, information analysis and synthesis for creativity and 
imagination, reasonable use of information, application of bringing information in creative 
thinking and imagination, 3 levels of creativity use, direct creativity use, complex creativity 
use, application of new knowledge with creativity and imagination use, new knowledge 
creation and innovation 
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1633130 การจัดการข้อมูลสาธารณมติ 
Data Management on Public Opinion Poll 

3(2-2-5) 

 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ประเภท และบทบาทของสาธารณมติ กระบวนการส ารวจ  
สาธารณมติ อาทิ การรวบรวม การจัดเก็บ การเผยแพร่ และการใช้เทคโนโลยีน าเสนอข้อมูลสาธารณมติ 
ต่อสังคม กรณีศึกษาและการส ารวจสาธารณมติภาคสนาม 
 Concepts, theories, definitions, types and roles of public opinion poll, processes 
of conducting the poll such as gathering, storage, disseminating, and using technology for 
presenting public information to society, case studies and surveys of public opinion poll 
 
1633206 การสร้างและการจัดการเนื้อหาสารสนเทศ 

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

 แนวคิดและหลักการของการสร้างและจัดการเนื้อหาสารสนเทศ การวิเคราะห์พฤติกรรม 
และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย การสร้างและการปรับแต่งเนื้อหาสารสนเทศให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างและการจัดการเน้ือหาสารสนเทศ 
 Concepts and principles of information content creation and management, 
analysis of behaviors and needs of the target groups, creation and repackaging of information 
content to match the needs of the target groups, the use of technology for information 
content creation and management 
   
1633419 การจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก 

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

 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับสารสนเทศส าหรับเด็ก พัฒนาการของเด็ก จิตวิทยาส าหรับเด็ก 
พฤติกรรมและความต้องการสารสนเทศของเด็ก ประเภท รูปแบบและขอบข่ายเนื้อหาสารสนเทศส าหรับ
เด็ก แหล่งผลิตและบริการสารสนเทศส าหรับเด็ก การจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการใช้
สารสนเทศ บทบาทและสมรรถนะของผู้ให้บริการและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องในสังคมดิจิทัล 
 Concepts and principles of information for children, development of children, 
psychology for children, information and behavioral needs of children, types, format and 
scopes of content for children, information sources and services for children, information 
management for children, promotion of information usage, roles and capability of service 
providers, and related ethics in digital society 
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1634415 การจัดการสารสนเทศส าหรับเยาวชน 
Information Management for Youth 

3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการของการจัดการสารสนเทศส าหรับเยาวชน ความส าคัญของเยาวชน 
จิตวิทยาเยาวชน พฤติกรรมและความต้องการสารสนเทศของเยาวชน ประเภท รูปแบบและขอบข่ายเน้ือหา
สารสนเทศส าหรับเยาวชน แหล่งผลิตและบริการสารสนเทศส าหรับเยาวชน การจัดการสารสนเทศส าหรับ
เยาวชน กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารสนเทศ บทบาทและสมรรถนะของผู้ให้บริการและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
ในสังคมดิจิทัล 
 Concepts and principles of information management for youth, importance of 
youth, youth psychology, behaviors and information needs of youth, types, format and 
scopes of information content for youth, information sources and services for the youth, 
information management for youth, promotion of information usage, roles and capability of 
service providers, and related ethics in digital society 
   
1634416 การจัดการสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ 

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

 แนวคิดและหลักการของการจัดการสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ ความส าคัญของผู้สูงอายุ 
จิตวิทยาผู้สูงอายุ พฤติกรรมและความต้องการสารสนเทศของผู้สูงอายุ ประเภท รูปแบบและขอบข่าย
เนื้อหาสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ แหล่งผลิตและบริการสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ การจัดการสารสนเทศ
ส าหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารสนเทศ บทบาทและสมรรถนะของผู้ให้บริการและจริยธรรม 
ที่เกี่ยวข้องในสังคมดิจิทัล 
 Concepts and principles of information management for elderly people, 
importance of elderly people, aging psychology, behaviors and information needs of elderly 
people, types and scopes of information content for elderly people, information sources 
and services for elderly people, information management for elderly people, promotion of 
information usage, roles and capability of service providers and related ethics in digital 
society 
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1634417 การจัดการสารสนเทศส าหรับผู้ด้อยโอกาส 
Information Management for the Disadvantaged 

3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการของการจัดการสารสนเทศส าหรับผู้ด้อยโอกาส ความส าคัญ 
ของผู้ด้อยโอกาส จิตวิทยาผู้ด้อยโอกาส พฤติกรรมและความต้องการสารสนเทศของผู้ด้อยโอกาส ประเภท 
รูปแบบและขอบข่ายเนื้อหาสารสนเทศส าหรับผู้ด้อยโอกาส แหล่งผลิตและบริการสารสนเทศส าหรับ
ผู้ด้อยโอกาส การจัดการสารสนเทศส าหรับผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารสนเทศ บทบาท  
และสมรรถนะของผู้ให้บริการและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องในสังคมดิจิทัล 
 Concepts and principles of information management for the disadvantaged, 
importance of the disadvantaged, psychology of the disadvantaged, behaviors and 
information needs of the disadvantaged, types and scopes of information content for the 
disadvantaged, information sources and services for the disadvantaged, information 
management for the disadvantaged, promotion of information usage for the disadvantaged, 
roles and capability of service providers and related ethics in digital society 
 
1634420 การจัดการโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ 

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

 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโครงการ กระบวนการจัดการโครงการห้องสมุด  
และสารสนเทศ การประเมินความต้องการจ าเป็นของโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  
การจัดการโครงการในด้านทรัพยากรมนุษย์ การเงินและงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการโครงการ 
เครื่องมือและเทคโนโลยีการจัดการโครงการ การประเมินโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ  
 Introduction to project management, process of library and information project 
management, assessment of necessary need of project, project feasibility, project 
management of human resources, finance and budget for project management, tools and 
technology for project administration, evaluation of library and information projects 
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1634904 การวิจัยเบ้ืองต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
Introduction to Research in Library and Information Science 

3(2-2-5) 

 แนวคิดและขอบเขตของการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประเภท 
และรูปแบบของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบการวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย เครื่องมือที่ใช้  
ในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเพื่อการวิจัย การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิ เคราะห์ข้อมูล 
การเขียนและเผยแพร่รายงานการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 Concepts and scope of library and information science researches, types and 
formats of researches, research methodology, research design, research proposal writing, 
research instrument, data analysis, research statistics, statistical package for data analysis, 
writing and dissemination of library and information science researches 
 
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
1634806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

Field Experience in Library and Information Science 

5(450) 

 การฝึกปฏิบัติในห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ ประเด็นปัญหาและการแก้ไขปัญหา  
ในสภาวะแวดล้อมจริงของห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 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 าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
ล า 
ดับ 

ช่ือ–นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอกและ
สถาบัน 
ที่จบ 

ผลงาน
ทาง

วิชาการ 

ภาระการสอน ชม./ 
สัปดาห ์/ ภาค

การศึกษา 
ภาระงานสอน
ที่มีอยู่แล้ว 

(กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงานที่
จะมีใน

หลักสูตรนี ้

1 นายบรรพต พิจิตรก าเนิด 
5 3099 90021 xx x 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(บรรณารักษศาสตร์

และ 
สารสนเทศศาสตร์) 

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณภาพ)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
พ.ศ.2559 
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
พ.ศ.2546 
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์) 
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา  
พ.ศ.2540 

ภาคผนวก 
ค 
 

9 9 

2 นางสาวบุญญลักษม์ 
ต านานจิตร 
3 7099 00203 xx x 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(บรรณารักษศาสตร์

และ 
สารสนเทศศาสตร์) 

ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิค
ศึกษา) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ  
พ.ศ.2558 
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
พ.ศ.2541 
ค.บ. (เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา) 
วิทยาลัยครูนครปฐม  
พ.ศ.2535 

ภาคผนวก 
ค 
 

9 9 
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ล า 
ดับ 

ช่ือ–นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอกและ
สถาบัน 
ที่จบ 

ผลงาน
ทาง

วิชาการ 

ภาระการสอน ชม./ 
สัปดาห ์/ ภาค

การศึกษา 
ภาระงานสอน
ที่มีอยู่แล้ว 

(กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงานที่
จะมีใน

หลักสูตรนี ้

3 นางสาวสายสุดา  
ปั้นตระกูล 
3 1021 00237 xx x 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(บรรณารักษศาสตร์

และ 
สารสนเทศศาสตร์) 

ปร.ด. (นวตักรรมการเรียนรู้
และเทคโนโลยี)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี  
พ.ศ.2560 

ภาคผนวก 
ค 

9 9 

  ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
พ.ศ.2544 

  ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์) 
สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี  
พ.ศ.2540 

4 นางสาวฐิติยา เนตรวงษ์ 
3 4699 00198 xx x 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(บรรณารักษศาสตร์

และ 
สารสนเทศศาสตร์) 

ค.ด. (เทคโนโลยีและส่ือสาร
การศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
พ.ศ.2553 
วศ.ม. (วิศวกรรมดินและน้ า) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
พ.ศ.2546 
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
พ.ศ.2544 
วศ.บ. (วิศวกรรมการก่อสร้าง) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
พ.ศ.2538 

ภาคผนวก 
ค 

9 9 
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ล า 
ดับ 

ช่ือ–นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอกและ
สถาบัน 
ที่จบ 

ผลงาน
ทาง

วิชาการ 

ภาระการสอน ชม./ 
สัปดาห ์/ ภาค

การศึกษา 
ภาระงานสอน
ที่มีอยู่แล้ว 

(กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงานที่
จะมีใน

หลักสูตรนี ้

5 
 

นายจิตชิน จิตติสุขพงษ์ 
5 1009 99074 xx x 

อาจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิค
ศึกษา) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ  
พ.ศ.2558 
บธ.ม. (การตลาด)  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
พ.ศ.2551 
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ.2544 
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์)  
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม  
พ.ศ.2539 

ภาคผนวก 
ค 

9 9 

  



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  หน้า 46 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
   หลักสูตรไม่มีการจ้างอาจารย์พิเศษ แต่มีการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ  
จากวิชาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสาขาวิชาหรือสอดคล้องกับสาขาวิชา เข้ามาร่วมถ่ายทอดความรู้
ในบางหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง โดยมอบหมายให้อาจารย์ประจ าวิชา
พิจารณาเลือกสรรผู้ที่มีคุณสมบัติที่ เหมาะสมมาเป็นวิทยากรในรายวิชา โดยผ่านการเห็นชอบ  
จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกบัประสบการณ์ภาคสนาม  

 การเสริมประสบการณ์ภาคสนาม หลักสูตรได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ร่วมกิจกรรม
เสริมประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งจัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางหลักสูตรร่วมมือกับ
หน่วยงานภายในหรือภายนอกสถาบัน ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ 
จากการท างานโดยฝึกการน าความรู้ ไปใช้ในการท างาน และ 2)  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในสถานประกอบการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ในชั้นปีที่ 4 โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาน าความรู้ในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ไป
ประยุกต์ในหน่วยงานทั้งที่เป็นภาครัฐหรือเอกชน ภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวมทัง้
ตัวแทนจากหน่วยงานที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้น ๆ โดยมีระยะเวลาการฝึกงานรวมทั้งสิ้น 
ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง 

4.1 มาตรฐานผลการเรยีนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
  มาตรฐานการเรียนรู้ที่ส าคัญของประสบการณ์ภาคสนาม มุ่งเน้นการบูรณาการองค์
ความรู้เพื่อประยุกต์สนับสนุนการปฏิบัติงาน ที่สามารถพิจารณาแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ได้ดังนี้ 
   1) ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ต้องแสดงออกถึงความมีวินัยในการท างาน  
ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน ปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ และกติกาสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และ
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
   2) ด้านความรู้ ต้องแสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  และ
วิทยาการที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ
ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง และสามารถบูรณาการ
ความรู้ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กับความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
   3) ด้านทักษะทางปัญญา สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ 
คิดเชิงเหตุผล และคิด เชิงบูรณาการในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง  ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
ได้ อย่ า งมีประสิทธิภาพ  สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการแก้ ไขปัญหาได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรม
และ/หรือประโยชน์ใด ๆ ต่อตนเองและสังคมได้ 
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   4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ สามารถท างาน 
เป็นทีมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ส่งท าให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ แสดงออกถึงความสามารถ 
ในการปรับตั ว  ร่ วมกิ จกรรม  และมี ปฏิ สั มพั นธ์ ที่ ดี ในสั งคมพหุ วัฒนธรรม  แสดงออกถึ ง 
การมีภาวะความเป็นผู้น าเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น  ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวก 
ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ และแสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง 
   5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปรผลและน าเสนอข้อมูล ได้อย่างเหมาะสม และ 
ใช้เป็นพื้นฐานการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน  มีความสามารถในการใช้ภาษา 
เพื่อการสื่อสาร มคีวามสามารถในการติดต่อสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม และแสดงออกถึง 
การมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน  

4.2 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาใน 1 ภาคการศกึษา  
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงการหรืองานวิจัย 
 ไม่มี 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1) มีบุคลิกภาพทีด่ี และมีจิตบริการ - สอดแทรกเรื่องราวเกี่ยวกับบุคลิกภาพ เช่น การแต่งกาย  

การเข้าสังคม มารยาทไทย การวางตัว และการมีจิตบริการ  
ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
- อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับเรื่องบุคลิกภาพ และ
การมีจิตบริการ 
- กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศ และ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เป็นต้น 

2) มีภาวะผู้น า มีระเบียบวินัย และมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

- สอดแทรกเน้ือหาเกี่ยวกับภาวะผู้น า ความมีระเบียบวินัย และ
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
- กิจกรรมการเรียน นักศึกษาจะได้ฝึกการท างานเป็นทีม
ร่วมกับผู้อื่น ฝึกการน าเสนอในที่ชุมชน ฝึกความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
- กิจกรรมพัฒนานักศึกษา นักศึกษาจะได้ฝึกการด าเนิน
กิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองหรือช่วยเหลือ
สั ง คม  โ ดยมี ก า รผลั ด เปลี่ ย นหน้ าที่ ค ว ามรั บผิ ดชอบ 
ในแต่ละกิจกรรม 

3) มีความคดิสรา้งสรรคแ์ละการ
พัฒนาตนเอง 

- สอดแทรกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และน าเสนอความคิด
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละรายวิชา  
เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ สามารถวิเคราะห์ คิดอย่างมีเหตุผล และสังเคราะห์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง  
- หลักสูตรสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษา ท ากิจกรรมตาม
ความต้องการหรือความสนใจ  ที่สามารถพัฒนาความรู้
ความสามารถ หรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคม 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
4) มีทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- สอดแทรกเนื้อหาและฝึกทักษะการสื่อสารทั้ง 4 ทักษะ  
(ฟัง พูด อ่าน เขียน) การมีมนุษยสัมพันธ์ ในทุก ๆ รายวิชา 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ และทักษะการสื่อสาร การมีมนุษย
สัมพันธ์  
- จัดกิจกรรมเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ประยุกต์ใช้กับงานห้องสมุดและสารสนเทศ 

 
2. การพัฒนาผลการเรยีนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
   2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
    2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
     มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมก ากับความรู้  ตั้ งมั่น 
อยู่ในหลักคุณธรรม และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตลอดจนมีส านึกต่อสังคมส่วนรวมซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมีคุณลักษณะส าคัญ 
ดังนี้ 
     1) มีคุณลักษณะตามค่านิยมไทยที่ดี ได้แก่ การประพฤติตนตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมพื้นฐาน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย รักษากฎหมาย มีอุดมการณ์ 
ในสิ่งที่ดีงาม มีความกตัญญู มีสัมมาคารวะ รู้จักเคารพผู้ใหญ่ และรู้จักการรักษาวัฒนธรรมและประเพณี
ไทย 
     2) รู้จักประหยัด อดออมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     3) มีจิตสาธารณะ ได้แก่ คุณลักษณะการมีจิตใจเสียสละ มีส านึกรับผิดชอบ 
ต่อส่วนรวม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเอื้ออาทร ใส่ใจเพื่อนและผู้อื่นให้ความร่วมมือต่อการเรียนการสอน
และกิจกรรมสาธารณะ 
     4) มีความภูมิใจในความเป็นไทย 
     5) ทัศนคติปฏิเสธคอร์รัปชัน ที่แสดงออกมาในด้านความคิดและพฤติกรรม 
     6) มีความเป็นสวนดุสิต ได้แก่ การมีความรักและศรัทธาในองค์กร ด ารงตน
อย่างมีศักดิ์ศรี มุ่งมั่น ทุ่มเท ร่วมแรงใจเป็นหนึ่งเดียว ขยันอดทน พากเพียร ใฝ่รู้มีความประณีตพิถีพิถัน
และรู้ จริ ง ในสิ่ งที่ท า  มีบุคลิกภาพที่ เหมาะสม  แสดงความเป็นผู้น าและความเป็นสวนดุสิต 
ได้อย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ 
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   2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

  1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และ 
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ครอบคลุมตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์ 
การเรียนรู้และน ามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรายวิชา 

 2) เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ เรียนในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้  โดย 
การน าตัวอย่างกรณีศึกษาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ให้เกิดการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

 3) จัดกิจกรรมพิเศษที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมตามที่ก าหนดในรายวิชาอย่างต่อเน่ือง 

 4) มอบหมายให้นักศึกษาผลิตชิ้นงานหรือโครงงานที่สะท้อนคุณลักษณะ 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมตามผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 

 5) ผู้สอนแสดงออกถึงการเป็นต้นแบบที่ดี 
   2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
     1) สร้างเครื่องมือการวัดประเมินตามสภาพจริงโดยสร้างเกณฑ์การให้คะแนน
(Scoring Rubric) 
    2) ประเมินการเข้าเรียนและการส่งงานของนักศึกษาตามก าหนดเวลา 
     3) ประเมินระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม และการแสดงออกทางพฤติกรรม 
ที่เกิดขึ้นในระหว่างการท างานรว่มกัน  
     4) สังเกตพฤติกรรมที่นักศึกษาแสดงออกในระหวา่งเรียน  
    5) ประเมินความรับผิดชอบ ความรกัในความเป็นไทย การเป็นผู้มีจิตสาธารณะ  
     6) วัดเจตคติของผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้หรือแต่ละภาคเรียน 
  2.1.2 ด้านความรู้  
    2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ดา้นความรู ้
     ความรู้ที่ผู้เรียนพึงได้รับจากการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
ความรู้พื้นฐานที่จะท าให้เข้าใจถึงธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่นและสังคม มีความรอบรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง 
ของสังคมไทยและสังคมโลก รวมทั้งสามารถน าความรู้ไปใช้เพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และ
ด ารงตนอยู่ในสังคมได้ โดยเนื้อหาความรู้พหุศาสตร์ที่นักศึกษาได้เรียนรู้ครอบคลุมในเนื้อหาส าคัญ ดังนี้ 
    1) มีความรู้อย่างกว้างขวางเพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
    2) มีโลกทัศน์กวา้งไกล 
    3) มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม
และธรรมชาติ 
    4) มีความรู้ในศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
ภาษา และวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
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    5) สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ 
ในการด าเนินชีวิต     
   2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
     1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ 
และผลการเรียนรู้ด้านความรู้ให้ครอบคลุมตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์  
การเรียนรู้และน ามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรายวิชา 
    2) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญด้วยรูปแบบกิจกรรม 
การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาเช่น การใช้กรณีศึกษา การสนทนา 
อภิปรายกลุ่มย่อย และการน าเสนอเนื้อหาความรู้หน้าชั้นเรียน 
    3) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง การท ากิจกรรมโครงงาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ การศึกษาจากผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญและจากวิทยากรหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    4) จัดกิจกรรมส่ง เสริมการเรียนรู้ครอบคลุมเนื้อหาสาระตามแผนที่ 
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ในรายวิชาโดยมอบหมาย 
งานเป็นรายบุคคลหรือโครงงานกลุ่ม 
    5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้วิธีการ
แสวงหาความรู้และการสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
   2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นความรู้  
     1) การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนในระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
    2) ทดสอบย่อยหลังจบการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ 
    3) การตอบค าถามท้ายบทเรียน 
    4) การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
    5) การประเมินจากชิ้นงานรวบยอด เช่น รายงาน โครงงาน โครงการ ชิ้นงาน 
    6) การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในระหว่างด าเนินกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา 
  2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา  
    2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ดา้นทักษะทางปัญญา 
     ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีสติปัญญา  ใฝ่ เรียนรู้  มีวิจารณญาณ 
มีกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุ เป็นผล สามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะ และสังเคราะห์แนวคิด 
ที่เป็นประโยชน์เพื่อน ามาใช้ในการด ารงชีวิตได้ คุณลักษณะที่ครอบคลุมทักษะทางปัญญา ได้แก่ 
    1) มีทักษะในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
    2) มีทักษะการคิดแบบองค์รวมและเชิงตรรกะอย่างมีเหตุผล 
    3) มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  หน้า 52 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

    4) มีทักษะการคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม 
    5) มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
    6) ความสามารถในการรักษาสุขภาพ 
     2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
     1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนวิเคราะหพ์ฤติกรรมการเรียนรู ้
และผลลัพธ์การเรียนรู้ดา้นทักษะทางปัญญาให้ครอบคลุมตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลลัพธ์การเรียนรู้และน ามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรายวิชา 
    2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มกีารประยกุตใ์ช้ทักษะทางปัญญา เช่น 
การวางแผนงาน การตัดสินใจแก้ปัญหา การบูรณาการเชื่อมโยงความคิด การวิเคราะห์ สังเคราะห์  
และสรุปแนวความคิดในการท ารายงาน โครงงาน โครงการ ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ 
    3) ส่งเสริมการจัดการเรยีนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ได้แก่  
การคดิเชิงตรรกะ การอภิปรายกลุ่ม การแสดง สาธิต การทดลองและสรปุผลอย่างมีหลักการ น่าเชื่อถือ
และสามารถอ้างอิงได ้
    4) การจัดการเรียนการสอนโดยให้ศึกษาจากต้นแบบ (Model) แล้วสรุป 
องค์ความรู ้
    5) การศกึษาดูงานนอกสถานที่ 
    2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
     1) การประเมินผลตามสภาพจริงในระหว่างการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะ 
ทางปัญญา 
    2) การประเมินผลชิ้นงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ รายงาน โครงงาน หรือ
ชิ้นงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ 
    3) การจัดประกวดโครงงาน 
    4) การถาม-ตอบในระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
    5) การทดสอบย่อย 
    6) การสอบกลางภาคและปลายภาค 
  2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
    2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
     ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบเป็นความสามารถ 
ในการแสดงบทบาทของตนเองอย่างเหมาะสม เพื่ออยู่ร่วมในสังคม และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
อย่างราบรื่น และมีความสุข โดยครอบคลุมความรู้และทักษะต่อไปนี้ 
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    1) มีความตระหนักรู้ถึงสิทธิ บทบาทและหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนเข้าใจ  
เห็นคุณค่าและเคารพสิทธิของผู้อื่น 
    2) ความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า และรับผิดชอบต่อสังคมไทยและสังคมโลก  
    3) มีทักษะในการประสานงานความร่วมมือในการท างานเป็นทีม การเป็นผู้น า
และผู้ตามที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการแก้ปัญหาสังคมได้แก่ การรับรู้ปัญหา การเข้าใจปัญหา 
การเรียงล าดับความส าคัญของปัญหา และแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี 
    4) มีความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
อย่างสร้างสรรค์ตระหนักและเข้าใจในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่รวมทั้งเข้าใจความแตกต่าง  
ทางวัฒนธรรม และสามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
   2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
     1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ 
และผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ให้ครอบคลุม 
ตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้และน ามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  
ให้เหมาะสมกับรายวิชา 
    2) จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมกลุ่มในลักษณะกรณีศึกษา 
การอภิปราย การสอนโดยการตั้งโจทย์ปัญหาและการแสดงบทบาทสมมุติ 
    3) จัดการเรียนการสอนโดยมอบหมายการท างานเป็นทีมและให้ใช้กระบวนการ
กลุ่มท างานด้วยความเสียสละ 
    4) ส่งเสริมการท ากิจกรรมที่เป็นโครงงานกลุ่ม  และการเข้าร่วมกิจกรรม 
ที่เน้นความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
   2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
     1) การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและการท างานเป็นทีม 
    2) สังเกตพฤติกรรม ความเสียสละและจิตอาสาในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่ม 
    3) ประเมินผลความส าเร็จของโครงงานที่ แสดงให้ เห็นถึงการก าหนด  
แบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบการเป็นผู้มีจิตอาสา ความเสียสละ การพึ่งพาอาศัยและการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน 
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  2.1.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
    ทั กษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ งตั ว เลข  การสื่ อ สารและการ ใช้ เทคโนโลยี 
เป็นความสามารถในการใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และการวิเคราะห์เชิงเหตุผลเพื่อการศึกษา
ค้นคว้าหาแนวทางแก้ปัญหา รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเข้าถึงข้อมูลความรู้  อีกทั้ง
ความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมคุณลักษณะดังนี้ 
    1) มีความรู้ในการใช้สื่อและข้อมูลสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
    2) ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
    3) มีทักษะในการคิดค านวณ การวิ เคราะห์ เชิงตัวเลขและเชิงเหตุผล 
ที่เป็นตรรกะ 
    4) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยีต่าง  ๆ ในการท างาน 
และการสื่อสาร 
   2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ 
และผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีให้ครอบคลุมตาม
แผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้และน ามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  
ให้เหมาะสมกับรายวิชา 
    2) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การคิด 
เชิงตรรกะบนพื้นฐานของความเป็นเหตุและผล  
    3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการสร้างสถานการณ์  การจ าลองเหตุการณ์  
และหรือบทบาทสมมติเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการอ่าน การเขียน การพูดและการฟัง ทั้งภาษาไทย  
และภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา 
    4) มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 
เช่น การสร้างช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านสื่อออนไลน์  การใช้ TV on demand 
การใช้ e-Learningในห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และทบทวน
บทเรียน ศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองทั้งก่อนและหลังบทเรียนที่ต้องเข้าเรียนกับอาจารย์ผู้สอน 
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    5) ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การคิดเชิงตรรกะ 
ความสมเหตุผลตามข้อเท็จจริง การวิเคราะห์ข้อมูล การพูดและการเขียนสื่อสารเพื่อรายงานเนื้อหาสาระ
ต่าง ๆ ตามข้อก าหนดในรายวิชา ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบในการจัดท ารายงาน 
หรือโครงงานที่ศึกษาค้นคว้า 
    6) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสเต็มศึกษา (STEM 
Education) เพื่อส่ ง เสริมให้ เกิดการบูรณาการทักษะการคิดวิ เคราะห์ เชิ งตัว เลข  การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 
   2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) ใช้วิธกีารถาม-ตอบความรู้ที่เกี่ยวข้องในระหวา่งการจดัการเรียนรู้ 
    2) ทดสอบย่อยหลังจบการจดัการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ 
    3) ประเมินจากโครงงานหรือชิ้นงานรวบยอดที่มอบหมายให้ใช้ความรู้ 
และทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีประกอบในการสร้างงาน 
 

 2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของสาขาวิชา 
  2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
     1) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน  
    2) การแสดงออกถึงการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ 
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
    3) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และกติกาสังคม 
มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
   2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้แก่นักศึกษา โดยสร้างเสริมให้นักศึกษา 
มีระเบียบวินัยในด้านต่าง ๆ เข้าเรียนตรงต่อเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบ 
ของมหาวิทยาลัย 
    2) การปลูกฝังให้มีความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบ 
หรือลอกงานและการบ้านของผู้อื่น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 
ในการสอนทุกรายวิชา รู้จักเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น รวมทั้งมีการจัดโครงการและกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น การยกย่องชมเชยนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม 
เสียสละ และประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น  
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    3) ฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นสมาชิกในสังคม ต้องทราบข้อบังคับ/ระเบียบ 
ของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตนอย่างมีจรรยาบรรณทางวิชาการ และรักษาไว้ซึ่งเกียรติแห่งวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในการเรียนการสอนทุกรายวิชา   
   2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
    1) ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตรงต่อเวลา มีความขยัน 
มุ่งมั่นในการท างานให้บรรลุจุดมุ่งหมาย รวมถึงการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
    2) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายให้ท าไม่ว่าจะเป็นงานเดี่ยวหรืองานกลุ่ม 
    3) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ และระเบียบ
ต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง 
  2.2.2 ด้านความรู้ 
   2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ดา้นความรู ้
    1) แสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ และวิทยาการ 
ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
    2) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
     3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ กับความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง     
   2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    1) การสอนหลากหลายรูปแบบภายในชั้นเรียน อาทิ การบรรยาย สถานการณ์
จ าลอง บทบาทสมมติ ฯลฯ และการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัย 
การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
    2) ฝึกให้นักศึกษาท าโครงงานและงานวิจัย การค้นคว้าและท ารายงานทั้งเดี่ยว 
และกลุ่มตามหัวข้อที่สนใจ 
    3) การสอนโดยให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง ฝึกวิ เคราะห์  สั ง เคราะห์   
และประยุกต์ใช้ความรู้โดยการฝึกปฏิบัติจริงทั้งในชั้นเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    4) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษานอกสถานที่ 
    5) การเชิญผู้มีประสบการณ์มาบรรยายและท ารายงานสรุปประเด็นความรู้ 
ที่ได้รับ     
   2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ 
    1) ประเมินด้านความรู้จากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดให้ผู้เรียนในชั้นเรียน 
    2)  ประเมินจากการทดสอบหลักการและทฤษฎี  โดยการสอบย่อย  
และให้คะแนน 
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    3) ประเมินจากการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
    4) ประเมินผลจากการท างาน โครงงาน หรือรายงานที่ได้รับมอบหมาย  
    5) ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในชั้นเรียน 
    6) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
    7) ประเมินจากการประเมินของผู้ ใช้บัณฑิตที่ รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน  
และการสัมภาษณ์ผู้ดูแลนักศึกษาฝึกงาน 
  2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
   2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ดา้นทักษะทางปัญญา 
     1) สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล 
และคิดเชิงบูรณาการในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2 )  ส ามา รถ ใช้ ก ร ะบวนกา รทาง วิ ทย าศาสตร์ ใ นก า รแก้ ไ ขปัญหา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ 
     3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรมและ/หรือประโยชน์ใด ๆ  
ต่อตนเองและสังคมได้ 
    2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     1) มอบหมายงานที่พัฒนาผู้เรียนให้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ์ได้ 
โดยใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลาย 
     2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสประยุกต์ความรู้ในการแก้ไข
ปัญหา เช่น การเรียนรู้แบบแก้ไขปัญหา (Problem-Based Learning) การจัดท าโครงการ (Project-
Based Learning) หรือ การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Research-Based Learning)  
    3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสบูรณาการความรู้กับศาสตร์
อื่น ๆ ได้ เช่น การฝึกปฏิบัติงานจริง การท ากรณีศึกษา การอภิปรายกลุ่ม การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เป็นต้น 
    4) มอบหมายให้ผู้เรียนท ารายงานการค้นคว้าข้อมูลในสาขาวิชาและศาสตร์ 
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องน ามาบูรณาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่     
   2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทักษะทางปัญญา 
     1) ประเมินจากการทดสอบทั้งการสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบ
ปลายภาค      
    2) ประเมินจากงานที่ไดร้บัมอบหมายทั้งงานเดี่ยว และงานกลุ่ม เช่น โครงการ
หรืองานวิจัยที่มอบหมาย 
    3) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
    4) ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จดัในชั้นเรียน 
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  2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
    1) สามารถท างานเป็นทีมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ท าให้ เกิดผลงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ 
     2) แสดงออกถึงความสามารถในการปรับตัว ร่วมกิจกรรม และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
     3) แสดงออกถึงการมีภาวะความเป็นผู้น า เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ อื่ น  
ใหค้วามช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
     4) แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้  และพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเน่ือง 
   2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เน้นการท า งานเป็นกลุ่มและงาน 
ที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น การระดมความคิดเห็น การอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นที่นักศึกษา
สนใจ 
    2) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์การ การมีมนุษยสัมพันธ์ 
การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์การ การปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อม การยอมรับผู้อื่น ฯลฯ 
    3) ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นผู้น ากลุ่ม  
และสมาชิกกลุ่ม  
    4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม 
    5) ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
    6) เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้เสนอความคิดเห็น ในประเด็นที่ได้รับ
มอบหมายให้ค้นคว้า 
   2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล
และความรับผิดชอบ 
     1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เรียนขณะท ากิจกรรม
กลุ่มและงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
     2) ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของสมาชิกในกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
ให้ท างาน 
     3) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา 
    4) ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
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    5) สังเกตพฤติกรรมจากการระดมความคิดเห็น การอภิปราย หรือการสัมมนา
และบันทึกผลการประเมิน 
  2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ดา้นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) แสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปรผลและน าเสนอข้อมูล 
ได้อย่างเหมาะสม และใช้เป็นพื้นฐานการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 
    2) แสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
    3) แสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสาร โดยใช้ เทคโนโลยี 
ได้อย่างเหมาะสม 
    4) แสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน  
การด าเนินชีวิตประจ าวันได้  
   2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร  
ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน  
    2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
    4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษามีโอกาสค้นคว้าเรียบเรียงข้อมูล
พร้อมการอ้ างอิ งแหล่ งที่ มาของข้อมูลและสามารถน้ า เสนอให้ผู้ อื่ น เข้ า ใจ ได้ อย่ างถูกต้อง 
และให้ความส าคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
    5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้ใช้ความสามารถ 
ในการน าเทคนิคทางสถิติ และทางคณิตศาสตร์พื้นฐานมาประยุกต์ใช้ 
    6) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และให้นักศึกษา
น าเสนอในชั้นเรียน 
    2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1) ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในชั้นเรียน เช่น การสังเกต
พฤติกรรมการสอบย่อย 



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  หน้า 60 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

     2) ประเมินจากผลงานของผู้เรียนทั้งรูปแบบการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน
และ/หรือรายงานที่เป็นรูปเล่ม 
     3) ประเมินจากเทคนิคที่น าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเทคนิคทางสถิติ 
และทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

ผลการเรียนรู ้ 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

1500201 ความเป็นสวนดุสิต 
                         

1500119 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็น 
ผู้รอบรู ้

                         

1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าตน 
                         

1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด 
                         

2500116 สังคมอารยชน 
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ผลการเรียนรู ้ 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ด ี
                         

4000112 วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน  

                         

4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทลั 
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 ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในตารางมีความหมายดังนี้ 
  1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     1) มีคุณลักษณะตามค่านิยมไทยที่ดี ได้แก่ การประพฤติตนตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมพื้นฐาน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย รักษากฎหมาย มีอุดมการณ์  
ในสิ่งที่ดีงาม มีความกตัญญู มีสัมมาคารวะ รู้จักเคารพผู้ใหญ่ และรู้จักการรักษาวัฒนธรรมและประเพณี
ไทย 
     2) รู้จักประหยัด อดออมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     3) มีจิตสาธารณะ ได้แก่ คุณลักษณะการมีจิตใจเสียสละ มีส านึกรับผิดชอบ 
ต่อส่วนรวม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเอื้ออาทร ใส่ใจเพื่อนและผู้อื่นให้ความร่วมมือต่อการเรียนการสอน
และกิจกรรมสาธารณะ 
     4) มีความภูมิใจในความเป็นไทย 
     5) ทัศนคติปฏิเสธคอร์รัปชัน ที่แสดงออกมาในด้านความคิดและพฤติกรรม 
     6) มีความเป็นสวนดุสิต ได้แก่ การมีความรักและศรัทธาในองค์กร ด ารงตน 
อย่างมีศักดิ์ศรี มุ่งมั่น ทุ่มเท ร่วมแรงใจเป็นหนึ่งเดียว ขยันอดทน พากเพียร ใฝ่รู้มีความประณีตพิถีพิถัน
และรู้ จริ ง ในสิ่ งที่ท า  มีบุคลิกภาพที่ เหมาะสม แสดงความเป็นผู้น าและความเป็นสวนดุสิต 
ได้อย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ  
  2. ด้านความรู้  
    1) มีความรู้อย่างกว้างขวางเพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
    2) มีโลกทัศน์กว้างไกล 
    3) มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม
และธรรมชาติ 
    4) มีความรู้ในศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
ภาษา และวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
    5)  สามารถประยุกต์ความรู้ ทางด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ 
ในการด าเนินชีวิต 
  3. ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) มีทักษะในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวติเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
   2) มีทักษะการคิดแบบองค์รวมและเชิงตรรกะอยา่งมีเหตุผล 
   3) มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
   4) มีทักษะการคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม 
   5) มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที ่21 
   6) ความสามารถในการรกัษาสุขภาพ 
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  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) มีความตระหนักรู้ถึงสิทธิ  บทบาทและหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนเข้าใจ  
เห็นคุณค่าและเคารพสิทธิของผู้อื่น 
    2) ความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า และรับผิดชอบต่อสังคมไทยและสังคมโลก 
    3) มีทักษะในการประสานงานความร่วมมือในการท างานเป็นทีม การเป็นผู้น าและ
ผู้ตามที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการแก้ปัญหาสังคมได้แก่ การรับรู้ปัญหา การเข้าใจปัญหา  
การเรียงล าดับความส าคัญของปัญหา และแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี 
    4) มีความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
อย่างสร้างสรรค์ตระหนักและเข้าใจในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่รวมทั้งเข้าใจความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม และสามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
  5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) มีความรู้ในการใช้สื่อและข้อมูลสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
   2) ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3) มีทักษะในการคิดค านวณ การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและเชิงเหตุผลที่เป็นตรรกะ 
   4) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการท างานและ 
การสื่อสาร 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของสาขาวิชา 

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

ผลการเรียนรู ้

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

หมวดวิชาเฉพาะ – วิชาบังคับ 

1631103 สารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม                  
1631104 ทักษะการรู้สารสนเทศ                  
1631105 ทักษะจ าเป็นของนักสารสนเทศในยุคดิจิทัล                  
1631207 การพัฒนาทรพัยากรห้องสมุด                  
1631208 การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ                  
1631306 การส่งเสริมการอา่นและการเรียนรูต้ลอดชีวิต                  
1631307 การบริการสารสนเทศ                  
1631308 การค้นคืนสารสนเทศและบริการอา้งอิง                  
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ผลการเรียนรู ้

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

1631603 การอา่นภาษาอังกฤษส าหรับนักสารสนเทศ                  
1631604 การเขียนภาษาอังกฤษส าหรับนักสารสนเทศ                  
1631605 ภาษาอังกฤษเพื่อการบรกิารผู้ใช ้                  
1632209 การจดัหมู่ทรพัยากรสารสนเทศ                  
1632313 การพัฒนาเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ                  
1632402 การจดัการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ                  
1633121 การจดัการฐานข้อมูลห้องสมุดและสารสนเทศ                  
1633124 พื้นฐานการเริ่มต้นธรุกิจสารสนเทศ                  
1633417 การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ                  
1633418 การจดัการความรูใ้นองคก์รสารสนเทศ                  
1634419 เทคโนโลยีและสื่อใหม่ในห้องสมุด                  
1634903 สัมมนาทางบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์                  
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ผลการเรียนรู ้

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

หมวดวิชาเฉพาะ – วิชาเลือก 
1632102 พื้นฐานการจดัการข้อมูล                  
1632210 การจดัหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน                  
1632314 การศกึษาผู้ใช ้                  
1632609 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ                  
1632610 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชพี                  
1633118 การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานส าหรับงานห้องสมุดและ

สารสนเทศ 
                 

1633123 การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุดและสารสนเทศ                  
1633125 โปรแกรมประยุกต์ส าหรบังานห้องสมุดและสารสนเทศ                  
1633126 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานห้องสมุดและ

สารสนเทศ 
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ผลการเรียนรู ้

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

1633127 การวิเคราะห์สื่อและเครอืข่ายสังคม                  
1633128 แหล่งสารสนเทศและการบริการสารสนเทศทางวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลย ีมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์
                 

1633129 การใช้สารสนเทศเพื่อความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ                  
1633130 การจดัการข้อมูลสาธารณมต ิ                  
1633206 การสร้างและการจดัการเน้ือหาสารสนเทศ                  
1633419 การจดัการสารสนเทศส าหรับเด็ก                  
1634415 การจดัการสารสนเทศส าหรับเยาวชน                  
1634416 การจดัการสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ                  
1634417 การจดัการสารสนเทศส าหรับผู้ด้อยโอกาส                  
1634420 การจดัการโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ                  



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  หน้า 69 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

ผลการเรียนรู ้

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

1634904 การวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และ 
สารสนเทศศาสตร ์

                 

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1634806 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร ์
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 ผลการเรียนรูร้ายวิชาของสาขาวิชาในตารางมคีวามหมายดังนี ้
   1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน  
   2) การแสดงออกถึงการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ค านึง 
ถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
   3) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และกติกาสังคม  
มจีรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
  2. ด้านความรู ้
    1) แสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ และวิทยาการ  
ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
   2) มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
    3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
กับความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
  3. ด้านทักษะทางปัญญา       
    1) สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล  
และคิด เชิงบูรณาการในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2) ส า ม า ร ถ ใ ช้ ก ร ะบวนก า รท า ง วิ ท ย า ศ า สต ร์ ใ นก า ร แก้ ไ ขปัญหา ไ ด้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ 
    3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรมและ/หรือประโยชน์ใด  ๆ  
ต่อตนเองและสังคมได้ 
   4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) สามารถท างานเป็นทีมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ส่งท าให้ เกิดผลงานที่มี
ประสิทธิภาพ 
    2) แสดงออกถึงความสามารถในการปรับตัว ร่วมกิจกรรม และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี  
ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
    3) แสดงออกถึงการมีภาวะความเป็นผู้น าเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น ให้ความช่วยเหลือ
และอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
    4) แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบในการเรียนรู ้และพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง 
  5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) แสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปรผลและน าเสนอข้อมูล  
ได้อย่างเหมาะสม และใช้เป็นพื้นฐานการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 
   2) แสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  หน้า 71 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

   3) แสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
   4) แสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน การด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการใหร้ะดับคะแนน (เกรด) 

 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 หมวด 4 เรื่อง การวัดและประเมินผล  
(ภาคผนวก ก)  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  1) ระหว่างจัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์
ผู้สอนทุกรายวิชาเพื่อติดตามและตรวจสอบกลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล ตลอดจน
แบบทดสอบของรายวิชา เพื่อด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ว่าเป็นไปตามที่ก าหนด 
ในรายละเอียดหลักสูตรหรือไม่ 
  2) ภายหลังการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงาน 
กับอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาเพื่อขอข้อมูล อาทิ รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เกณฑ์การให้คะแนน 
และผลคะแนน ทั้งคะแนนเก็บและคะแนนสอบ เป็นต้น เพื่อใช้ประกอบการทวนสอบมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
  3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของการให้คะแนนและ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการทวนสอบในที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ร่วมกัน และจัดท ารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทุกรายวิชา เสนอต่อคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศกึษา 
  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้ว อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการดังนี้  
  1) สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้ว
เกี่ยวกับผลการเรียนรู้ที่ได้รับและเกิดขึ้นกับนักศึกษา 
  2) สอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่รับและ/หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับนักศึกษา
หลักจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้ว เกี่ยวกับความรู้ความสามารถ ศักยภาพของนักศึกษา ตามกรอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ 
ทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  3) การติดตามความส าเร็จของนักศึกษาหลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้ว ได้แก่ 
การได้รับการยกย่อง การได้รับรางวัลในลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง  
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 
  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าดว้ย การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตร ีพ.ศ.2559 หมวด 7 เรื่อง การส าเร็จการศึกษาและการให้ปริญญา (ภาคผนวก ก)  

3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจ านงขอส าเรจ็การศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้  
  3.2.1 เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร ในภาคการศึกษา
สุดท้าย 
  3.2.2 ผ่านกิจกรรมภาคบังคับตามเกณฑ์ที่หลักสูตรและมหาวิทยาลัยก าหนด 
  3.2.3 ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถด้ านภาษาอั งกฤษตามประกาศ 
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  3.2.4 ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2.1 และ 3.2.3 ยื่นค าร้อง
แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายในระยะเวลา  
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารย์ใหม่ 

 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม ่มีรายละเอียดดังนี้ 
  1) ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อชี้แจงรายละเอียดหลักสูตร แนะน าอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน อาทิ คู่มือการด าเนินงานของหลักสูตร  
คู่มือนักศึกษา กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 
  2) ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมการประชุมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่จดัขึ้นประจ าปี 
เพื่อทราบถึง ปรัชญา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ของผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย 
  3) มอบหมายอาจารย์อาวุโสเป็นพี่เลี้ยงในการให้ค าปรึกษาและแนะน าเทคนิคการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยการสอนคู่กับอาจารย์อาวุโส 
  4) ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แนวทางการท าวิจัย 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการด าเนินงาน
ของรายวิชา (มคอ.5) 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรยีนการสอน การวดัและประเมินผล  
  1) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในแนวทางการจัดการเรียน  
การสอน การท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การใช้ระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา ที่จัดเป็นประจ าโดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือหน่วยงานภายนอก 
  2) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ หรือศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหลักสูตร
และตนเอง 
  3) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยวิธีการจัดการเรียนรู ้(Knowledge management) 
เพื่อให้เกิดถ่ายทอดประสบการณ์และเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ  
การบริหารหลักสูตร 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ  
  1) สนับสนุนการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือในด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอก  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  2) ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ของอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีผลงาน 
ทางวิชาการ ผลงานวิจัยเพื่อการขอต าแหน่งทางวิชาการ 



หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  หน้า 75 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยสวนดุสติ  

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 การบริหารจัดการหลักสูตรให้ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 รวมถึงเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) โดยมีกระบวนการบริหารจัดการ
หลักสูตร ดังนี้  
 1.1 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คน ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ ตรงหรือสัมพันธ์ 
กับสาขาวิชา และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  มีหน้าที่หลัก 
ในการวางแผน ก ากับ และติดตาม การด าเนินงานต่าง ๆ ของหลักสูตร 
 1.2 สร้างความตระหนักและความเข้าใจให้แก่บุคลากร โดยการจัดประชุมชี้แจง ในประเด็น
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประกันคุณภาพ 
 1.3 มีกระบวนการจัดท าหลักสูตร โดยด าเนินการตามคู่มือการจัดท าหลักสูตร โครงสร้าง
หลักสูตร และเนื้อหาสาระรายวิชา ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 1.4 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี หรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ป ี
2. บัณฑิต 

 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นพันธกิจที่ส าคัญ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จัดให้มีกระบวนการ
ประเมินติดตามผลและการสนับสนุนส่งเสริมบัณฑิตภายหลังส าเร็จการศึกษาแล้วด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ 
 2.1 การประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต โดยการสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑติ
เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไปสอดคล้องกับความต้องการและรองรับการท างาน
ของหน่วยงานได้หรือไม่ ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ  
ความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.2 การติดตามการมีงานท าหรือมีกิจการของตนเองของบัณฑิต 
 2.3 การเผยแพร่ การพัฒนาความรู้ให้แก่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว ได้มีความรู้เท่าทัน
ความเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์อย่างต่อเน่ือง ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ได้แก่ การเผยแพร่ข้อมูลทั่วไปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของหลักสูตร การฝึกอบรม/สัมมนาในประเด็นส าคัญ 
เป็นต้น 
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3. นักศึกษา 

 นักศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญที่ชี้ให้เห็นความส าเร็จของการจัดการศึกษา ดังนั้นหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จัดให้มีกระบวนการต่าง ๆ  
ที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้แก่สังคม ตั้งแต่การรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร  
การส่งเสริม พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ความสามารถ
ตามหลักสูตรให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าไปมีส่วนร่วม 
ดังนี้ 
 3.1 การรับนักศึกษา 
  3.1.1 จัดท าระบบ และกลไกการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 4 ปี  
  3.1.2 ประสานงาน ร่วมมือกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในการก าหนด
แผนการรับนักศึกษา คุณสมบัติของนักศึกษา ตลอดจนการสอบ การคัดเลือกเข้ามาศึกษาในหลักสูตร 
  3.1.3 ด าเนินงานตามระบบ และกลไกที่ได้ก าหนดไว้  
  3.1.4 ประเมินผลการด าเนินงานตามระบบ และกลไก เพื่อทราบถึงจุดเด่น จุดด้อย 
ปัญหา/อุปสรรคระหว่างการด าเนินงาน 
  3.1.5 ปรับปรุง/พัฒนาระบบ และกลไกให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
  3.2.1 ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและแต่งตั้งอาจารณ์ที่ปรึกษา เพื่อให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาทุกชั้นปี 
  3.2.2 จัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมทักษะการเรียนรู้  
ในศตวรรษที่ 21  
   1) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
    (1) กรณีที่มีนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเข้ารับการศึกษาร่วมกับ
นักศึกษาทั่วไป จึงต้องเตรียมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าชั้นเรียนและพัฒนาการด้านการรับรู้  
ของผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมการอบรมภาษามือ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งนักศึกษาทั่วไปและนักศึกษา
พิการเรียนร่วม ได้ปรับทัศนคติ และเรียนรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในวัฒนธรรมที่แตกต่าง  
    (2) จัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับการอบรมปรับพื้นความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ในการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาทิ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทักษะ 
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนและการสื่อสาร เป็นต้น 
   2) กิจกรรมส่งเสริม พัฒนาศักยภาพนักศึกษานอกเหนือจากหลักสูตร ด้านต่าง ๆ  
    (1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  
    (2) ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และ 
    (3) ทักษะชีวิตและอาชีพ 
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  3.2.3 บริหารจัดการผลที่เกิดกับนักศึกษา ผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
   1) ติดตาม ตรวจสอบการคงอยู่ของนักศึกษา โดยด าเนินการทุกปีการศึกษา  
   2) ติดตามก ากับดูแลการส าเร็จการศึกษา  
   3) จัดการข้อร้องเรียน โดยจัดเตรียมช่องทางการรับฟังข้อร้องเรียนที่หลากหลาย 
อาทิ การพูดคุยกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ที่ปรึกษา การแจ้งข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์  
เป็นต้น โดยข้อร้องเรียนต่าง ๆ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะน ามาพิจารณาหาวิธีการปรับปรุงแก้ไข 
  3.2.4 ประเมินผลการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อทราบถึงจุดเด่น จุดด้อย ปัญหา/
อุปสรรคระหว่างการด าเนินงาน แล้วน ามาวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการด าเนินงานในปีการศึกษา
ถัดไปให้ดียิ่งขึ้น 
  3.2.5 ปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการค าปรึกษาแก่นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
อย่างต่อเน่ือง   
4. อาจารย์ 

 อาจารย์เป็นผู้มีส่วนในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ การบริหารและพัฒนาอาจารย์
เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบทของมหาวิทยาลัย และของหลักสูตร 
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 
 4.1 จัดท าระบบ และกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 4.2 ประสานงาน ร่วมมือกับกองบริหารงานบุคคล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 4.3 ก าหนดนโยบาย แผนระยะสั้น เพื่อส่งเสริม/สนับสนุนอาจารย์ให้มีคุณสมบัติ 
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่สอดรับกับนโยบายของคณะ และมหาวิทยาลัยตามล าดับ 
 4.4 ติดตามก ากับดูแลการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4.5 ติดตามก ากับดูแลการคงอยู่ของอาจารย์ ให้มีอัตราก าลังเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา  
ที่รับเข้าในหลักสูตร 
 4.6 ประเมินผลการด าเนินงานการบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพื่อทราบถึงจุดเด่น จุดด้อย 
ปัญหา/อุปสรรคระหว่างการด าเนินงาน แล้วน ามาวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการด าเนินงาน  
ในปีการศึกษาถัดไปให้ดียิ่งขึ้น 
 4.7 ปรับปรุง/พัฒนาบริหารและพัฒนาอาจารย์ ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมนิผู้เรียน 

 ภายหลังจากเปิดรับนักศึกษาและใช้หลักสูตรแล้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
จะด าเนินการควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่าง  ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยก้าวทันความก้าวหน้า 
ทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยด าเนินการดังต่อไปน้ี 
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 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
  5.1.1 จัดท าระบบ และกลไกการควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่าง ๆ  
  5.1.2 ประสานงานอาจารย์ผู้สอนให้เสนอแนะแนวทางการปรับเนื้อหาที่ทันสมัยก้าวทัน
ความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงไปทุกสิ้นภาคการศึกษา 
  5.1.3 ประสานงานคณะ เพื่อพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรที่มีการปรับปรุงเล็กน้อย และ
จัดท าเอกสารการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และน าเข้ากระบวนการ
พิจารณาและรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  
  5.1.4 ประเมินผลการด าเนินงานการควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่าง ๆ เพื่อทราบ
ถึงจุดเด่น จุดด้อย ปัญหา/อุปสรรคระหว่างการด าเนินงาน แล้วน ามาวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการ
ด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไปให้ดียิ่งขึ้น 
  5.1.5 ปรับปรุง/พัฒนาควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
อย่างต่อเน่ือง 
 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน 
   5.2.1 จัดท าระบบ และกลไกการก าหนดผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  5.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพื่อพิจารณาการจัดอาจารย์ผู้สอน  
โดยพิจารณาจากคุณวุฒิทางการศึกษา ผลงานวิชาการ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวข้อง
กับหลักสูตร  
  5.2.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตาม และตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3 หรือ มคอ.4) จากอาจารย์ผู้สอน 
  5.2.4 อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอน ซึ่งอาจบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการท านุศิลปะและวัฒนธรรมด้วยก็ได้ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่หลากหลายที่กระตุ้นให้นักศึกษามีการเรียนรู้ที่ดี เช่น การเรียนเชิงรุก (Active Learning) ชั้นเรียน 
กลับด้าน (Flipping Classroom) เป็นต้น 
  5.2.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตาม และตรวจสอบรายงานผลการจัดการเรียน
การสอนของรายวิชา (มคอ.5 หรือ มคอ.6) หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา และจัดท าข้อสังเกตที่พบน าส่ง
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาให้ทราบ 
  5.2.6 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา เพื่อทราบถึงจุดเด่น  
จุดด้อย ปัญหา/อุปสรรคระหว่างการด าเนินงาน แล้วน ามาวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการด าเนินงาน  
ในปีการศึกษาถัดไปให้ดียิ่งขึ้น 
  5.2.7 ปรับปรุง/พัฒนาควบคุมก ากับการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา  
ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
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 5.3 การประเมินผู้เรียน 
  5.3.1 จัดท าระบบ กลไก และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผู้เรียน 
  5.3.2 อาจารย์ผู้สอนระบุวิธีการประเมินผู้เรียนในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 หรือ 
มคอ.4)  
  5.3.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าหนดเวลาการน าส่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
ผู้เรียน อาทิ ข้อสอบกลางภาค ข้อสอบปลายภาค และติดตาม ควบคุมการน าส่งเครื่องมือที่ ใช้  
ในการประเมินผู้เรียนมายังหลักสูตร 
  5.3.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผู้เรียน และ
จัดท าข้อสังเกตที่พบน าส่งอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาให้ทราบ 
  5.3.5 อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5 หรือ มคอ.6) 
ที่ได้ด าเนินการทวนสอบระดับรายวิชาแล้วมายังหลักสูตร 
  5.3.6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา และ 
จัดท าข้อสังเกตที่พบน าส่งอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาให้ทราบ 
  5.3.7 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา เพื่อทราบถึงจุดเด่น  
จุดด้อย ปัญหา/อุปสรรคระหว่างการด าเนินงาน แล้วน ามาวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการด าเนินงาน  
ในปีการศึกษาถัดไปให้ดียิ่งขึ้น 
  5.3.8 ปรับปรุง/พัฒนาควบคุมก ากับการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา  
ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 หลักสูตรด าเนินการตามกระบวนการด้านความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ความต้องการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและนักศึกษา จากนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนด้าน
ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และจัดท าสรุปความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอน 
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ใช้
อาคารสถานที่ของมหาวทิยาลัยสวนดุสติ ในการจัดการเรียนการสอนโดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 6.1.1 ห้องเรียน 
   1) ห้องเรียน  ขนาดจุ 40 คน    จ านวน 4 ห้อง 
       ขนาดจุ 60 คน    จ านวน 8 ห้อง 
       ขนาดจุ 80 คน    จ านวน 2 ห้อง 
       ขนาดจุ 120 คน    จ านวน  1 ห้อง 
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   2) ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ ขนาดจุ 45 คน  จ านวน 8 ห้อง 
   3) ห้องปฏิบัติการทางภาษา ขนาดจ ุ60 คน  จ านวน 2 ห้อง 
   4) ห้องประชุมสัมมนา ขนาดจุ 60 คน   จ านวน  3 ห้อง 
 6.1.2 อุปกรณ์การศึกษา 
   1) เครื่องฉายโปรเจคเตอร์    จ านวน 31 ชุด 
   2) ชุดเครื่องขยายเสียง    จ านวน 31 ชุด 
   3) จอรับภาพ     จ านวน 31 ชุด 
   4) เครื่องฉายภาพวัตถุทบึแสง    จ านวน 31 ชุด 

 หมายเหตุ การใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างคณะและหลักสูตร  บริหารจัดการ 
โดยส่วนกลางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 6.1.3 ห้องสมุด 
   ห้องสมุดส าหรับนักศึกษาจะมีทั้งเอกสารที่อยู่ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์  และ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ห้องสมุด ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย และ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Office of Academic Resources 
and Information Technology) ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารนิเทศ ทุกสาขาวิชา รวมถึงข่าวสาร
ที่ทันสมัย เพื่อให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ ภายในห้องสมุดประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 
   1) อินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต (Intranet and Internet) 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้จัดให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นการสนับสนุน 
การสอนให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าได้ด้วยตนเองและแลกเปลี่ยนสื่อสารกับผู้สอนโดยผ่านไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
   2) ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ 
    การให้บริการฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้  เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูล  
ทั้งบทคัดย่อและเนื้อหา (Abstract and Full Text) แก่ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และนักวิจัย 
ของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยฐานข้อมูล ดังนี้  
     - ฐานข้อมูล TDC  
     - ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global 
     - ฐานข้อมูล ABI/INFORM Complete  
     - ฐานข้อมูล ACM Digital Library 
     - ฐานข้อมูล Emerald Management PLUS และ Emerald Management 
(EM92)  
     - ฐานข้อมูล Academic Search Complete  
     - ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Text  
     - ฐานข้อมูล e-Books  
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     - ฐานข้อมูล IR - Web  
     - ฐานข้อมูล Asian Business and Reference  
     - ฐานข้อมูล Turn-it-in  
     - ฐานข้อมูล Web OPAC 
   3) บริการเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) 
    การให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายให้แก่ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปัจจุบันให้บริการ Wireless LAN ที่ชื่อ Dusit-Secure ซึ่งมีการบริการ 
จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการครอบคลุม 
ทุกชั้นเรียน ทุกอาคารของมหาวิทยาลัยจ านวน 130 จุด 
   4) บริการโฮสติ้ง (WebHosting) 
    การให้บริการรับฝากเว็บไซต์  ภายใต้โดเมนเนม ของ dusit.ac.th ส าหรับ
หน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตส าหรับหน่วยงาน บุคลากร หรือนักศึกษาที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ 
เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานหรือในงานอื่น  
   5) บริการอีเมล์นักศึกษา (Office365) 
    การให้บริการ office 365 หรือ MS.Office เวอร์ชั่นออนไลน์ โดยเปลี่ยน
รูปแบบจากการใช้โปรแกรมบน PC ไปใช้โปรแกรมบน Cloud Computing ท าให้การใช้ Software 
ส านักงานยุคใหม่ เช่น โปรแกรม Word โปรแกรม Excel โปรแกรม Powerpoint โปรแกรม Onenote 
โปรแกรม Publisher โปรแกรม Access และ โปรแกรม Outlook (ระบบอีเมล) ที่สามารถใช้โปรแกรม
เหล่านี้ได้บนทุกอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้  
   6) บริการ Cloud Computing 
    การให้บริการระบบ Cloud Computing แบบ Private Cloud แก่นักศึกษา 
อาจารย์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ส าหรับการให้บริการจะเป็นในลักษณะ Infrastructure as 
a Service (IaaS) ซึ่งจะท าให้ผู้ใช้บริการจะได้เครื่องแม่ข่ายเสมือน และสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์เสริมตาม
ความต้องการ อีกทั้ งยั งสามารถเพิ่มทรัพยากร  เช่น  RAM CPU และ Hard disk หรือจะเป็น 
การสั่ง Restart Server/Shout Down Server ได้ด้วยตนเอง  
   7) บริการ MS Dreamspark 
     การให้บริการดาวน์โหลด Application ของ Microsoft อาทิเช่น ดาวน์โหลด 
Windows และโปรแกรมจากไมโครซอฟต์ฟรี  ผ่ าน  Dream Spark Premium เพื่ อที่ นั กศึกษา 
จะได้ใช้งานเทคโนโลนีด้านสารสนเทศ ในการพัฒนาความสามารถและทักษะในการสร้างสรรค์เทคโนโลยี
ได้อย่างไร้ขีดจ ากัด จะได้มีโอกาสใช้เครื่องมือในการพัฒนาที่หลากหลาย ตรงกับความคิดสร้างสรรค์ 
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   8) บริการ One Drive 
    การให้พื้นที่ เก็บข้อมูลบนคลาวด์ฟรี  1 TB ส าหรับเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 
แบบออนไลน์ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมคือ SkyDrive โดย OneDriveให้เก็บข้อมูลส าคัญ 
ต่าง ๆ อาทิ รูปภาพ วิดีโอ และเอกสารต่าง ๆ ซึ่งสามารถเปิดดูได้จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ 
   9) บริการโปรแกรมประยุกต์ 
    - โปรแกรมประยุกต์ ส าหรับงานพัฒนาโปรแกรมและส าหรับงานพัฒนาสื่อ 
Multimedia เ ช่ น  Visual Studio Adobe Photoshop Adobe PageMaker Adobe Illustrator 
Abode Acrobat Macromedia Dream weaver Macromedia Flash เป็นต้น 
    - โปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง English Discovery 

6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรยีนการสอนเพ่ิมเติม 
  1) ความพร้อมของห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้เอื้อกับคณาจารย์
สามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่างมีประสิทธ์ภาพ 
   2) เตรียมความพร้อมส าหรับเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน 
   3) ห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ต าราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในจ านวนที่เหมาะสม โดยมีกระบวนการจัดซื้ออย่างสม่ าเสมอ 

6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  1) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประเมินความเพียงพอของทรัพยากรและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 
  2) จัดท าแบบส ารวจความต้องการจากนักศึกษา อาจารย์ในการใช้ทรัพยากรและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 
  3) จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากอาจารย์และนักศึกษาผู้ใช้ทรัพยากรและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 
  4) จัดท ารายงานสรุปความต้องการใช้เปรียบเทียบกับทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู้ที่มีอยู่  เพื่อแสดงถึงความเพียงพอและจ าเป็นของทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ในการจัดการเรียนการสอน 
  5) คณะกรรมการเสนอรายงานสรุปความต้องการจ าเป็นตามล าดับขั้นเพื่อการจัดการ
จัดสรรงบประมาณ 
  6) คณะกรรมการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ต่อการใช้ทรัพยากรและ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนและความคุ้มค่าในการใช้งาน 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ชนิดตัวบ่งช้ี: กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน: ระดับ  

ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80  
มีส่วนร่วมในการประชุมวางแผน ติดตาม และทบทวน 
การด าเนินการงานหลักสตูร 

     

2. มรีายละเอียดหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่ สอดคล้อง 
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา / 
สาขาวิชา  

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน 
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวชิา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล 
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ  
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย 
ร้อยละ 25 ของรายวิชาทีเ่ปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ 
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน 
การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับ 
การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

10. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ 
ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่บัณฑิต 
เฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 (หลังจากบัณฑิตส าเร็จ
การศึกษาอย่างน้อย 1 ปี) 

     

 ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่านในระดับด ีคือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1 - 5 จากตารางตัว
บ่งชี้การด าเนินงาน และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  การประเมินกลยุทธ์การสอน ด าเนินการโดยมีข้ันตอน 
  1.1.1 อาจารย์ผู้สอนน าส่งรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ที่มีการระบุกลยุทธ์ 
การสอนมายังหลักสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 30 วัน 
  1.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดของรายวิชา 
แต่ละรายวิชา รวมถึงกลยุทธ์การสอน พร้อมจัดท าสรุปข้อสังเกต หรือข้อแนะน าให้แก่อาจารย์ผู้สอน 
แต่ละรายวิชา เพื่อท าการปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษานั้น ๆ  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน โดยประเมินเกี่ยวกับ
ทักษะการสอน เนื้อหาที่ใช้สอน งาน/กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและ
นักศึกษาในกระบวนการเรียนการสอน ทั้งนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าแบบประเมินอาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้ประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในภาคการศึกษานั้น ๆ 
แล้ว 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาและบัณฑิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จัดเตรียมแบบประเมินหลักสูตร ที่จะประเมินการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่ครอบคลุมการบริหารงาน
ของหลักสูตร โดยจัดให้นักศึกษาท าการประเมินเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา หรือช่วงสัปดาห์สุดท้าย 
ของการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษานั้น ๆ 

2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอก อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดเตรียมความพร้อมในด้านข้อมูล เอกสาร โดยการประเมินลักษณะนี้ ให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการตามข้อบังคับ/ระเบียบของหน่วยงานต้นสังกัด 

2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น  ๆ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดเตรียมแบบประเมินหลักสูตร ที่จะประเมินคุณลักษณะของบัณฑิต 
ศักยภาพของบัณฑิต และคุณภาพของบัณฑิตที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนจากหลักสูตร โดยจัดให้ผู้ใช้
บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ท าการประเมินภายใน 1 ปีหลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา
แล้ว 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 3.1 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ทุกปีการศึกษา 
 3.2 ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการของหลักสูตร 
ตามข้อบังคับ/ระเบียบของหน่วยงานต้นสังกัดเป็นระยะ อาทิ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน เป็นต้น 
 3.3 จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจประเมินการด าเนินการของหลักสูตร เสนอต่อ  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 4.1 น าข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจประเมินที่ระบุในรายงานสรุปผล 
การตรวจประเมินการด าเนินการของหลักสูตรมาทบทวน เพื่อวางแผนปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา
ถัดไป 
 4.2 จัดท าแผนปรับปรุงหลักสูตร เสนอต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าดว้ย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ.2559 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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สรุปการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 

ณ ห้องประชุม 1208/1 (KM) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมวิพากษ์ 
 ๐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  1. รองศาสตราจารย ์ดร.น้ าทิพย์ วิภาวิน  
   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปศาสตร ์ 
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  2. รองศาสตราจารย ์ดร.จุฑารตัน์ ศราวณะวงศ ์ 
   อาจารย์ประจ าภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร ์ 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  3. คุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย์  
   ผู้อ านวยการฝ่ายบรกิารความรูว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ(สวทช.) 
  4. คุณรณดิา โรจน์สัจจะกุล  
   Senior HR Officer Learning and Development, Human Resources 
Development  
   บริษัท ทร ูคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
  5. คุณเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์  
   รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนาความรู้การเงินขั้นพื้นฐาน และหัวหน้าห้องสมุดมารวย  
   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ๐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ (ประธานการวิพากษ์) 
   ที่ปรึกษาอธกิารบด ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 ๐ ที่ปรึกษาภายนอก 
  1. รองศาสตราจารย์ปราณี อัศวภูษติกุล  
   อาจารย์ประจ าภาควิชาบรรณารักษศาสตร ์คณะศิลปศาสตร ์ 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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  2. ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง  
   รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์  
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค ์ 
   อาจารย์ประจ าภาควิชาบรรณารักษศาสตร ์คณะอักษรศาสตร ์ 
   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
 ๐ คณะกรรมการด าเนินงาน 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.บรรพต พิจติรก าเนิด  ประธานกรรมการ 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร กรรมการ 
  3. ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์   กรรมการ 
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สายสดุา ปั้นตระกูล กรรมการ 
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์  กรรมการ 
  6. ดร.นันทวัน เรืองอร่าม   กรรมการ 
  7. นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
 

สรุปประเด็นการวิพากษ ์
 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ข้อ 8 อาชพีที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศกึษา ให้ปรับเป็น 
  - บรรณารกัษ ์
  - นักวชิาการสารสนเทศ 
  - นักจดัการระบบสารสนเทศ 
  - นักจดัการความรู ้
  - เจ้าหน้าที่สารสนเทศเฉพาะทาง 
  - ผู้ประกอบการดา้นสารสนเทศ 
  - อาชีพอิสระด้านสารสนเทศ 
 ข้อ 11.2 ย่อหน้าที่ 1 เพิม่ค าว่า รา่ง หน้าค าวา่ ยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี เนือ่งจากยังไม่
ประกาศใช ้
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 ข้อ 1.1 ปรับข้อความในปรัชญา จากเดิม “บัณฑิตมีความรู้ความสามารถจัดการห้องสมุด
และสารสนเทศ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม” ปรับเป็น 
“บัณฑิตมีความรู้ความสามารถจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ มีความรู้ และทักษะดิจิทัล และมี
จิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม” 
 ข้อ 1.2 ความส าคัญ บรรทัดที่  2 เพิ่มข้อความ “ความต้องการบรรณารักษ์และ 
นักสารสนเทศยุคใหม่” 
 ข้อ 3.1.3 (2) ควรปรับชื่อรายวชิาและจัดให้มีเนื้อหารายวชิา ดังต่อไปนี้  

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ หมายเหต ุ
1) ควรมีเน้ือหาการจดัการ
ความรูใ้นองค์กร ที่นักศกึษาได้
เรียนรู้กระบวนการการบันทึก 
การถ่ายทอดความรู้อยา่งเป็น
ระบบ 

- พัฒนารายวิชาการจัดการ
ความรูใ้นองค์กรสารสนเทศ ขึ้น
ใหม ่
- น าเนื้อหาเกี่ยวกับการบริการ
และเผยแพร่ความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น น าไปเพิ่มใน
รายวชิาสารสนเทศ ห้องสมุด 
และสังคม ในส่วนของ
พิพิธภัณฑ์ จดหมายเหต ุ

- ยกเลิกรายวิชาการจดัการ
ความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

2) ควรมีเน้ือหาเกี่ยวกับ
ทรัพยากรสารสนเทศดจิทิัล 
และเทคโนโลยีต่าง ๆ ทีม่ีใช้ใน
ห้องสมุด รวมถึงการบ ารงุรักษา 
และแนวโน้มของเทคโนโลยีที่จะ
น ามาใช้ในห้องสมุด 

- เพิ่มเน้ือหาเกี่ยวกับทรพัยากร
สารสนเทศดิจทิัล ในรายวิชา
การพัฒนาทรพัยากรห้องสมุด 
และการบริการสารสนเทศ 
- พัฒนารายวิชาเทคโนโลยีและ
สื่อใหม่ในห้องสมุด ขึ้นใหม่ เพื่อ
เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่าง ๆ 
ที่มีใช้ในห้องสมุด การใชง้าน 
การบ ารุงรักษา และแนวโน้ม
ของเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ใน
ห้องสมุด  

- ยกเลิกรายวิชาห้องสมดุดิจิทัล 

3) รายวชิาการจัดหมู่ทรพัยากร
สารสนเทศไม่ได้มีเฉพาะการ
จัดระบบดิวอี้ และระบบ

- เพิ่มเน้ือหาในรายวิชาการจดั
หมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
ซึ่งเรียนเกี่ยวกับหลักการ และ
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ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ หมายเหต ุ
ห้องสมุดรัฐสภาอเมรกิันเท่านั้น 
ยังมีการจดัหมู่หนังสือทางการ
แพทย์ ที่ยังไม่มีสถาบันไหนที่
สอนการจดัหมู่หนังสือทางการ
แพทย์เพื่อรองรับห้องสมดุทาง
การแพทย์เหล่านั้น 

ฝึกปฏิบัติการจดัหมู่ระบบระบบ
หอสมุดรัฐสภาอเมรกิัน และการ
จัดหมู่หนังสือทางการแพทย์
เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
นักศึกษาให้สามารถปฏิบัติงาน
ในห้องสมุดทางการแพทย์ได้อีก
ช่องทางหน่ึง 

4) ควรสอนให้นักศึกษาสามารถ
จัดท าข้อก าหนดของผู้ว่าจ้าง 
(TOR) และมีทักษะของการ
เจรจาตอ่รองกับส านักพมิพ์ 
ร้านค้า หรือผู้จ าหน่ายตา่ง ๆ 

- เพิ่มเน้ือหารายวิชาเกี่ยวกับ
การจดัท าข้อก าหนดของผู้
ว่าจา้ง (TOR) และการเจรจา
ต่อรอง ในรายวิชาการพฒันา
ทรัพยากรห้องสมดุ 

 

5) ควรมีเน้ือหาที่สอนให้
นักศึกษาสามารถปรับเปลี่ยน
บริการที่มีอยูใ่ห้เหมาะสมกับ
สภาพสังคมในปัจจุบันได ้

- เพิ่มเน้ือหารายวิชาเกี่ยวกับ
การออกแบบบริการ (Service 
design) ในรายวิชาการบริการ
สารสนเทศ 

- รายวิชาบริการสารสนเทศ 
เปลี่ยนชื่อมาจากรายวิชาการ
บริการห้องสมุดและการ
เผยแพร่สารสนเทศ 

6) นักศึกษาควรใช้งาน
โปรแกรมส าเร็จรูปอย่างเช่น ชุด
ไมโครซอฟต์ออฟฟชิ ได้เป็น
อย่างดีก่อนออกไปท างาน 
 

- ปรับเน้ือหารายวิชาโปรแกรม
ประยุกต์ส าหรับงานห้องสมุด
และสารสนเทศ เพื่อให้นกัศึกษา
ได้ฝึกฝนการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับงาน
ห้องสมุด รวมถึงการใช้งาน
โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 
- ปรับเน้ือหารายวิชาการ
วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงานห้องสมุดและ
สารสนเทศที่เชื่อมโยงการ
วิเคราะห์และการออกแบบ
ระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ 

 

  
7) นักศึกษาควรเรียนรู้การใช้
งานโปรแกรมห้องสมุดอตัโนมัติ 
ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับรายวชิาการ
วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

 

8) ควรจดัให้มีรายวิชาทีม่ี
ลักษณะการบูรณาการรายวิชา

- พัฒนารายวิชาการจัดการ
ข้อมูลสาธารณมติ ขึ้นใหม่ ซึ่ง
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ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ หมายเหต ุ
ต่าง ๆ ที่จะท าให้นักศึกษาได้น า
ความรูค้วามสามารถที่เรยีนมา
สร้างชิ้นงาน 

เกิดจากการน าความรู้ใน
รายวชิาตา่ง ๆ มาสร้างให้เกิด
ชิ้นงาน 

 
 ข้อ 3.1.4 แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร ให้จัดล าดับรายวิชาที่เรียนก่อนหลังตามค าแนะน า 
  ข้อ 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา ปรับชื่อรายวิชา และค าอธิบายรายวิชาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษตามค าแนะน า 
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และประเด็นการแก้ไขของกรรมการสภาวิชาการ
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สรุปประเด็นการแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

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

ประเด็นการแก้ไขของ 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

รายละเอียดการแก้ไขของหลักสูตร / หน้า 

1. คณะกรรมการกลั่นกรองต้องการทราบความ
แตกต่างระหว่างบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ กับวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (IT) 

1. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร น าเสนอ 
ต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์ 
มุ่งเน้นความสามารถในการจดัการห้องสมุดและ
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ/มีความรู้และทักษะ
ดิจิทัล มจีิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคมและใช้
โปรแกรมตามที่นัก IT สร้าง ซึ่งต่างจากสาขา
วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ ซึ่งเน้น 
หลักการเขียนโปรแกรม วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล 
วิศวกรรมข้อมูล การบรหิารข้อมูล ในการนี้
หลักสูตรฯ ได้น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขใน
ค าอธิบายรายวชิา ซึ่งปรากฏในรายละเอียดของ
หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2561 เช่น 1631406, 
1633120 (ภาคผนวก ฉ, ช และ ซ) 

2. หน้า 5 การใช้ค าว่า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ดูจากตัวเล่มแล้ว ใช้ว่า ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี 

2. แก้ไขข้อความเป็น ร่างยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี  
2 ต าแหน่ง / หน้า 5 

3. หน้า 6 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ไม่
สอดคล้องกับข้อมูลในหน้า 50 

3. ปรับการเขียนเนื้อหาในหน้า 6 ย่อหน้า 2   
ให้มีความสอดคล้องกับหน้า 50 

4. หน้า 7 ตัวอักษรไม่เท่ากัน 4. แก้ไขตัวอักษรให้มีขนาดเท่ากัน / หน้า 7 
5. หน้า 8 หัวข้อปรัชญา เพิ่มค าว่า จัดการห้องสมุด
และสารสนเทศ 

5. เพิ่มข้อความในปรัชญาจากเดิม “บัณฑิต 
มีความรูค้วามสามารถจดัการสารสนเทศ 
อย่างเป็นระบบ มีความรูแ้ละทักษะดิจิทัล  
และมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม” เป็น  
“บัณฑิตมีความรู้ความสามารถจดัการห้องสมุด
และสารสนเทศอย่างเป็นระบบ มีความรู้และ 
ทักษะดิจิทัล และมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม” / 
หน้า 8 

6. หน้า 9 วัตถุประสงค์ข้อ 3 “มีใจรักบริการ …” ไม่
ปรากฏในผลการเรียนรู้ 

6. คณะกรรมการกลั่นกรองแนะน าให้เพิ่มเน้ือหา
เกี่ยวกับจิตบริการ (service mind) ในรายวิชา 
การบริการสารสนเทศ / หน้า 30 และ 
ผลการเรียนรู้ ข้อ 2.2.4 ข้อย่อย 2.2.2.4  
ประเด็น 3 “แสดงออกถึงการมีภาวะความเป็นผู้น า
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ประเด็นการแก้ไขของ 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

รายละเอียดการแก้ไขของหลักสูตร / หน้า 

เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น ให้ความชว่ยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้” / หน้า 70 

7. หน้า 12 หมวด 3 ข้อ 2.2 ข้อย่อย 3) ไม่ควรระบุ
กลุ่มนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเพียง
กลุ่มเดียวที่ต้องผ่านการพิจารณาจากศูนย์ DSS 

7. ปรับข้อความข้อย่อย 3) เหลือเพียง “มคีวาม
ปกติทางดา้นร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา” / 
หน้า 11 

8. หน้า 13-14 แก้ไขข้อมูลงบประมาณให้ถูกต้อง
ตามแผนรับนักศึกษา 

8. ปรับแก้ไขข้อมูลงบประมาณให้ถูกต้องตามแผน
รับนักศึกษา ด้วยข้อมูลใหมท่ี่ได้จากส านักส่งเสรมิ
วิชาการและงานทะเบียน / หน้า 12-13 

9. หน้า 20-21  รายวิชาการจัดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ 1 และ รายวิชาการจัดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ 2 จัดแผนการเรียนต่อเนื่องเกินไป ส่งผล
ถึงกรณีหากนักศึกษาไม่ผ่านตัวแรก จะเรียนต่อที่ 2 
ไม่ได้ หรือสามารถควบรวมเป็น 1 วิชาได้หรือไม่ 

9. รายวิชาทั้ง 2 ไม่ใช่เป็นรายวิชาต่อเน่ืองกัน 
ดังนั้นจึงได้ปรับชื่อวิชาเป็น 
 ๐ รายวิชาการจัดหมู่ทรพัยากรสารสนเทศ  
โดยมีเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานการจัดหมู่
ทรัพยากรสารสนเทศ และการจดัหมู่ระบบทศนิยม
ดิวอี้ / หน้า 31 
 ๐ รายวิชาการจัดหมูร่ะบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน โดยมีเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับการจัดหมู่ระบบ
หอสมุดรัฐสภาอเมรกิัน และการจัดหมู่หนังสือ
ทางการแพทย ์ซึ่งเกิดจากการประยกุต์ระบบ
หอสมุดรัฐสภาอเมรกิันไปใช้จัดหนังสือทางการ
แพทย์ / หน้า 35 

10. หน้า 17 วิชาพื้นฐานวิทยาการข้อมูล ตรวจสอบ
ว่าเน้ือหาวิชาเหมือนกับรายวิชาของไอที หรือไม่? 

10. รายวิชาพื้นฐานวิทยาการข้อมูล ของสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มีความ
แตกต่างจากรายวชิาหลกัการวิทยาการข้อมูล  
ของสาขาวิชาวทิยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์  
ดังค าอธิบายรายวิชาทั้ง 2 ดังนี ้
 ๐ รายวิชาพื้นฐานวิทยาการข้อมูล 
(บรรณารักษศาสตร์ฯ) 
  แนวคิดพื้นฐานด้านวิทยากรข้อมูล 
ประโยชน์ของข้อมูล การเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน 
ด้วยข้อมูล ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
การจดัการ วิเคราะห์ เกบ็รวบรวม แสดงผลข้อมลู 
เทคนิคพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูล การใชว้ิทยาการ
ข้อมูลในการแก้ปัญหา 
(หมายเหตุ เปลี่ยนชื่อรายวิชาจากพื้นฐาน
วิทยาการข้อมูล เป็น พื้นฐานการจัดการข้อมูล) 
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ประเด็นการแก้ไขของ 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

รายละเอียดการแก้ไขของหลักสูตร / หน้า 

 ๐ รายวิชาหลักการวิทยาการข้อมูล 
(วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์) 
  แนวคิดของการวิเคราะหข์้อมูล ปัญหา 
ของธุรกิจที่สร้างจากการระดมความคิด ความรู ้
ความเชี่ยวชาญ และการแก้ปัญหาทางวิทยาการ
ข้อมูล ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับแบบจ าลอง 
การท านาย การจัดรูปแบบที่เหมาะสมกับข้อมูล 
ความเหมาะสมเกินไปและการหลีกเลี่ยง  
ความคลา้ยคลึงกันเพื่อนบ้านและกลุ่ม การคดิ
วิเคราะห์เพื่อตัดสินใจ การแสดงรูปแบบ หลักฐาน
และความน่าจะเป็น ตัวแทนและการท าเหมือง
ข้อความ วทิยาการข้อมลู กลยุทธท์างธรุกิจและ
แนวโน้มของวิทยาการข้อมูล 

11. หน้า 18 ควรเพิ่มเนื้อหาแหล่งสารสนเทศทาง
เทคโนโลยีเข้าไปด้วยเพื่อให้สมบูรณ์ครบถ้วน 

11. ปรับชื่อรายวิชา และเพิ่มเน้ือหาในค าอธิบาย
รายวชิา เป็น แหล่งสารสนเทศและการบริการ
สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / หน้า 38 

12. หน้า 30 ค าผิด call number ต้องเป็น class 
number 

12. แก้ไขค าผิดจาก call number เปลี่ยนเป็น 
class number / หน้า 34 

13. หน้า 30 เพิ่มเน้ือหา จิตบริการ  13. เพิ่มเน้ือหาจิตบริการ ในค าอธิบายรายวชิาการ
บริการสารสนเทศ / หน้า 30 

14. หน้า 34 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผู้ใช้ 
กับวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ควรควบรวมเป็นวิชา
เดียวกันและควรย้ายไปบรรจุในหมวดวิชาเฉพาะ 

14. สาขาวิชาไม่ได้ควบรวม 2 รายวิชาดังกล่าว 
เน่ืองจากมีเนื้อหาที่แตกต่างกัน แต่ได้มีการน า
รายวชิาภาษาอังกฤษเพือ่การบริการผูใ้ช้ ไปไวใ้น
หมวดวิชาเฉพาะ ในกลุ่มวิชาบังคับ ส่วนรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชพี จัดไว้ในหมวดวิชาเฉพาะ 
ในกลุ่มวิชาเลือก 

15. หน้า 39 ค าผิด knowledgewith ต้องเป็น 
knowledge with 

15. แก้ไขค าผิดจาก knowledgewith เป็น 
knowledge with / หนา้ 38 

16. หน้า 43 การจัดรูปแบบในตาราง ควรตัด
ข้อความให้สมบูรณ์ ไม่มีข้อความอยู่ระหว่างหน้า 

16. จัดรูปแบบตารางใหข้้อมูลท้ายตารางไปอยู่หน้า
ถัดไป 

17. หน้า 44 ควรน าชื่ออาจารย์ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์
ประจ าหลักสูตรออก 

17. น ารายชื่ออาจารย์ผูส้อนคนที่ 6 ดร.นันทวัน 
เรืองอร่าม ออก / หน้า 45 

18. หน้า 45 พิจารณาน าข้อมูลอาจารย์พิเศษออก 18. น ารายชื่ออาจารย์พิเศษออก แต่เปิดช่องทาง
ให้สามารถเชิญวิทยากรมาถ่ายทอดความรู้ให้
นักศึกษาได ้/ หน้า 46 
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ประเด็นการแก้ไขของ 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

รายละเอียดการแก้ไขของหลักสูตร / หน้า 

19. หน้า 65 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ของวิชาศึกษาทั่วไป ข้อ 2 ปรับ
วิธีการเขียนให้สอดคล้องกัน 2 จุด ระหว่างหน้า 59 
กับหน้า 65 

19. ปรับข้อมูลทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ของวิชาศึกษาทั่วไป ข้อ 2 ให้
สอดคล้องกัน 

20 .  หน้ า  81 ปรับแก้ข้ อมูลดั ชนีบ่ งชี้ ผ ลการ
ด าเนินงานข้อ 11 และ 12 … เฉลี่ยมากกว่า 3.50 
เป็น 3.51  

20. ปรับแก้ข้อมูลดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานข้อ 
11 และ 12 จาก 3.50 เป็น 3.51 / หน้า 83 

21. การใช้เครือ่งหมาย ; ในค าอธิบายรายวิชา ควร
เปลี่ยนเป็น , เพื่อให้เหมือนกับวิชาศึกษาทั่วไป 

21. ปรับแก้ไขการใช้เครือ่งหมาย ; ในค าอธิบาย
รายวชิาทั้งหมด เป็น ,  

22. พิจารณาการตัดค า 22. ด าเนินการตดัค าทา้ยบรรทัดในต าแหน่งต่าง ๆ 
ให้มีความถูกต้องมากขึ้น 

23. ควรมีรายวิชาที่เรียนเกี่ยวกับการจดัการ
สารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น RFID, 
QRcode และอื่น ๆ ที่ทนัสมัย 

23. สาขาวิชาได้พัฒนารายวิชาเทคโนโลยีและสื่อ
ใหม่ในห้องสมุด ซึ่งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการ
จัดการสารสนเทศโดยใชเ้ทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆ 
ที่ห้องสมุดน ามาใช้งาน ดังค าอธิบายรายวิชา 
“แนวคิดและหลักการของเทคโนโลยีและสื่อใหม่ใน
ห้องสมุด พัฒนาการ ประเภทของเทคโนโลยีและ
สื่อใหม่ในห้องสมุด การวางแผน ทักษะการใช้งาน 
การประเมิน การบ ารุงรกัษา ผลกระทบของ
เทคโนโลยีในห้องสมุดและแนวโน้มของเทคโนโลยี
และสื่อใหม่ในห้องสมุด” / หน้า 34 
หมายเหตุ: หลักสตูรไม่ได้ระบุค าวา่ “RFID, 
QRcode” เน่ืองจากเทคโนโลยีต่างๆ มกีาร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ซึ่งในอนาคตอาจมี
เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นใหม่ ในกระบวนการจดัการ
เรียนการสอน จึงสอนตามเทคโนโลยีและสื่อใหม่ใน
ปัจจุบันและแนวโน้มของสื่อใหม่ที่จะน ามาใช้ใน
อนาคต 

24. หน้า 166 ตดังานวิจยัของคณาจารย์ผูร้ับผิดชอบ
หลักสูตร  

24. สาขาวิชาได้ตัดงานวจิัยของคณาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรออก คงเหลือแต่บทความ
วิชาการ/วจิัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง / หน้า 106 
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สรุปประเด็นการแก้ไข จากมติการประชุมของกรรมการสภาวิชาการ  
ครั้งที่ 7(27)/2561 

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 
 

ประเด็นการแก้ไขของสภาวิชาการ รายละเอียดการแก้ไขของหลักสูตร / หน้า 
1. หลักสูตรด าเนินการปรับแก้ไขสาระส าคัญต่างๆ 
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่  ประชุม
อนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ ครั้งที่ 1/2561 
เมื่อวันที ่3 กรกฎาคม 2561 

1. หลักสูตรได้ด าเนินการปรับแก้ไขสาระส าคัญ
ต่างๆ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ 
ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ ครั้งที ่
1/2561 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ใน
ภาคผนวก จ สรุปประเด็นการแก้ไขของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร / หน้า114-
117 

2. หลักสูตรต้องทบทวนความชดัเจนว่าจะเป็น
ทางด้าน Management หรือ Science จะ ผลติ
บัณฑิตไปในทิศทางที่เป็นนักบรรณารกัษศาสตร์ หรือ 
นักสารสนเทศศาสตร ์และเป็นในรูปแบบใด เช่น เป็น 
นักสารสนเทศที่จดัการความรู้ หรือ เป็นนัก
สารสนเทศที่จดัการข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วและน า
เทคโนโลยีมาช่วย จัดการข้อมูลที่เกิดขึ้น หรือ เป็นนัก
สารสนเทศที่เข้าไปสร้างสารสนเทศขึ้นมา เป็นต้น 
โดยให้น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรมาพิจารณา 

2. หลักสูตรได้น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมาพจิารณา
แก้ไขหลักสูตรให้มีความชัดเจนว่า หลักสูตร
ปรับปรุง 2561 เน้นไปทางด้าน Management 
ไม่ใช่ Science  ดังนั้นการผลิตบัณฑติเน้นไปใน
ทิศทางที่เป็นนักบรรณารักษศาสตร์ นักสารสนเทศ
ที่จัดการความรู้ หรือ เป็นนักสารสนเทศที่จัดการ
ข้อมูลที่เกิดขึ้นและน าเทคโนโลยีมาช่วยจดัการ
ข้อมูลที่เกิดขึ้น และจากการศกึษาสมรรถนะของ
การเรียนการสอนในสาขาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนสนเทศศาสตร์ของสมาคมห้องสมุดแห่ง
สหรัฐอเมริกา (ALA, 2009) และสมาคมห้องสมุด
วิจัยแห่งแคนาดา (CARL, 2017) พบวา่ บัณฑิต
จ าเป็นต้องมีสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ดังนี ้

 1) ความรู้เบ้ืองต้นในวิชาชีพ ได้แก่ 
จริยธรรม บทบาทในวิชาชีพบรรณารักษ์และนัก
สารสนเทศ ประวตัิดา้นบรรณารักษศาสตร์และ
ภาวะผู้น า และการสื่อสารที่มีผลกระทบต่องาน
ห้องสมุด ห้องสมุดประเภทต่าง ๆ เทคนิคตา่ง ๆ ที่
น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาในงานห้องสมุดได้อยา่ง
เหมาะสม เช่น วิชาสารสนเทศ ห้องสมุด และ
สังคม / หน้า 27 

 2)แหล่งสารสนเทศ ได้แก่ แนวคิดและ
หลักการของวงจรการบนัทึกความรู้ในรูปแบบของ
วัสดุตพีิมพ ์และไม่ตีพิมพ์ แนวคิดและประเด็นที่
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เกี่ยวกับวิธีการจดัหา ประเมิน คัดเลือก จัดเก็บ 
และคัดออกทรพัยากรสารสนเทศ แนวคิดและ
ประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารจดัการทรัพยากร
สารสนเทศ แนวคดิและประเด็นที่เกี่ยวกับการ
บ ารุงรักษาทรพัยากรสารสนเทศในรูปแบบเดิมและ
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิชาการพัฒนา
ทรัพยากรห้องสมดุ / หน้า 

 3) การจัดการเน้ือหาความรู้และสารสนเทศ 
ได้แก่ หลักการที่เกี่ยวข้องกับการจดัการ
สารสนเทศ การน าเสนอสารสนเทศ และการ
จัดการเน้ือหาความรู้ การพัฒนาทกัษะที่จ าเป็นตอ่
การจดัการเน้ือหาความรูแ้ละสารสนเทศ การจดั
หมวดหมู่สารสนเทศดว้ยวิธีการที่เป็นมาตรฐาน 
เช่น วิชาการจดัการความรู้ในองค์กรสารสนเทศ / 
หน้า 33 

 4. ทักษะดา้นเทคโนโลยี ได้แก่ การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือในการจัดการ
สารสนเทศ การสื่อสาร การให้บริการ อยา่งมี
จริยธรรม เช่น วิชาเทคโนโลยีและสื่อใหม่ใน
ห้องสมุด / หน้า 34 

 5. การอ้างอิงและการบรกิารผู้ใช้ ได้แก่ 
แนวคิด หลักการ เทคนคิ และการจัดเตรียมบริการ
ที่สามารถท าให้ผู้ใชร้ายบุคคล และเป็นกลุ่ม
สามารถเข้าถึงสารสนเทศในห้องสมุดได้ เทคนิคใน
การค้นคืน การประเมิน การสังเคราะห์จากแหล่ง
สารสนเทศตา่งได้ มทีักษะการรู้สารสนเทศ 
หลักการในการในการประเมินความต้องการของ
ผู้ใช้ เช่น วชิาทักษะการรู้สารสนเทศ / หน้า 27 

 6. การวิจัย ได้แก ่หลักการและวิธกีารที่ใช้
ในการประเมินปัญหาเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ เช่น 
วิชาการวิจัยเบ้ืองต้นทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์/ หน้า 42 

 7.  การเรียนรูต้ลอดชีวติ ได้แก่ บทบาทของ
ห้องสมุดที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวติของ
ผู้ใช้บริการ ด้วยการจดับริการที่มีคุณภาพ หลักการ
ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค แนวคิด วิธีการและทักษะใน
การค้นหา และประเมินทรัพยากรสารสนเทศ เชน่ 
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วิชาการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชวีติ 
/ หน้า 29 

 8. การบริหารและการจดัการ ได้แก ่หลักใน
การวางแผนและการจัดการงบประมาณ หลักใน
การพัฒนาทรพัยากรมนษุย์ หลักและวิธีการในการ
พัฒนาเครือข่ายความรว่มมือ แนวคิดและวิธกีาร
พัฒนาให้ทรพัยากรมนุษย์มีภาวะผู้น า เช่น 
วิชาการจดัการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ / 
หน้า 32 

 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าหลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์จดั
รายวชิาในหลักสูตรให้ครอบคลุมสมรรถนะทั้ง 8 
ด้าน ทีพ่ัฒนาขึ้นนั้นมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็น
บรรณารักษ์ และนักเอกสารสนเทศ ตามที่ได้กล่าว
มาข้างต้น   
หมายเหตุ: ความแตกตา่งกันของ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์มีดังนี้ 

1. บรรณารักษศาสตร ์(Library Science) 
เป็นศาสตร์การบริหารจดัการทรพัยากร

สารสนเทศในห้องสมุดตามกระบวนการการจดัการ
ทรัพยากรสารสนเทศ ไดแ้ก ่การจัดหาทรพัยากร
สารสนเทศ การวิเคราะห์สารสนเทศ การจดัระบบ
สารสนเทศ การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 
และการอนุรักษ์และการสงวนรักษาสารสนเทศ 
เพื่อประโยชน์ในการใช้งานในระยะยาว และเพื่อให้
ผู้ใช้ได้รับประโยชน์จากเน้ือหาความรูใ้นทรพัยากร
สารสนเทศเหล่านั้น 

2. สารสนเทศศาสตร ์(Information Science) 
เป็นศาสตร์ที่เป็นสหวิทยาการเชื่อมโยงกับ

ศาสตร์อื่นโดยเน้นการจดัการสารสนเทศในองค์กร 
เป็นการด าเนินงานตามวงจรสารสนเทศ 
(information life cycle) ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
สารสนเทศซึ่งครอบคลุมการวางแผนนโยบาย
สารสนเทศ กระบวนการจัดการสารสนเทศ (ได้แก่
การรวบรวม การคดัเลือกหรือจัดหาสารสนเทศที่
ต้องการ การจัดเก็บสารสนเทศโดยการจัด
หมวดหมู ่ท าดรรชนี ประมวลผลและท าเครื่องมอื
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ช่วยค้น) การสรา้งฐานขอ้มูล และการเผยแพร่
สารสนเทศไปยังผู้ใช้ โดยวงจรสารสนเทศเริ่มต้น
จากการรวบรวม การประมวลผล การจดัเก็บ การ
ค้นคืน การปรับเปลี่ยน การเผยแพร ่การสื่อสาร 
และการใช้ข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร 
โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ ซึ่งการใช้
สารสนเทศของบุคคลจะมีผลกระทบต่อการพัฒนา
แผนกลยุทธ์และผลผลิตขององค์กร การจดัการ
สารสนเทศจึงมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการของหลายศาสตร์ ได้แก่ 
บรรณารักษศาสตร ์การจัดการเอกสารและ
จดหมายเหตุ การบริหารองค์การ กฎหมาย 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจดัการระบบสารสนเทศ 
และสารสนเทศศาสตร ์

3. หน้า 3 อาชพีที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จ
การศกึษา ควรเพิ่มเติมอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ                           
นักบรรณารักษศาสตร ์เพราะอาชีพที่น าเสนอจะเน้น
ไปทางด้านสารสนเทศศาสตร์มากกวา่ 

27. หลักสูตรได้เพิ่มอาชพีที่สามารถประกอบได้หลัง
ส าเร็จการศึกษาที่เกี่ยวขอ้งกับบรรณารกัษศาสตร ์
โดยเปลี่ยนแปลงใน ข้อ 8.2 นักเอกสารสนเทศ,   
ข้อ 8.7 อาชพีอิสระด้านบรรณารักษศาสตร์  
/ หน้า 3  

4 .  ให้น าแนวคิดเกี่ยวกับ Library Expert ที่มี
ห ลั ก ก า ร ข อ ง  C o m m u n i t y  S p a c e  แ ล ะ 
Information Increment มาพิจารณาประยุกต์ใช้
กับหลักสูตร เนื่องจากท าให้ห้องสมุดมีความน่าสนใจ
มากขึ้น และเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับอาชีพ
บรรณารักษ์ซึ่งนอกจากจะจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ในห้องสมุดแล้ว ยังมีการบริการเพิ่มเติมตามหลักการ
ดังกล่าวอีกด้วย 

28. หลักสูตรได้น าหลักการของ Community 
Space และ Information Increment มา
พิจารณาประยุกต์ใชใ้นการจดัการเรียนการสอน
ของหลักสูตรให้มีความนา่สนใจเพิ่มขึ้น ในรายวิชา 
ดังนี้ 
1) วิชาการส่งเสริมการอา่นและการเรียนรูต้ลอด
ชีวิต  ค าอธิบายรายวิชา “แนวคิดและหลักการของ
การอา่นและการเรียนรู้ตลอดชีวติ พฤติกรรมการ
อ่าน เทคนิคการอ่าน ทักษะการอ่านเพื่อให้เข้าใจ
และเข้าถึงองค์ความรู้ ทกัษะการอา่นเพื่อสรา้ง
ปัญญา ปัญหาการอา่นของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ การ
จัดบริการและกิจกรรมสง่เสริมการอา่นและการ
เรียนรู้ตลอดชวีิต”/ หน้า 29 
2) วิชาการจัดการโครงการห้องสมุดและ
สารสนเทศ ค าอธิบายรายวิชา “ความรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับการจดัการโครงการ กระบวนการจดัการ
โครงการห้องสมุดและสารสนเทศ การประเมิน
ความต้องการจ าเป็นของโครงการ การศึกษาความ
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ประเด็นการแก้ไขของสภาวิชาการ รายละเอียดการแก้ไขของหลักสูตร / หน้า 
เป็นไปได้ของโครงการ การจดัการโครงการในดา้น
ทรัพยากรมนุษย์ การเงินและงบประมาณเพื่อการ
บริหารจัดการโครงการ เครื่องมือและเทคโนโลยี
การจดัการโครงการ การประเมินโครงการห้องสมดุ
และสารสนเทศ”/ หน้า 41 
3) วิชาสัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์ ค าอธิบายรายวิชา “รูปแบบ
และวิธีการจัดสัมมนา ประเด็นส าคัญที่เกี่ยวกับ
วิชาชพีบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
การน าเสนอและอภิปราย กรณีศกึษาทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์”  
/ หน้า 34 
หมายเหตุ: แนวคดิเกี่ยวกับ Library Expert เป็น
แนวคิดของการจดัการเรยีนการสอนในระดับ
ปริญญาโทของต่างประเทศ ผู้ที่มาเรียนสาขา
บรรณารักษศาสตร์จะมฐีานความรู้เฉพาะทางและ
มาต่อยอดวิชาบรรณารักษ์ เพื่อไปเป็นบรรณารกัษ์
เฉพาะ เช่น Children’s Librarian, Library 
Assistants and Technicians, Library Director 
et al. (ALA, 2017) 
ส่วนหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ.2561 นี ้จดัการเรียนการ
สอนในระดับปริญญาตรี มุ่งเน้นการพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพให้กับอาชีพบรรณารักษ์ หลักการขั้น
พื้นฐานโดยรวม 
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ภาคผนวก ฉ 

ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

ระหว่าง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

ระหว่าง หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556 กับหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561 
 

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  หลักสูตร
ปรับปรุง พุทธศักราช 2561 ได้มีการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขในสาระส าคัญต่าง ๆ ดังนี้ 

หมวด หลักสูตร พุทธศักราช 2556 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561 
1 จ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 130 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 134 หน่วยกิต 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
1. บรรณารักษ์ 
2. นักวิชาการสารสนเทศ 
3. เจ้าหน้าที่ดูแลและจัดการข้อมูล 
4. นักจัดการเนื้อหา 
5. เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ 
6. บรรณาธิการวารสาร 
7. อาชีพอิสระด้านสารสนเทศ  

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
1. บรรณารักษ์  
2. นักเอกสารสนเทศ 
3. นักจัดการระบบสารสนเทศ 
4. นักจัดการความรู้ 
5. ผู้ประกอบการด้านสารสนเทศ 
6. เจ้าหน้าที่สารสนเทศเฉพาะทาง 
7. อาชีพอิสระด้านบรรณารักษ ์  

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 1. นางสาวปริศนา มัชฌิมา 
 2. นายบรรพต พิจิตรก าเนิด 
 3. นางสาวบุญญลักษม์ ต านานจิตร 
 4. นางสาวทิพวัลย์ ขันธมะ 
 5. นางสาวรัชฎาภรณ์ ธิราวรรณ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 1. นายบรรพต พิจิตรก าเนิด 
 2. นางสาวบุญญลักษม์ ต านานจิตร 
 3. นายจิตชิน จิตติสุขพงษ์ 
 4. นางสาวสายสุดา ปั้นตระกูล 
 5. นางสาวฐิติยา เนตรวงษ์ 
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ปรัชญาของหลักสูตร 
 “บัณฑิตมีความรู้ความสามารถจัดการห้องสมุด
และสารสนเทศ มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม” 

ปรัชญาของหลักสูตร 
 “บัณฑิตมีความรู้ความสามารถจัดการห้องสมุด
และสารสนเทศอย่างเป็นระบบ มีความรู้และทักษะ
ดิจิทัล และมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม” 
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หมวด หลักสูตร พุทธศักราช 2556 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและคุณสมบัติ 
ดังนี้ 
 1. มีความรู้ในด้านการจัดการห้องสมุดและ
สารสนเทศที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
 2. มีความใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเอง 
อยู่เสมอและปรับตัวให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง 
ของสังคม การเมืองและเศรษฐกิจโลก 
 3. มีทักษะการส่ือสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ 
ได้อย่างเหมาะสม 
 4. มีใจรักบริการ มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 5. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกต่อวิชาชีพ 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและคุณสมบัติ 
ดังนี้ 
 1. มีความรู้ในด้านการจัดการห้องสมุดและ
สารสนเทศ ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง มีความใฝ่รู้ 
สามารถพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และปรับตัวให้ 
ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม การเมืองและ
เศรษฐกิจโลก 
 2. มีทักษะการส่ือสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้
อย่างเหมาะสม 
 3. มีใจรักบริการ มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  
 4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกต่อวิชาชีพ 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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แผนการรับนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาใน
ระยะ 5 ปี 
จ านวนรับนักศึกษา 80 คน 
งบประมาณตามแผน 

แผนการรับนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาใน
ระยะ 5 ปี 
จ านวนรับนักศึกษา 40 คน 
งบประมาณตามแผนปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง 

โครงสร้างหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
130 หน่วยกิต ดังนี ้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
(3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
ให้เรียนไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 

(1) วิชาบังคับ   59 หน่วยกิต 
(2) วิชาเลือก 30 หน่วยกิต 
(3) วิชาประสบการณ์วิชาชีพ 5 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
134 หน่วยกิต ดังนี ้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีจ านวน 8 
รายวิชา มีลักษณะเป็นรายวิชาบูรณาการข้าม
ศาสตร์ 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาและกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ โดยก าหนดให้เรียน 
จ านวน 33 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
ให้เรียนไม่น้อยกว่า  95 หน่วยกิต 

(1) วิชาบังคับ   60 หน่วยกิต 
(2) วิชาเลือก 30 หน่วยกิต 
(3) วิชาประสบการณ์วิชาชีพ 5 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

รายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีรายวิชาให้เลือกเรียน 
(1) กลุ่มวิชาภาษา 5 รายวิชา 
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 4 รายวิชา 
(3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 รายวิชา 
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 

รายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียน 8 รายวิชา 
ลักษณะเป็นรายวิชาบูรณาการข้ามศาสตร์ 4 กลุ่ม
วิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาและ กลุ่มวิชา
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 3 รายวิชา 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
(1) วิชาบังคับ บังคับเรียน 12 รายวิชา  
(2) วิชาเลือก ให้เลือกเรียน 10 รายวิชา 
  

วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ โดยก าหนดให้เรียน 
จ านวน 33 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
(1) วิชาบังคับ บังคับเรียน 12 รายวิชา มีการปรับ
ค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัย 
(2) วิชาเลือก มีรายวิชาให้เลือกเรียน 20 รายวิชา 
เลือกเรียน 10 รายวิชา 

แผนการเรียน 
4 ปี 8 ภาคการศึกษา  

แผนการเรียน 
4 ปี 8 ภาคการศึกษา โดยมีการกระจายรายวิชาให้
เหมาะสมในการพัฒนาความรู้ความสามารถ 

4 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
กระจายความรับผิดชอบหลักของรายวิชาใน
หลักสูตรให้ครบผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
ของหลักสูตร  

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
กระจายความรับผิดชอบหลักของรายวิชาใน
หลักสูตรให้ครบผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะ
นักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงาน
กับอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาเพื่อขอข้อมูล ได้แก่ 
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) แบบทดสอบ 
เกณฑ์การให้คะแนนน และผลคะแนน ทั้งคะแนน
เก็บและคะแนนสอบเป็นต้น เพื่อใช้ประกอบ 
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 2) ประเมินแบบทดสอบของรายวิชาว่า
ครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดใน
รายละเอียดของรายวิชาหรือไม่ 
 3) พิจารณาความเหมาะสมของการให้คะแนน
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 4) รายงานผลการทวนสอบในที่ประชุม 
เพื่อพิจารณาร่วมกัน และจัดท ารายงานผล 
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ทุกรายวิชา 
2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจาก
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาการก าหนดกลวิธีการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เน้นการท าวิจัยผลสัมฤทธิ์ของการประกอบอาชีพ
ของบัณฑิตโดยท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัย 
มาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ของหลักสูตรให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง 
กับความต้องการของนักศึกษาและสถาน
ประกอบการ ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ดังนี ้

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะ
นักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 1) ระหว่างจัดการเรียนการสอน อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน
ทุกรายวิชาเพื่อติดตามและตรวจสอบกลยุทธ์ 
การสอน การวัดและประเมินผล ตลอดจน
แบบทดสอบของรายวิชา เพื่อด าเนินการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ว่าเป็นไปตามที่ก าหนด 
ในรายละเอียดหลักสูตรหรือไม่ 
 2) ภายหลังการจัดการเรียนการสอน อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงาน 
กับอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาเพื่อขอข้อมูล อาทิ 
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เกณฑ์การให้
คะแนน และผลคะแนน ทั้งคะแนนเก็บและคะแนน
สอบ เป็นต้น เพื่อใช้ประกอบการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาความ
เหมาะสมของการให้คะแนนและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการ
ทวนสอบในที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่วมกัน และ
จัดท ารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาทุกรายวิชา เสนอต่อคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจาก
นักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
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 1) การทวนสอบจากภาวะการณ์ได้งานท าของ
บัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตของหลักสูตรที่
ส าเร็จการศึกษา 
 2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการและ 
จากสถานศึกษาอื่นที่นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ 
ในระดับสูงโดยการสัมภาษณ์หรือใช้แบบสอบถาม
เพื่อประเมินความรู้ความสามารถและ 
ความพึงพอใจในการใช้บัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน คือ คุณธรรมจริยธรรม 
ความรู้ ทักษะ ทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 3) การทวนสอบจากผลงานของนักศึกษาท่ีท า
กิจกรรมหรือได้รับรางวัล 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1) นักศึกษาทีมีสิทธิ์ได้รับปริญญาต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
  - มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 
(ภาคผนวก ข) 
 2) นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจ านงขอส าเร็จ
การศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี ้
  - เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตาม
โครงสร้างหลักสูตรในภาคการศึกษาสุดท้าย 
  - ผ่านกิจกรรมภาคบังคับตามเกณฑ์ 
ทีห่ลักสูตรและมหาวิทยาลัยก าหนด 
  - ให้นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ี
ระบุไว ้ 
  - ย่ืนค าร้องแสดงความจ านงขอส าเร็จ
การศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักจาก
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ด าเนินการดังนี้  
 1) สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้วเกี่ยวกับผล
การเรียนรู้ที่ได้รับและเกิดขึ้นกับนักศึกษา 
 2) สอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่รับ
และ/หรือมีส่วนเก่ียวข้องกับนักศึกษาหลักจาก
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้ว เกี่ยวกับความรู้
ความสามารถ ศักยภาพของนักศึกษา ตามกรอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ 
ทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3) การติดตามความส าเร็จของนักศึกษาหลังจาก
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้ว ได้แก่ การได้รับการ
ยกย่อง การได้รับรางวัลในลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง  
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1) นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 
  - มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 หมวด 7 เรื่อง การ
ส าเร็จการศึกษาและการให้ปริญญา (ภาคผนวก ก)  
 2) นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจ านงขอส าเร็จ
การศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้  
  - เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตาม
โครงสร้างหลักสูตร ในภาคการศึกษาสุดท้าย 
  - ผ่านกิจกรรมภาคบังคับตามเกณฑ์ที่
หลักสูตรและมหาวิทยาลัยก าหนด 
  - ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต 
  - ให้นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ี
ระบุไว้ในข้อ 3.2.1 และ 3.2.3 ย่ืนค าร้องแสดง
ความจ านงขอส าเร็จการศึกษาต่อส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนภายในระยะเวลา 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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6 การพัฒนาคณาจารย ์

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ ใน
เร่ืองของการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล รวมทั้งการพัฒนาวิชาการ
และวิชาชีพด้านอื่น ๆ  

การพัฒนาคณาจารย์ 
1. มีกระบวนการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
ในเรื่องของการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาวิชาการ
และวิชาชีพ รวมทั้งการย่ืนขอต าแหน่งทางวิชาการ
ในระดับที่สูงขึ้น 

7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
มีกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
ทรัพยากรการเรียนการสอน การบริหารคณาจารย์ 
และการบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน 

การประกันคุณภาพหลักสูตร 
ก ากับมาตรฐานโดยกระบวนการบริหารจัดการ
หลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  

8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของ
หลักสูตร 
มีการประเมินประสิทธิผลของการสอน การ
ประเมินหลักสูตรในภาพรวม การประเมินผลการ
ด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร และการ
ทบทวนผลการประเมินรวมทั้งวางแผนปรับปรุง
หลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน 

การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของ
หลักสูตร 
มีการประเมินประสิทธิผลของการสอน การประเมิน
หลักสูตรในภาพรวม การประเมินผลการด าเนินงาน
ตามรายละเอียดหลักสูตร และการทบทวนผลการ
ประเมินรวมทั้งวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผน
กลยุทธ์การสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
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รายวิชาที่พัฒนาใหม ่
1631104 
ทักษะการรู้สารสนเทศ 
Information Literacy 
Skills 

ไม่ม ี พัฒนาใหม่  แนวคิดและหลักการของการรู้สารสนเทศ ทรัพยากรและแหล่ง
สารสนเทศ การวิเคราะห์ ความต้องการใช้สารสนเทศ  
การค้นหาสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ จริยธรรมการใช้
สารสนเทศ การอ้างอิง และการท ารายงานวิชาการ 
 Concept and principles of information literacy, 
resources and information sources, information needs 
analysis, information search query, information evaluation, 
ethic and fair use, referencing, and writing academic report 

1631105 
ทักษะจ าเป็นของนัก
สารสนเทศในยุคดิจิทัล 
Necessary Skills of 
Information 
Professional in 
Digital Age 

ไม่ม ี พัฒนาใหม่  แนวคิดและหลักการของทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ทักษะ 
ที่จ าเป็นในการท างานยุคดิจิทัลของบรรณารักษ์และนักวิชาชีพ
สารสนเทศ อาทิ การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ความคิดสร้างสรรค์ การบริหารบุคคล การร่วมมือกับผู้อื่น  
ความฉลาดทางอารมณ์ การลงความเห็นและการตัดสินใจ การใส่
ใจความต้องการของลูกค้า การต่อรอง และความยืดหยุ่นทางปัญญา 
 Concepts and principles of 21st century skills, 
necessary working skills of librarians and information 
professionals in digital age such as solving complex 
problems, critical thinking, creativity, personnel 
management, collaboration with others, emotional 
intelligence, judgments and decisions, customer care, 
negotiation, and intellectual flexibility 
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1631603 
การอ่านภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักสารสนเทศ 
English Reading for 
Information 
Professional 

ไม่ม ี พัฒนาใหม่  ทบทวนโครงสร้างประโยค ฝึกหาใจความส าคัญและค าส าคัญ 
การตีความและสรุปความ การใช้พจนานุกรมและค าศัพท์สัมพันธ์ 
ศึกษาค าศัพท์และส านวน ฝึกอ่านบทความวิชาการและบทความ
ทั่วไปทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ฝึกอ่านงาน
เขียนประเภทอื่น ๆ 
 Reviewing sentence structures, identifying main idea 
and key words, content interpretation and summary, 
usage of dictionary and thesaurus, studying vocabularies 
and idioms, reading academic and non-academic articles 
related with library and information science, reading 
various types of documents 

1631604 
การเขียนภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักสารสนเทศ 
English Writing for 
Information 
Professional 

ไม่ม ี พัฒนาใหม่  ทบทวนไวยากรณ์พื้นฐานภาษาอังกฤษ ศึกษาและวิเคราะห์
โครงสร้างประโยคและประโยคตัวอย่างประเภทต่าง ๆ ฝึกเขียน
ประโยคความเดียว ประโยคความรวม ประโยคความซ้อน ประโยค
ความรวมและประโยคความซ้อน ศึกษาส่วนประกอบ 
ของการเขียนย่อหน้า ฝึกเขียนย่อหน้า ศึกษาโครงสร้าง 
ของการเขียนเรียงความ ฝึกเขียนเรียงความท่ัวไปและที่เกี่ยวกับ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 Reviewing english grammar, studying and analyzing 
sentence structures and various sentence examples, 
writing simple, compound, complex and compound-
complex sentences, studying elements of a paragraph, 
writing paragraphs, studying structure of an essay, writing 
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essays for general and library and information science 
purposes 

1631605 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
บริการผู้ใช้ 
English for User 
Service 

ไม่ม ี พัฒนาใหม่  การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานบริการ  
การสนทนาตามสถานการณ์ ค าศัพท์เกี่ยวกับการบริการ มารยาทการ
บริการ การกล่าวทักทาย การเสนอความช่วยเหลือผู้ใช้  
การจัดการข้อร้องเรียน การน าเสนอบริการ 
 English communication for user service, conversation 
on situational, vocabularies related service, manner, 
greeting, offering help to user, handling with complaints, 
service presentation 

1631308 
การค้นคืนสารสนเทศ
และบริการอ้างอิง 
Information 
Retrieval and 
Reference Services 

ไม่ม ี พัฒนาใหม่  แนวคิดและหลักการค้นหาข้อมูลพื้นฐาน เทคนิคการค้นคืน
สารสนเทศขั้นสูง การเลือกฐานข้อมูล การใช้ระบบสารสนเทศ 
ต่าง ๆ การประเมินผลการสืบค้น ปรัชญาของการบริการอ้างอิง การ
วิเคราะห์ค าถาม การสัมภาษณ์ การให้บริการอ้างอิง  
การบริการอ้างอิงแบบเสมือน บทบาทของผู้ให้บริการอ้างอิง 
ในสังคมดิจิทัล 
 Concepts and principles of searching, strategies of 
advanced information retrieval, database selections, types 
of information systems, evaluations of information 
retrieval, philosophies of reference services, question 
analysis, interviews, reference services, virtual reference 
services, roles of librarians in digital society 
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1634419 
เทคโนโลยีและส่ือใหม่
ในห้องสมุด 
Technologies and 
New Medias in 
Library 

ไม่ม ี พัฒนาใหม่  แนวคิดและหลักการของเทคโนโลยีและส่ือใหม่ในห้องสมุด 
พัฒนาการ ประเภทของเทคโนโลยีและส่ือใหม่ในห้องสมุด  
การวางแผน ทักษะการใช้งาน การประเมิน การบ ารุงรักษา 
ผลกระทบของเทคโนโลยีในห้องสมุดและแนวโน้มของเทคโนโลยีและ
สื่อใหม่ในห้องสมุด 
 Concepts and principles of library technologies and 
new medias, evolution, types of library technologies and 
new medias, planning, application skills, evaluation, 
maintenance, the impact of library technologies, and the 
trend of library technologies and new medias 

1633124 
พื้นฐานการเริ่มต้นธุรกิจ
สารสนเทศ 
Introduction to 
Starting Information 
Business 

ไม่ม ี พัฒนาใหม่  แนวคิดและหลักการเริ่มต้นธุรกิจสารสนเทศ องค์ประกอบของ
การเริ่มต้นธุรกิจ กระบวนการเริ่มต้นธุรกิจ วัฎจักรของธุรกิจ
สารสนเทศ กฎหมายพื้นฐานส าหรับการเริ่มต้นธุรกิจสารสนเทศ
  
Concepts and principles of starting an information 
business, elements of starting a business, the process of 
starting a business, information business cycle, basic law 
for starting an information business 
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1633418 
การจัดการความรู้ใน
องค์กรสารสนเทศ 
Knowledge 
Management in 
Information 
Organization 

ไม่ม ี พัฒนาใหม่  แนวคิดและหลักการการจัดการความรู้ กระบวนการและรูปแบบ
การจัดการความรู้ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ องค์กร
แห่งการเรียนรู้ โครงสร้างพื้นฐานของการจัดการความรู้ ปฏิบัติการ
จัดการความรู้ การวัดและประเมินผล คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
นักจัดการความรู้ 
 Concepts and principles of knowledge management, 
process and knowledge management model, information 
system for knowledge management, organization of 
learning, basic structure of knowledge management, 
action for knowledge management, measurement and 
evaluation, moral and ethics for knowledge managers 

1632610 
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
English for 
Professional 

ไม่ม ี พัฒนาใหม่  การสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในห้องสมุด การสมัคร
งาน การเขียนประวัติส่วนตัว การสัมภาษณ์งาน การติดต่อผู้ใช้  
การน าเสนองาน การรายงานผลการด าเนินงาน การจัดการประชุม 
 Conversation related to library practices, job 
application, resume writing, job interviewing, user 
contacting, work presenting, results reporting, meeting 
arrangement 
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1632102 
พื้นฐานการจัดการ
ข้อมูล 
Introduction to Data 
management 

ไม่ม ี พัฒนาใหม่  แนวคิดพื้นฐานด้านการจัดการข้อมูล ประโยชน์ของข้อมูล  
การเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ด้วยข้อมูล ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการจัดการ วิเคราะห์ เก็บรวบรวม แสดงผลข้อมูล เทคนิค
พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูล การประยุกต์การจัดการข้อมูลในการ
แก้ปัญหา 
 Basic concepts of data management, usefulness of 
data, Increasing competition with information, the 
software and modern technology in the management, 
analysis, collection, data output, basic techniques of data 
analysis, the apply of data management in problem 
solving 

1633127 
การวิเคราะห์ส่ือและ
เครือข่ายสังคม 
Social Network and 
Media Analysis 

ไม่ม ี พัฒนาใหม่  แนวคิดและหลักการวิเคราะห์เครือข่ายสังคมและส่ือสังคม การ
เก็บข้อมูลบนเครือข่ายสังคม การตรวจสอบและการวาดภาพนิทัศน์
ของเครือข่ายสังคม พลวัตและการเติบโตของเครือข่ายสังคม ความ
เช่ือมโยงของเครือข่ายสังคม การสื่อสารและ 
การเผยแพร่นวัตกรรมบนเครือข่ายสังคม หลักกฎหมาย 
เก่ียวข้องกับส่ือและเครือข่ายสังคม 
 Concepts and principles for analyzing social networks 
and social media, data collection on social networks, 
examination and visualization of the social networks, the 
dynamics and growth of social networks, the link of social 
networks, communication and dissemination of 
innovations on social networks, principles of law relating 
to media and social networks 
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1633129 
การใช้สารสนเทศเพื่อ
ความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการ 
Use of Information 
for Creativity and 
Imagination 

ไม่ม ี พัฒนาใหม่  ความหมายและความแตกต่างของความคิด ความคิดสร้างสรรค์ 
และจินตนาการ ประเภทของความคิด ความคิดแบบตรรกะ ความคิด
แบบมีเหตุผล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อความคิดสร้างสรรค์
และจินตนาการ การน าสารสนเทศมาใช้อย่างมีเหตุผล การน า
สารสนเทศมาใช้ในการคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ การใช้ความคิด
สร้างสรรค์ 3 ระดับ การใช้ความคิดโดยตรงกับข้อมูลสารสนเทศ การ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์เชิงซ้อน การใช้ความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการกับองค์ความรู้ใหม่ การคิดสร้างองค์ความรู้ใหม่และ
นวัตกรรม 
 Meaning and difference of ideas, creativity, and 
imagination, types of ideas, logical thinking, and rational 
thinking, information analysis and synthesis for creativity 
and imagination, reasonable use of information, 
application of bringing information in creative thinking and 
imagination, 3 levels of creativity use, direct creativity use, 
complex creativity use, application of new knowledge 
with creativity and imagination use, new knowledge 
creation and innovation 

    
    
    
    
    



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  หน้า 138 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561 
รหัสวิชา/ช่ือวิชา ค าอธิบายรายวิชา สิ่งที่แก้ไข ค าอธิบายรายวิชา 

1633130 
การจัดการข้อมูลสา
ธารณมติ 
Data Management 
on Public Opinion 
Poll 

ไม่ม ี พัฒนาใหม่  แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ประเภท และบทบาทของ 
สาธารณมติ กระบวนการส ารวจ สาธารณมติ อาทิ การรวบรวม การ
จัดเก็บ การเผยแพร่ และการใช้เทคโนโลยีน าเสนอข้อมูล 
สาธารณมติต่อสังคม กรณีศึกษาและการส ารวจสาธารณมติ
ภาคสนาม 
 Concepts, theories, definitions, types and roles of 
public opinion poll, processes of conducting the poll such 
as gathering, storage, disseminating, and using technology 
for presenting public information to society, case studies 
and surveys of public opinion poll 
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รายวิชาที่ปรับค าอธิบายรายวิชา 
1631102 
สารสนเทศ  
ห้องสมุด และสังคม 
Information, Library 
and Society 

 บทบาทและความส าคัญของสารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม
พัฒนาการของห้องสมุดความสัมพันธ์ระหว่างสารสนเทศ 
ห้องสมุด และสังคม นโยบายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศและ
ห้องสมุด บุคลากรและการศึกษาวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 
 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 

- เปล่ียนรหัสรายวิชา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสรายวิชา : 1631103 
 แนวคิดและหลักการของสารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม 
พัฒนาการของห้องสมุด ความส าคัญของห้องสมุดและสารสนเทศ 
นโยบายที่เก่ียวข้องกับห้องสมุดและสารสนเทศ แนวคิดขององค์กร
จัดเก็บและจัดการความรู้ความทรงจ าของมนุษย์ พิพิธภัณฑ์ จดหมาย
เหตุ บทบาทและสถานภาพของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ 
 Concepts and principles of information, library and 
social, development of library, the importance of libraries 
and information, policies relating to libraries and 
information, conceptual of the organizations store and 
manage about knowledge, memory of human, museum, 
archives, and the role and status of librarians and 
information professionals 

1631406 
การจัดการห้องสมุด
และองค์กรสารสนเทศ 
Library and 
Information 
Organization 
Management 

 แนวคิดและหลักการของการจัดการห้องสมุดและองค์กร
สารสนเทศ การวางแผน การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
การจัดการงบประมาณ การจัดการการส่ือสาร การจัดการความ
เปล่ียนแปลง การจัดการความเสี่ยง การจัดการเทคโนโลยี ภาวะ
ผู้น าและการจูงใจ มาตรฐานและการประกันคุณภาพห้องสมุด
และองค์กรสารสนเทศ 
 Concepts and principles of library and information 
organization management; planning; human resources 
management; budget management; communication 
management; change management; risk  

- เปล่ียนรหัสรายวิชา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 

รหัสรายวิชา : 1632402 
 แนวคิดและหลักการของการจัดการห้องสมุดและองค์กร
สารสนเทศ การวางแผน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ
งบประมาณ การจัดการความเปล่ียนแปลง การจัดการความเสี่ยง 
ภาวะผู้น าและการจูงใจ เครื่องมือส าหรับการบริหารจัดการห้องสมุด
สมัยใหม่ องค์กรสารสนเทศดิจิทัล เทคนิคการสื่อสารทางวิชาการ 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ 
 Concepts and principles of library and information 
organization management, planning, human resources 
management, budget management, change management, 
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management; technology management; leadership 
and motivation; standard and quality assurance of 
libraries and information organizations 

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

1632206 
การท ารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ 
Information 
Resources 
Cataloging 

 แนวคิดและหลักการของการท ารายการทรัพยากร
สารสนเทศ หลักเกณฑ์การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศตาม
กฎแองโกลอเมริกัน เครื่องมือที่ใช้ในการท ารายการทรัพยากร
สารสนเทศ การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ (MARC) 
 Concepts and principles of information resources 
cataloging; rules of information resources cataloging 
using Anglo-American Cataloguing Rules (AACR); tools 
for information resources cataloging; informa 
tion resources cataloging with Machine-Readable 
Cataloging (MARC) 

- เปล่ียนรหัสรายวิชา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 

รหัสรายวิชา : 1631208 
 แนวคิดและหลักการของการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
หลักเกณฑ์การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบแองโกล 
อเมริกัน เมตะดาตา และอาร์ดีเอ เครื่องมือท่ีใช้ในการท ารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ (MARC) 
 Concepts and principles of information resources 
cataloging, rules of information resources cataloging using 
Anglo-American Cataloguing Rules (AACR), metadata, and 
resource description and access (RDA), tools for 
information resources cataloging, information resources 
cataloging with machine-readable cataloging (MARC) 

1632310 
การศึกษาผู้ใช้ 
User Studies 

 แนวคิดและหลักการของการใช้ห้องสมุดและสารสนเทศ
ความส าคัญของผู้ใช้ จิตวิทยาผู้ใช้ พฤติกรรมการแสวงหาและ
การใช้สารสนเทศ การศึกษาผู้ใช้ การให้การศึกษาผู้ใช้  
การส่ือสารกับผู้ใช้ การประเมินการใช้ กรณีศึกษาการศึกษาผู้ใช้
ห้องสมุดและสารสนเทศ 
 Concepts and principles of library and information 
usage; importance of users; user psychology; 

- เปล่ียนรหัสรายวิชา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 

รหัสรายวิชา : 1632314 
 แนวคิดและหลักการของการใช้ห้องสมุดและสารสนเทศ 
ความส าคัญของผู้ใช้ จิตวิทยาผู้ใช้ พฤติกรรมการแสวงหาและการใช้
สารสนเทศ เทคโนโลยีใหม่ส าหรับการวัดและการวิเคราะห์ผู้ใช้  
การให้การศึกษาผู้ใช้ การสื่อสารกับผู้ใช้ การประเมินการใช้ และ
กรณีศึกษาเก่ียวกับการศึกษาผู้ใช้ห้องสมุดและสารสนเทศ 
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behaviors of information search and usage; user 
studies; user education; communication with users; 
usage assessment; case studies on library and 
information usage and user studies 

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

1632312 
การส่งเสริมการอ่าน
และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
Promotion of 
Reading and 
Lifelong Learning 

 แนวคิดและหลักการของการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
พฤติกรรมการอ่าน เทคนิคการอ่าน ปัญหาการอ่านของบุคคล
กลุ่มต่างๆ การจัดบริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ความสัมพันธ์ของการอ่านและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
 Concepts and principles of reading and lifelong 
learning; reading behavior; reading techniques; 
problems on reading behaviors of different groups of 
users; reading promotion and lifelong learning 
activities and services; relationship of reading and 
lifelong learning 

- เปล่ียนรหัสรายวิชา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสรายวิชา : 1631306 
 แนวคิดและหลักการของการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
พฤติกรรมการอ่าน เทคนิคการอ่าน ทักษะการอ่านเพื่อให้เข้าใจและ
เข้าถึงองค์ความรู ้ทักษะการอ่านเพื่อสร้างปัญญา ปัญหาการอ่านของ
บุคคลกลุ่มต่าง ๆ การจัดบริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 Concepts and principles of reading and lifelong 
learning, reading behavior, reading techniques, reading 
skills to understand and access knowledge, reading skills 
to create wisdom, reading problems of various groups, 
services and activities to promote reading and lifelong 
learning 

1633207 
การวิจัยเบื้องต้นทาง
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

 แนวคิดและขอบเขตของการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ประเภทและรูปแบบของการวิจัย ระเบียบวิธี
วิจัย การออกแบบการวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเพื่อการวิจัย การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน

- เปล่ียนรหัสรายวิชา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 

รหัสรายวิชา : 1634904 
 แนวคิดและขอบเขตของการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ประเภทและรูปแบบของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย 
การออกแบบการวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ 
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Introduction to 
Research in  
Library and 
Information Science 

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

ในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเพื่อการวิจัย การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนและเผยแพร่
รายงานการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 Concepts and scope of library and information science 
researches, types and formats of researches, research 
methodology, research design, research proposal writing, 
research instrument, data analysis, research statistics, 
statistical package for data analysis, writing and 
dissemination of library and information science 
researches 

1633415 
การจัดการโครงการ
ห้องสมุดและ
สารสนเทศ 
Library and 
Information  
Project 
Management 

 ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโครงการ กระบวนการ
จัดการโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ การประเมินความ
ต้องการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดการ
โครงการในด้านทรัพยากรมนุษย์ การเงินและงบประมาณ 
เครื่องมือ เทคโนโลยีและการประเมินโครงการห้องสมุดและ
สารสนเทศ 
 Introduction to project management; process of 
library and information project management; need 
assessment; project feasibility; project management 
of human resources, finance and budget; tools, 
technology and evaluation of library and information 
science projects 

- เปล่ียนรหัสรายวิชา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 

รหัสรายวิชา : 1634420 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโครงการ กระบวนการจัดการ
โครงการห้องสมุดและสารสนเทศ การประเมินความต้องการจ าเป็น
ของโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดการ
โครงการในด้านทรัพยากรมนุษย์ การเงินและงบประมาณเพื่อการ
บริหารจัดการโครงการ เครื่องมือและเทคโนโลยีการจัดการโครงการ 
การประเมินโครงการห้องสมุดและสารสนเทศ  
 Introduction to project management, process of library 
and information project management, assessment of 
necessary need of project, project feasibility, project 
management of human resources, finance and budget for 
project management, tools and technology for project 
administration, evaluation of library and information 
projects 
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1633416 
การประชาสัมพันธ์และ
การตลาดสารสนเทศ 
Public Relations and 
Information 
Marketing 

 แนวคิดและหลักการของการประชาสัมพันธ์และการตลาด
สารสนเทศ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ 
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ของการประชาสัมพันธ์
และการตลาดสารสนเทศ คุณธรรมและจริยธรรม 
ของการประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ กรณีศึกษา 
การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศส าหรับห้องสมุด
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 

- เปล่ียนรหัสรายวิชา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 

รหัสรายวิชา : 1633417 
 แนวคิดและหลักการของการประชาสัมพันธ์และการตลาด
สารสนเทศ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ  
การสร้างตราสินค้า การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ 
ของการประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ คุณธรรมและ
จริยธรรมของการประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศกรณีศึกษา
การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศส าหรับห้องสมุด 
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 
สัมมนาทาง
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 
Seminar in Library 
and Information 
Science 

 รูปแบบและวิธีการจัดสัมมนา ประเด็นส าคัญที่เกี่ยวกับ
วิชาชีพ การน าเสนอและอภิปรายกรณีศึกษาทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 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 

- เปล่ียนรหัสรายวิชา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 

รหัสรายวิชา : 1634903 
 รูปแบบและวิธีการจัดสัมมนา ประเด็นส าคัญที่เกี่ยวกับวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การน าเสนอและอภิปราย 
กรณีศึกษาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 Models and methods for seminar organization, 
important issues on library and information science, 
presentation and discussion of case studies on library and 
information science 
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1633119 
การวิเคราะห์และการ
ออกแบบระบบงาน
ห้องสมุดและ
สารสนเทศ 
Systems Analysis 
and Design for 
Library and 
Information  
Work 

 แนวคิดและหลักการของการวิเคราะห์และการออกแบบ
ระบบตัวแบบระบบและเทคนิคการวิเคราะห์และการออกแบบ
ระบบ การประเมิน คัดเลือกและจัดการระบบ กรณีศึกษาการ
วิเคราะห์และการออกแบบระบบงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
 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 

- เปล่ียนรหัสรายวิชา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 

รหัสรายวิชา : 1633126 
 แนวคิดและหลักการของการวิเคราะห์และการออกแบบระบบ  
ตัวแบบระบบและเทคนิคการวิเคราะห์และการออกแบบระบบ  
การประเมิน คัดเลือกและจัดการระบบ กรณีศึกษาการวิเคราะห์ 
และการออกแบบระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
 Concepts and principles of system analysis and design, 
system models and techniques of system analysis and 
design, evaluation, selection and management of system, 
case studies on system analysis and design for library 
automation 

1633120 
โปรแกรมประยุกต์
ส าหรับงานห้องสมุด
และสารสนเทศ 
Application 
Software for Library 
and Information 
Work 

 แนวคิดและหลักการของโปรแกรมประยุกต์ การใช้โปรแกรม
ประยุกต์ในการบริหารจัดการ การพัฒนา การจัดระบบ  
การบริการ การเผยแพร่ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์และ
การตลาดสารสนเทศ 
 Concepts and principles of application software; 
application software for management, development, 
systems organization, services, dissemination, 
communication, public relations and information 
marketing 

- เปล่ียนรหัสรายวิชา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 

รหัสรายวิชา : 1633125 
 แนวคิดและหลักการของโปรแกรมประยุกต์ การใช้โปรแกรม
ประยุกต์ในงานห้องสมุด การบริการ การเผยแพร่ การสื่อสาร และ
การใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 
 Concepts and principles of application software, using 
application software in library, services, dissemination, 
communication, and library automation usage 

1633122 
การพัฒนาเว็บห้องสมุด
และสารสนเทศ 

 แนวคิดและหลักการของการพัฒนาเว็บ โครงสร้างเว็บ การ
ออกแบบเว็บ การจัดการเนื้อหาบนเว็บ การประชาสัมพันธ์และ
การตลาดบนเว็บ การประเมินผลเว็บ จริยธรรมที่เก่ียวข้องการ
พัฒนาเว็บ การใช้โปรแกรมออกแบบและจัดการเนื้อหาบนเว็บ 

- เปล่ียนรหัสรายวิชา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 

รหัสรายวิชา : 1632313 
 แนวคิดและหลักการของการพัฒนาเว็บ โครงสร้างเว็บ การ
ออกแบบเว็บ การจัดการเนื้อหาบนเว็บ การประชาสัมพันธ์และ
การตลาดบนเว็บ การประเมินและการดูแลรักษาเนื้อหาบนเว็บ การ



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  หน้า 145 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

หลักสูตร พุทธศักราช 2556 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561 
รหัสวิชา/ช่ือวิชา ค าอธิบายรายวิชา สิ่งที่แก้ไข ค าอธิบายรายวิชา 

Library and 
Information Web 
Development 

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

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

1634414 
การจัดการสารสนเทศ
ส าหรับเด็ก 
Information 
Management for 
Children 

 แนวคิดและหลักการของการจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก 
ความส าคัญของเด็ก จิตวิทยาเด็ก พฤติกรรมและความต้องการ
สารสนเทศของเด็ก ประเภท รูปแบบและขอบข่ายเนื้อหา
สารสนเทศส าหรับเด็ก แหล่งผลิตและบริการสารสนเทศส าหรับ
เด็ก การจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการใช้
สารสนเทศ บทบาทและสมรรถนะของผู้ให้บริการและจริยธรรม
ที่เกี่ยวข้อง 
 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 

- เปล่ียนรหัสรายวิชา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 

รหัสรายวิชา : 1633419 
 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับสารสนเทศส าหรับเด็ก พัฒนาการ
ของเด็ก จิตวิทยาส าหรับเด็ก พฤติกรรมและความต้องการสารสนเทศ
ของเด็ก ประเภท รูปแบบและขอบข่ายเนื้อหาสารสนเทศส าหรับเด็ก 
แหล่งผลิตและบริการสารสนเทศส าหรับเด็ก การจัดการสารสนเทศ
ส าหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารสนเทศ บทบาทและสมรรถนะ
ของผู้ให้บริการและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องในสังคมดิจิทัล 
 Concepts and principles of information for children, 
development of children, psychology for children, 
information and behavioral needs of children, types, 
format and scopes of content for children, information 
sources and services for children, information 
management for children, promotion of information 
usage, roles and capability of service providers, and 
related ethics in digital society 
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1632207 
การจัดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ 
Information 
Resources 
Classification 

 แนวคิด หลักการและหลักเกณฑ์ของการจัดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบทศนิยม
ดิวอี้ การก าหนดเลขหนังสือ และการวิเคราะห์หัวเรื่อง 
 Concepts, principles and rules of information 
resources classification; Dewey Decimal System; book 
numbers identification; subject analysis 

- เปล่ียนรหัสรายวิชา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 

รหัสรายวิชา : 1632209 
 แนวคิด หลักการและหลักเกณฑ์ของการจัดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบทศนิยมดิวอี้ 
การก าหนดสัญลักษณ์แทนเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ และการ
วิเคราะห์เร่ือง 
 Concepts, principles, and rules for calaloging and 
classification of information resources with Dewey Decimal 
System, symbols definition representing information 
resources, subject analysis 
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รายวิชาที่ปรับเปลี่ยนชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
1631206 
การพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 
Information 
Resources 
Development 

 แนวคิดและหลักการของการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
ประเภทและลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งทรัพยากร
สารสนเทศ กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ความ
ร่วมมือและเครือข่ายด้านการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  
การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
 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 

- เปล่ียนรหัสรายวิชา 
- เปล่ียนชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษ  
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสรายวิชา : 1631207 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ : Collection Development 
 แนวคิดและหลักการของการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด ประเภท 
ลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศ รวมถึงทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล 
แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ กระบวนการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด 
ความร่วมมือและเครือข่ายด้านการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด  
การจัดท าข้อก าหนดของผู้ว่าจ้าง การเจรจาต่อรอง การประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด จริยธรรมใน
การใช้สารสนเทศดิจิทัล 
 Concepts and principles of information resources 
development, types and characteristics of information 
resources, digital collection, information sources, 
processes of information resources development, 
collaboration and network for information resources 
development, term of reference, negotiation, application 
of information technology for information resources 
development, ethics use of digital information 

1631305 
การบริการห้องสมุดและ
การเผยแพร่สารสนเทศ 
Library Services and 
Information 
Dissemination 

 แนวคิดและหลักการของการบริการห้องสมุดและการ
เผยแพร่สารสนเทศ การวางแผนและการจัดการด้านการบริการ
ห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ การปรับแต่งสารสนเทศ 
การใช้เทคโนโลยีในการบริการห้องสมุดและการเผยแพร่
สารสนเทศ คุณภาพการบริการห้องสมุดและการเผยแพร่
สารสนเทศ การประเมินผลการบริการห้องสมุดและการเผยแพร่ 

- เปล่ียนรหัสรายวิชา 
- เปล่ียนชื่อรายวิชา
ภาษาไทยและอังกฤษ  
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 

รหัสรายวิชา : 1631307 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย : การบริการสารสนเทศ 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ : Information Services 
 แนวคิดและหลักการของการบริการห้องสมุด การบริการสื่อ
สิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล ประเภทของการบริการ ความต้องการ
สารสนเทศและบริการ วัฏจักรของห้องสมุดและการบริการ การ
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สารสนเทศ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
ห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ 
 Concepts and principles of library services and 
information dissemination; planning and management 
of library services and information dissemination; 
information repackaging; the use of technology for 
library services and information dissemination; quality 
of library services and information dissemination; 
evaluation of library services and information 
dissemination; law and morality of library services and 
information dissemination 

ออกแบบบริการสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในงานบริการห้องสมุด กฎหมายที่เก่ียวข้องกับห้องสมุดและ
การบริการ จิตบริการ แนวโน้มของการบริการสารสนเทศ นวัตกรรม
การบริการสารสนเทศ 
 Concepts and principles of library services, printed 
media and digital media services, type of services, 
information and service requirements, library and service 
circle, information service design, ICT usage in library 
services, law related to library and services, service mind, 
trend to library services, information service innovations 

1632208 
การจัดหมวดหมู่ระบบ
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
Library of 
Congress 
Classification 

 แนวคิดและหลักการของระบบการจัดหมู่ของหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน การก าหนดเลขหมู่ หัวเรื่องและเลขหนังสือตามระบบ
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน การใช้เทคโนโลยีในการจัดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ 
 Concepts and principles of Library of Congress 
Classification System; call number, subject headings 
and book number assignment; the use of technology 
for information resource classification 

- เปล่ียนรหัสรายวิชา 
- เปล่ียนชื่อรายวิชา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 

รหัสรายวิชา : 1632210 
ชื่อรายวิชาใหม่ : การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
 แนวคิดและหลักการของระบบการจัดหมู่ของหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน การจัดหมู่หนังสือทางการแพทย์ การก าหนดเลขหมู่ หัวเรื่อง 
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการวิเคราะห์เลขหมู่ 
 Concepts and principles of Library of Congress 
classification system, National Library of Medicine 
classification, class number, subject headings, and the use 
of online database for classification analysis 

1634103 
แหล่งสารสนเทศและ
การบริการสารสนเทศ
ทางวิทยาศาสตร์ 

 สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แหล่งสารสนเทศและการบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การจัดกิจกรรมและการประเมิน
การบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 

- เปล่ียนรหัสรายวิชา 
- เปล่ียนชื่อรายวิชา
ภาษาไทยและอังกฤษ  
-ปรับค าอธิบายรายวิชา 

รหัสรายวิชา : 1633128 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย : แหล่งสารสนเทศและการบริการสารสนเทศ
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
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มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
Information Sources 
and  
Services in Science,  
Humanities, and 
Social Sciences 

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

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ : Information Sources and Services in 
Science, Technology, Humanities, and Social Sciences 
 สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและการบริการสารสนเทศทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เครือข่าย/
ข่ายงานสารสนเทศ เทคนิคการค้นคืนสารสนเทศในสาขาต่าง ๆ การ
จัดกิจกรรมและการประเมินการบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 Information related to sciences, technology, 
humanities, and social sciences, information sources and 
services, network/information group, information retrieval 
techniques in various fields, activities and evaluation of 
information services for sciences, technology, humanities, 
and social sciences 



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  หน้า 150 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

หลักสูตร พุทธศักราช 2556 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561 
รหัสวิชา/ช่ือวิชา ค าอธิบายรายวิชา สิ่งที่แก้ไข ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชาที่ปรับลดชั่วโมง 
1634805 
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 
Field Experience in 
Library and 
Information Science 

 การฝึกปฏิบัติในห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ  
ประเด็นปัญหาและการแก้ไขปัญหาในสภาวะแวดล้อมจริงของ
ห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
 Field training in libraries and information 
organizations; issue management in real-life scenario 
of public and private libraries and information  
organizations 

- เปล่ียนรหัสรายวิชา 
- ปรับลดชั่วโมง 

รหัสรายวิชา : 1634806 
จ านวนชั่วโมง : 450 ชั่วโมง 
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รายวิชาที่คงเดิม 
1633121 
การจัดการฐานข้อมูล
ห้องสมุดและ
สารสนเทศ 
Library Database 
Management and 
Information 

 โครงสร้างข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล ตัวแบบ
ฐานข้อมูล การพัฒนาระบบฐานข้อมูลห้องสมุดและสารสนเทศ 
เทคนิคการท าให้เป็นบรรทัดฐาน ความสัมพันธ์ของข้อมูล ภาษา
สอบถาม พจนานุกรมข้อมูล ความปลอดภัยของฐานข้อมูล  
การใช้โปรแกรมประยุกต์ในการจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและ
สารสนเทศ 
 Data structure; database management systems; 
database models; database system development for 
library and information; data normalization 
techniques; entity relationship; query languages; data 
dictionary; database security; the use of application 
software for library database management and 
information 

คงเดิม  

1633206 
การสร้างและการ
จัดการเนื้อหา
สารสนเทศ 
Information Content 
Creation and 
Management 

 แนวคิดและหลักการของการสร้างและจัดการเนื้อหา
สารสนเทศการวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย การสร้างและการปรับแต่งเนื้อหาสารสนเทศ 
ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้าง
และการจัดการเนื้อหาสารสนเทศ 
 Concepts and principles of information content 
creation and management; analysis of behaviors and 
needs of the target groups; creation and repackaging 
of information content to match the needs of the 

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

1633118 
การเขียนโปรแกรมขั้น
พื้นฐานส าหรับงาน
ห้องสมุดและ
สารสนเทศ 
Basic Programming 
for Library and  
Information Work 

 แนวคิดและหลักการของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นตอน 
ของการพัฒนาโปรแกรม การเขียนผังงาน การวิเคราะห์และ
ออกแบบอัลกอริธึม 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 

คงเดิม  

1633123 
การพัฒนาฐานข้อมูล
บนเว็บห้องสมุดและ
สารสนเทศ 
Library and 
Information Web 
Database 
Development 

 แนวคิดและหลักการของการพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ  
การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุดและ
สารสนเทศ เครื่องมือท่ีใช้ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับระบบ
เครือข่าย เครื่องมือจัดการฐานข้อมูลบนเว็บ เครื่องมือท่ีใช้ 
เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ การฝึกปฏิบัติพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ
ห้องสมุดและสารสนเทศ 
 Concepts and principles of web database 
development; analysis and design of library and 
information web database; connecting tools to 
database and network systems; web database 
administration tools; web server tools; practice in 
library and information web database development 

คงเดิม  
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1634415 
การจัดการสารสนเทศ
ส าหรับเยาวชน 
Information 
Management for 
Youth 

 แนวคิดและหลักการของการจัดการสารสนเทศส าหรับ
เยาวชน ความส าคัญของเยาวชน จิตวิทยาเยาวชน พฤติกรรม
และความต้องการสารสนเทศของเยาวชน ประเภท รูปแบบและ
ขอบข่ายเนื้อหาสารสนเทศส าหรับเยาวชน แหล่งผลิตและ
บริการสารสนเทศส าหรับเยาวชน การจัดการสารสนเทศส าหรับ
เยาวชน กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารสนเทศ บทบาทและ
สมรรถนะของผู้ให้บริการและจริยธรรมที่เก่ียวข้อง 
 Concepts and principles of information 
management for youth; importance of youth; youth 
psychology; behaviors and information needs of 
youth; types and scopes of information content for 
youth; information sources and services for the 
youth; information management for youth; promotion 
of information usage; roles and capability of service 
providers; and related ethics 

คงเดิม  

1634416 
การจัดการสารสนเทศ
ส าหรับผู้สูงอายุ 
Information 
Management for 
Elderly People 

 แนวคิดและหลักการของการจัดการสารสนเทศส าหรับ
ผู้สูงอายุ ความส าคัญของผู้สูงอายุ จิตวิทยาผู้สูงอายุ พฤติกรรม
และความต้องการสารสนเทศของผู้สูงอายุ ประเภท รูปแบบและ
ขอบข่ายเนื้อหาสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ แหล่งผลิตและ
บริการสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ การจัดการสารสนเทศส า 
หรับผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารสนเทศ บทบาทและ
สมรรถนะของผู้ให้บริการและจริยธรรมที่เก่ียวข้อง 
 Concepts and principles of information 
management for elderly people; importance of 
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elderly people; aging psychology; behaviors and 
information needs of elderly people; types and 
scopes of information content for elderly people; 
information sources and services for elderly people;  
information management for elderly people; 
promotion of information usage; roles and capability 
of service providers and related ethics 

1634417 
การจัดการสารสนเทศ
ส าหรับผู้ด้อยโอกาส 
Information 
Management for the 
Disadvantaged 

 แนวคิดและหลักการของการจัดการสารสนเทศส าหรับ
ผู้ด้อยโอกาส ความส าคัญของผู้ด้อยโอกาส จิตวิทยา
ผู้ด้อยโอกาส พฤติกรรมและความต้องการสารสนเทศของ
ผู้ด้อยโอกาส ประเภท รูปแบบและขอบข่ายเนื้อหาสารสนเทศ
ส าหรับผู้ด้อยโอกาส แหล่งผลิตและบริการสารสนเทศส าหรับ
ผู้ด้อยโอกาส การจัดการสารสนเทศส าหรับผู้ด้อยโอกาส 
กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารสนเทศ บทบาทและสมรรถนะของผู้
ให้บริการและจริยธรรมที่เก่ียวข้อง 
 Concepts and principles of information 
management for the disadavantged; importance of 
the disadvantaged; psychology of the disadvantaged; 
behaviors and information needs of the 
disadvantaged; types and scopes of information 
content for the disadvantaged; information sources 
and services for the disadvantaged; information 
management for the disadvantaged; promotion of 

คงเดิม  
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information usage for the disadvantaged; roles and 
capability of service providers and related ethics 
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รายวิชาที่ยกเลิก 
1631405 
การจัดระบบ 
สารสนเทศและ 
ความรู ้
Information and 
Knowledge  
Systems 
Organization 

 แนวคิดและหลักการของการจัดระบบสารสนเทศและความรู้
รูปแบบและประเภทของระบบ การเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ 
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 

ยกเลิกรายวิชา  

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

 การอ่านต ารา บทความและค าศัพท์ที่ใช้ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์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  

ยกเลิกรายวิชา  

1632309 
การค้นคืนสารสนเทศ 
Information 
Retrieval 

 ประเภทและโครงสร้างของฐานข้อมูล แนวคิดและหลักการ
ของการค้นคืนสารสนเทศ ระบบการค้นคืนสารสนเทศ  
การประเมินระบบการค้นคืนสารสนเทศ เครื่องมือในการค้นคืน
สารสนเทศ เทคนิคและกลยุทธ์การค้นคืนสารสนเทศ 

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

1632311 
การ 
บริการอ้างอิงและ
สารสนเทศ 
Reference and  
Information Services 

 แนวคิดและหลักการของการบริการอ้างอิงและสารสนเทศ 
แหล่งสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศทั้งส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์การจัดบริการ การใช้เทคโนโลยีในการ
บริการอ้างอิงและสารสนเทศ ผู้ใช้และผู้ให้บริการ จรรยาบรรณ
การให้บริการ การประเมินและส่งเสริมบริการอ้างอิงและ
สารสนเทศ ปัญหาและแนวโน้มการบริการอ้างอิงและ
สารสนเทศ การละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา 
 Concepts and principles of reference and 
information services; information sources and 
resources for both publications and electronic 
materials; service management strategies; the use of 
technology for reference and information services; 
users and service providers; service ethics; evaluation 
and promotion of reference and information services; 
problems and trends of reference and information 
services; copyright and intellectual property  
infringement 

ยกเลิกรายวิชา  
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1633414 
ห้องสมุดดิจิทัล 
Digital Libraries 

 แนวคิดและหลักการของห้องสมุดดิจิทัล พัฒนาการของ
ห้องสมุด เทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล การจัดการสื่อดิจิทัล การ
วางแผนและการออกแบบห้องสมุดดิจิทัล การด าเนินงาน
ห้องสมุดดิจิทัล การจัดการสื่อสังคมส าหรับห้องสมุดดิจิทัล การ
ประเมินห้องสมุดดิจิทัล ผลกระทบของห้องสมุดดิจิทัลต่อวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 Concepts and principles of digital libraries; 
development of libraries; technologies of digital 
libraries; planning and designing of digital libraries; 
procedure of digital libraries; social media 
management for digital libraries; evaluation of digital 
libraries; impacts of digital libraries on the library and 
information science professionals 

ยกเลิกรายวิชา  

1634104 
เครือข่ายทางสังคม
ห้องสมุดและ
สารสนเทศ 
Library and 
Information Social 
Networking 

 แนวคิดและหลักการของเครือข่ายทางสังคม เทคโนโลยี
เครือข่ายทางสังคม การวิเคราะห์ การออกแบบ และการพัฒนา
เครือข่ายสังคม กรณีศึกษาการใช้เครือข่ายทางสังคมเพื่อการ
จัดการ การบริการและการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ห้องสมุดและ
องค์กรสารสนเทศ 
 Concepts and principles of social networking; 
social network technologies; analysis, design and 
development of social networking; case studies on 
the use of social network for management,  
services and dissemination; promotion of libraries and 
information organizations 

ยกเลิกรายวิชา  
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1634418 
การจัดการความรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
Knowledge and 
Local Wisdom 
Management 

 แนวคิดและหลักการของความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการ
จัดการความรู้ การจัดการ การจัดระบบ การค้นคืน การบริการ
และการเผยแพร่ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การปกป้อง
คุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 Concepts and principles of knowledge, local 
wisdom and knowledge management; management, 
systems organization, retrieval, services and 
dissemination of knowledge and local wisdom; local 
wisdom preservation; relationship between 
knowledge management and local wisdom; the use 
of knowledge management system for local wisdom 
integration; the use of technology for knowledge and 
local wisdom management 

ยกเลิกรายวิชา    

1634510 
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic 
Publications 

 แนวคิดและหลักการของส่ิงพิมพ์ รูปแบบของส่ิงพิมพ์ 
หลักการออกแบบสิ่งพิมพ์ กระบวนการและเทคโนโลยีการ
ออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ การประเมินความ
ต้องการของผู้ใช้ ธุรกิจการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ การฝึก
ปฏิบัติการผลิตสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
 Concepts and principles of publication  
production; format of publications; principles of 
publication design; processes and technology for 

ยกเลิกรายวิชา  



มคอ.2 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  หน้า 160 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

หลักสูตร พุทธศักราช 2556 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561 
รหัสวิชา/ช่ือวิชา ค าอธิบายรายวิชา สิ่งที่แก้ไข ค าอธิบายรายวิชา 

design and production of electronic publications; 
assessment of users’ needs; electronic publishing 
business; practice in production of electronic 
publications 
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ผลการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2556 ผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2561 
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

1) มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2) ยึดมั่นในคุณธรรม จรยิธรรม ซื่อสัตย์ สจุรติ เสยีสละ ค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
3) มีภาวะความเป็นผู้น า และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น 
4) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในศกัดิ์ศร ีและคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์ 
5) มีจรรยาบรรณทางวชิาการ และวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์

1) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงตอ่เวลา ซื่อสัตย์สุจริต 
ขยัน อดทน  
2) การแสดงออกถึงการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสตัย์ สุจริต 
เสียสละ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน 
3) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และ
กติกาสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวชิาชพีบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร ์

ด้านความรู ้ 1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญใน
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และศาสตรอ์ื่นที่
เกี่ยวข้อง 
2) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาบรรณารกัษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์กับความรูใ้นศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
3) สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 

1) แสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู ้และ
วิทยาการที่มคีวามเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
2) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาบรรณารกัษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์กับความรูใ้นศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
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4) สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการทั้งศาสตร์ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งน าไปประยุกตใ์ช้ได้ 

ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

1) มีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ มีวิจารณญาณหรือดุลย
พินิจในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ตา่ง ๆ 
2) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู ้ความเข้าใจในแนวคิด 
หลักการ และทฤษฎีต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค ์
3) สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ ์

1) สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมีวจิารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดเชิง
เหตุผล และคิด เชิงบูรณาการในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ตา่ง ๆ 
ในชีวิตประจ าวันได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
2) สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ ์
 3) มีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์เพื่อสรา้งนวัตกรรมและ/หรือประโยชน์ใด 
ๆ ต่อตนเองและสังคมได้ 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1) มีความสามารถในการท างานเป็นทีมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
3) มีความสามารถในการปรับตัว ร่วมกจิกรรม และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
4) สามารถให้ความชว่ยเหลือ และอ านวยความสะดวกในการแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ตา่ง ๆ ได ้

1) สามารถท างานเป็นทีมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ส่งท าให้เกิดผลงานที่มี
ประสิทธิภาพ 
 2) แสดงออกถึงความสามารถในการปรับตัว รว่มกิจกรรม และมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 3) แสดงออกถงึการมีภาวะความเป็นผู้น าเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น ให้
ความชว่ยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ ได ้
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 4) แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง 

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) สามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพดู การฟัง การอา่น การเขียน การ
สรุปประเด็น และการน าเสนอได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
(2) สามารถเลือก และใชรู้ปแบบการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
(3) สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ หรือคณติศาสตรท์ี่
เกี่ยวข้อง 
ในการแก้ไขปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 

1) แสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปรผลและ
น าเสนอข้อมูล ได้อย่างเหมาะสม และใช้เป็นพื้นฐานการแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจในชีวติประจ าวัน 
2) แสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
3) แสดงออกถึงความสามารถในการตดิต่อสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีได้
อย่างเหมาะสม 
4) แสดงออกถึงการมทีักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน 
การด าเนินชีวิตประจ าวนัได้ 
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ภาคผนวก ฌ 
บทความวิจัยสนับสนุนการปรับปรงุหลักสูตร 

เรื่อง การประเมินหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เพื่อพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับบรรณารักษ์ศตวรรษที่ 21
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