
หลกัสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์ 
หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2549 

 
1.  ช่ือหลกัสูตร 

ช่ือภาษาไทย  :    สารสนเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์ 
ช่ือภาษาองักฤษ  :  Bachelor of Information Science 

 
2.  ช่ือปริญญา 

ช่ือเตม็   : สารสนเทศศาสตรบณัฑิต  
                            : Bachelor  of  Information Science 

ช่ือยอ่     : สท. บ.  
                            : B.I.S.  
 
3.  หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
 
4.  ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

 4.1 ปรัชญาของหลกัสูตร 
        มุ่งเนน้ผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้ ความสามารถทางดา้นสารสนเทศศาสตร์  มีทกัษะการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ  มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความศรัทธาในวชิาชีพ สามารถตอบสนอง      

ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน สังคม และประเทศชาติ   

 4.2  วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร   
          4.2.1 เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้ ความสามารถในการจดัการสารสนเทศและการ 

จดัการความรู้ 

          4.2.2 เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้ความสามารถในการประยกุตแ์ละบูรณาการความรู้ทาง

สารสนเทศ เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานดา้นสารสนเทศ อาชีพอิสระและวชิาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

         4.2.3 เพื่อใหบ้ณัฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวชิาชีพ 
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5.   ก าหนดการเปิดสอน 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา  2550   

 

6.   คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

 6.1   ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า   

 6.2    มีคุณสมบติัอ่ืนครบถว้นตามประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรเร่ือง การรับ 

นกัศึกษา  

 
7.  การคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา 
 การคดัเลือกผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการของมหาวทิยาลยั
ราชภฏัก าแพงเพชร 
 
8.  ระบบการศึกษา  

8.1 ระบบการจดัการศึกษา  ใชร้ะบบทวภิาค  โดย  1  ปีการศึกษา  แบ่งออกเป็น   
2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่  15  สัปดาห์ และอาจให้ 
นกัศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนฤดูร้อนได้ 
 8.2  การคิดหน่วยกิต 
  8.2.1  รายวชิาภาคทฤษฎี  ท่ีใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่นอ้ยกวา่ 15 
ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ใหมี้ค่าเท่ากบั  1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
  8.2.2  รายวชิาภาคปฏิบติั  ท่ีใชเ้วลาฝึกหรือทดลองจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 30 ชัว่โมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ  ใหมี้ค่าเท่ากบั  1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
  8.2.3 รายวชิาฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  ท่ีใชเ้วลาฝึก ไม่นอ้ยกวา่ 45 ชัว่โมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ  ใหมี้ค่าเท่ากบั  1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
  8.2.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายท่ีใชเ้วลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่นอ้ยกวา่ 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1  
หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 
9.  ระยะเวลาการศึกษา 
 หลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี มีระยะเวลาศึกษาตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 ปีการศึกษาและไม่เกิน 8 ปี
การศึกษา 
 



 

 

3 

10.  การลงทะเบียนเรียน 
 10.1 ใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่นอ้ยกวา่  9  หน่วยกิต  และไม่เกิน  22  หน่วยกิตใน 
แต่ละภาคการศึกษาปกติ 
 10.2 การลงทะเบียนในภาคฤดูร้อนใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 9 หน่วยกิต 
 10.3 การลงทะเบียนท่ีมีจ านวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากขอ้ 10.1 และ 10.2 ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลยัไดแ้ต่งตั้ง    
 
11.  การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา 
 การวดัผลและการส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชรวา่ดว้ยการประเมินผลการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี  
 
12. อาจารย์ผู้สอน 
 12.1  อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ผลงานทางวชิาการ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางศรีรัตน์  
     เจิงกล่ินจนัทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์) 
 กศ.บ. (ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูช่้วย
ศาสตราจารย์
ระดบั 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานทางวชิาการ 
1. ต ารา 
    การอ่านและการสร้างนิสัย
รักการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการสอน 
   2.1 สารนิเทศเพื่อการศึกษา
คน้ควา้ 
   2.2 สารสนเทศและ
การศึกษาคน้ควา้ 
   2.3 การศึกษาคน้ควา้และ
การท ารายงาน 
ผลงานวจัิย 
    การศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ความคงทนในการเรียนรู้และ
ความพึงพอใจในการเรียน 
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ล าดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ผลงานทางวชิาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 วชิาสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาคน้ควา้ 
2. โครงการวจิยัห้องสมุดมี
ชีวติเร่ือง การพฒันาหอ้งสมุด
อิเล็กทรอนิกส์เป็นห้องสมุด
มีชีวติของส านกัวทิยบริการ 
มหาวทิยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร 

2 นายสุวทิย ์
        วงษบุ์ญมาก 
 

กศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์) 
ค.บ.(บรรณารักษศาสตร์) 

 

ผูช่้วย
ศาสตราจารย์
ระดบั 8 

 

ผลงานทางวชิาการ 
1. ต ารา 
     การจดัการฐานขอ้มูล
ทรัพยากรสารสนเทศของ 
หอ้งสมุด 
2.เอกสารประกอบการสอน 
    2.1 สารสนเทศและการ 
ศึกษาคน้ควา้ 
    2.2 ความรู้เบ้ืองตน้ทาง
บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 
ผลงานวจัิย 
1.โครงการวจิยัห้องสมุดมี
ชีวติเร่ืองการพฒันาหอ้งสมุด
อิเล็กทรอนิกส์เป็นห้องสมุด
มีชีวติของส านกัวทิยบริการ 
มหาวทิยาลยัราชภฏั 
ก าแพงเพชร 
2.ศกัยภาพและองคค์วามรู้
ทางการศึกษาและฝึกอบรม
ของจงัหวดัตาก 
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ล าดับ
ท ี

ช่ือ-สกุล 
 

คุณวุฒิ 
 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ผลงานทางวชิาการ 

     3. ความตอ้งการการศึกษา
ของชุมชน จงัหวดัตาก 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางประพิมพร 
      โกศิยะกุล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์) 
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูช่้วย
ศาสตราจารย์
ระดบั 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานทางวชิาการ 
1. ต ารา 
     การจดัหมวดหมู่และการ
ท าเคร่ืองมือช่วยคน้วสัดุ
สารนิเทศในห้องสมุด
โรงเรียน : ทฤษฎีและการ
ปฏิบติังาน 
2. เอกสารประกอบการสอน 
    2.1 สารนิเทศเพื่อ
การศึกษาคน้ควา้ 
    2.2. สารสนเทศและการ 
ศึกษาคน้ควา้ 
    2.3 การพฒันาทรัพยากร 
สารนิเทศ 
ผลงานวจัิย 
1.โครงการวจิยัห้องสมุดมี
ชีวติเร่ืองการพฒันาหอ้งสมุด
อิเล็กทรอนิกส์เป็นห้องสมุด
มีชีวติของส านกัวทิยบริการ 
มหาวทิยาลยัราชภฏั 
ก าแพงเพชร 
2.ศกัยภาพและองคค์วามรู้
ทางการศึกษาและฝึกอบรม
ของจงัหวดัตาก 
3. ความตอ้งการการศึกษา
ของชุมชน จงัหวดัตาก 
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ล าดับ
ท ี

ช่ือ-สกุล 
 

คุณวุฒิ 
 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

 
ผลงานทางวชิาการ 

   
 

 4.โครงการหอ้งสมุดมีชีวติ
เร่ืองการจดัการความรู้ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ไมแ้กะสลกัโซฟามงักรบา้น
คลองเตย อ าเภอคลองลาน 
จงัหวดัก าแพงเพชร 

4 นางอรุณลกัษณ์  
        รัตนพนัธ์ุ 

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์  
       และสารนิเทศศาสตร์)
ค.บ. (บรรณารักษศาสตร์) 

 

ผูช่้วย
ศาสตราจารย์
ระดบั 7 

ผลงานทางวชิาการ 
1. ต ารา 
     การจดัหมวดหมู่ หนงัสือ 
2. เอกสารประกอบการสอน 
     2.1 หอ้งสมุดเฉพาะ 
     2.2 สารสนเทศและ
การศึกษาคน้ควา้ 
ผลงานวจัิย 
   1.รูปแบบการใชชี้วิตของ
นกัศึกษาสถาบนัราชภฏั
ก าแพงเพชร 
   2.โครงการวจิยัห้องสมุดมี
ชีวติเร่ืองการพฒันาหอ้งสมุด
อิเล็กทรอนิกส์เป็นห้องสมุด
มีชีวติของส านกัวทิยบริการ 
มหาวทิยาลยัราชภฏั 
ก าแพงเพชร 
   3.ศกัยภาพและองคค์วามรู้
ทางการศึกษาและฝึกอบรม
ของจงัหวดัตาก 
   4. ความตอ้งการการศึกษา
ของชุมชน จงัหวดัตาก 
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ล าดับ
ท ี

ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ผลงานทางวชิาการ 

       5.โครงการหอ้งสมุดมีชีวติ 
เร่ืองการจดัการความรู้ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไม้
แกะสลกัโซฟามงักรบา้น
คลองเตย อ าเภอคลองลาน 
จงัหวดัก าแพงเพชร 
   6. การจดัการความรู้ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการ
ผลิตและการเพิ่มมูลค่า
ผลิตภณัฑจ์ากกลว้ยของบา้น
ปากอ่าง อ าเภอเมือง จงัหวดั
ก าแพงเพชร 

5 นายอรรถพร  
          ต ่าจนัทร์ 

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์ 
         และสารนิเทศศาสตร์) 
 

พนกังาน
ราชการสาย
ผูส้อน 

ผลงานทางวชิการ 
1.เอกสารประกอบการสอน 
   สารสนเทศและการศึกษาคน้ควา้ 

 

13.  จ านวนนักศึกษา  
         จ านวนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีคาดวา่จะรับและจบในแต่ละปีการศึกษา 
 

นักศึกษา จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา  

 2550 2551 2552 2553  2554 

ชั้นปีท่ี  1  30 30  30 30 30  

ชั้นปีท่ี  2  -  30 30  30 30 

ชั้นปีท่ี 3   -  - 30  30 30 

ชั้นปีท่ี 4   - -  -  30  30  

รวม 30 60 90 120 120 

จ านวนนกัศึกษาท่ีคาดวา่จะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 
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14. สถานทีแ่ละอุปกรณ์การสอน 

เพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายตามหลกัสูตรท่ีก าหนด สาขาวชิามี              
องคป์ระกอบเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน ดงัน้ี  
              14.1  อาคาร สถานที่  
                 14.1.1  อาคารเรียนของมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  
                       14.1.2  หอ้งปฏิบติัการดา้นการจดัการทรัพยากรสารสนเทศ 1 หอ้ง เป็นหอ้งปฏิบติัการ
ดา้นการจดัหา การวเิคราะห์สารสนเทศ การเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการใหบ้ริการ 
                       14.1.3  หอ้งปฏิบติัการทางคอมพิวเตอร์ 1 หอ้ง  เป็นหอ้งปฏิบติัการดา้นการจดัการ 
สารสนเทศดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

         14.1.4  ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นแหล่งฝึกทกัษะวชิาชีพ และ 
ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
                       14.1.5 แหล่งฝึกประสบการณ์วชิาชีพและแหล่งการเรียนรู้  ไดแ้ก่  ศูนยส์ารสนเทศ    
หอ้งสมุด สถาบนับริการสารสนเทศทั้งภาครัฐและเอกชน   ส านกัพิมพ ์ ส านกัข่าว  บริษทัผูผ้ลิตและ
จ าหน่ายฐานขอ้มูล  ฯลฯ 

 14.2  อุปกรณ์การสอน  มีอุปกรณ์การเรียนการสอนตามรายการดงัน้ี 

ล าดับที ่ รายการ  จ านวนทีม่ีอยู่แล้ว  จ านวนทีต้่องการ
เพิม่ 

1  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 18 เคร่ือง 25 เคร่ือง  

2 คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา - 2  เคร่ือง 

3 เคร่ืองตดัสต๊ิกเกอร์  1 ชุด - 

4  เคร่ืองฉายวดิีทศัน์  1 เคร่ือง 1 เคร่ือง  

5  เคร่ืองฉายมลัติมีเดีย  1 เคร่ือง 1 เคร่ือง  

6 เคร่ืองฉายทึบแสง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 

7  เคร่ืองพิมพค์อมพิวเตอร์  1 เคร่ือง 2  เคร่ือง  

8 ทีว ี 3 เคร่ือง - 
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ล าดับที ่ รายการ  จ านวนทีม่ีอยู่แล้ว  จ านวนทีต้่องการ
เพิม่ 

9 คู่มือการก าหนดเลขหมู่ระบบ
ทศนิยมดิวอ้ี 

40 เล่ม - 

10 คู่มือก าหนดเลขหมู่ระบบหอสมุด
รัฐสภาอเมริกนั 

40 เล่ม - 

11 คู่มือก าหนดหวัเร่ืองภาษาไทย 30 เล่ม - 

12 คู่มือก าหนดหวัเร่ืองภาษาองักฤษ 30 เล่ม - 

13 คู่มือการก าหนดเลขผูแ้ต่งภาษาไทย 20 เล่ม - 

14 คู่มือการก าหนดเลขผูแ้ต่ง
ภาษาองักฤษ 

20 เล่ม - 

15 โปรแกรมห้องสมุดอตัโนมติั  
(ทรงไทย,  Alice for windows,  
CDS/ISIS) 

3 ระบบ 3 ระบบ 

16 โปรแกรมประยกุตส์ าหรับการ
จดัการสารสนเทศ 
(Microsoft Access, Adobe 
Photoshop, Swish, Macromedia 
Dreamwearver, Flash  เป็นตน้) 

ไม่ต ่ากวา่ 5  
โปรแกรม 

5 โปรแกรม 

 

15. ห้องสมุด 

                15.1 ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรได้
จดัเก็บรวบรวมหนงัสือต าราภาษาไทยและภาษาองักฤษในสาขาสารสนเทศศาสตร์และวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยประมาณ ดงัน้ี   
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ล าดับที ่ สาขาวขิา จ านวนช่ือเร่ือง/เล่ม            
หนังสือภาษาไทย 

(ฐานข้อมูลหนังสือ 
อเิลก็ทรอนิกส์) 

จ านวนช่ือเร่ือง/เล่ม
หนังสือภาษาองักฤษ 
(ฐานข้อมูลหนังสือ 
อเิลก็ทรอนิกส์) 

     1  สารสนเทศศาสตร์   128 ช่ือเร่ือง/1,500  เล่ม 
     (1 ฐานขอ้มูล) 

20 ช่ือเร่ือง/150 เล่ม 
(8 ฐานขอ้มูล) 

     2  บรรณารักษศาสตร์  280 ช่ือเร่ือง/3,400 เล่ม 
(1 ฐานขอ้มูล) 

30 ช่ือเร่ือง/ 100 เล่ม 
(8 ฐานขอ้มูล) 

     3 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

350 ช่ือเร่ือง/4,500 เล่ม 
(1 ฐานขอ้มูล) 

65ช่ือเร่ือง/ 4300 เล่ม 
(8 ฐานขอ้มูล) 

 

                   15.2 วารสาร  ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร  มีจ  านวนรายช่ือวารสารภาษาไทยและภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขา สารสนเทศ
ศาสตร์และวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี   

 

ล าดับที ่ จ านวนรายช่ือวารสาร จ านวน 

1 ภาษาไทย 20 ช่ือเร่ือง 

2 ภาษาองักฤษ 5 ช่ือเร่ือง      

รวม 25 ช่ือเร่ือง 
2 ฐานขอ้มูล 

     

         15.3  ฐานขอ้มูลส าเร็จรูปซีดีรอมและฐานขอ้มูล ออนไลน์ ดงัน้ี 
                          ฐานขอ้มูลส าเร็จรูปซีดีรอม และฐานขอ้มูลออนไลน์ ท่ีส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรมีใหบ้ริการทั้งท่ีบอกรับเองและส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับ ซ่ึงมีหลากหลายสาขาวชิาท่ีจดัใหบ้ริการอยูใ่น
ปัจจุบนั  มีดงัน้ี       
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        15.3.1   ฐานขอ้มูลทอ้งถ่ิน                 
                    15.3.2   ฐานขอ้มูล Net Library       
        15.3.3   ฐานขอ้มูล Kluwer Online ebooks     
        15.3.4  ฐานขอ้มูล ProQuest Dissertation&Thesis    
        15.3.5  ฐานขอ้มูล ACM Digital Library      
        15.3.6  ฐานขอ้มูล Thailis       
        15.3.7 ฐานขอ้มูล IEEE/IEE Electronic Library (IEL)      
                     15.3.8 ฐานขอ้มูล  Lexis.com and Nexis.com      
                     15.3.9  ฐานขอ้มูล H.W. Wilson      
        15.3.10 ฐานขอ้มูล Web of Science   
         15.3.11 ฐานขอ้มูลหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร    
                     15.3.12 ฐานขอ้มูลวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร
         รวมทั้งสารสนเทศท่ีบนัทึกในรูปฐานขอ้มูลส าเร็จรูป (ซีดีรอม) มลัติมีเดียอีกเป็น
จ านวนมาก  

            15.4 ขอ้มูลเก่ียวกบัครุภณัฑเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ      
            จ านวนครุภณัฑ์เทคโนโลยสีารสนเทศและครุภณัฑส่ื์อโสตทศัน์  
 

ล าดับที ่ ประเภท จ านวน 

1 คอมพิวเตอร์ใหบ้ริการอินเทอร์เน็ต 105 

2 คอมพิวเตอร์สืบคน้ฐานขอ้มูล  20 

3 คอมพิวเตอร์ปฏิบติังาน 20 

4 ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนทางไกล 2 

 
16.  งบประมาณ 
 งบประมาณ : จ านวนนกัศึกษา x 5,500  บาท (โดยประมาณ) 

ปีงบประมาณ 2550 2551 2552 2553 2554 
จ านวนนกัศึกษา 30 60 90 120 120 
งบประมาณ 165,000 330,000 495,000 660,000 660,000 

http://www.netlibrary.com/
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17. หลกัสูตร 

 17.1  จ านวนหน่วยกติ  จ  านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  128  หน่วยกิต  

 17.2  โครงสร้างหลกัสูตร  หลกัสูตรสารสนเทศศาสตรบณัฑิต สาขาสารสนเทศศาสตร์มี
สัดส่วนจ านวนหน่วยกิตแต่ละหมวดวชิาและกลุ่มวชิา  ดงัน้ี 
 

หมวดวชิา มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

โครงสร้างหลกัสูตร 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
    1.1  กลุ่มวชิาภาษาและการ
ส่ือสาร 
    1.2  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
    1.3  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
    1.4  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
    1.5  กลุ่มวชิาพลศึกษาและ
นนัทนาการ 

ไม่นอ้ยกวา่ 30  หน่วยกิต 
 

ไม่นอ้ยกวา่ 34  หน่วยกิต 
 

9    หน่วยกิต 
8    หน่วยกิต 
6    หน่วยกิต 

 
9    หน่วยกิต 

 
                       2    หน่วยกิต 

 
2. หมวดวชิาเฉพาะ 

2.1 วชิาพื้นฐานเฉพาะดา้น 
    2.2  วชิาเอก 
    2.3  วชิาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ไม่นอ้ยกวา่ 84  หน่วยกิต ไม่นอ้ยกวา่ 88 หน่วยกิต 
                 33  หน่วยกิต 

ไม่นอ้ยกวา่ 42 หน่วยกิต 
                       7  หน่วยกิต 

 
3. หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกวา่ 6หน่วยกิต 6    หน่วยกิต 

 
หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 120 หน่วยกิต ไม่นอ้ยกวา่ 128 หน่วยกิต 
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17.3  รายวชิา 

         17.3.1 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                    34 หน่วยกติ 

 (รายละเอียดตามภาคผนวก  ก) 

         17.3.2  หมวดวชิาเฉพาะ                   88  หน่วยกติ 

                17.3.2.1   วชิาพืน้ฐานเฉพาะด้าน                  33 หน่วยกติ 

  บังคับ        เรียน      

                      วชิาความรู้พืน้ฐานทางวชิาชีพ     12 หน่วยกติ 

  1631101     สารสนเทศศาสตร์เบ้ืองตน้     3 (3-0-6)   

1631102 การพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ    3 (2-2-5)   

       1632103 การวเิคราะห์และสังเคราะห์เน้ือหาสารสนเทศ   3 (2-2-5)   

       1632104 การวเิคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ   3 (2-2-5) 

             วชิาการจัดการและบริการสารสนเทศ    9 หน่วยกติ 

       1631201 บริการสารสนเทศ      3 (2-2-5) 

       1633202 การจดัการสถาบนับริการสารสนเทศ    3 (3-0-6) 

       1634203 การจดัการความรู้      3 (2-2-5) 

             วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ                  12 หน่วยกติ 

1631301 การสืบคน้สารสนเทศออนไลน์    3 (2-2-5) 

1632302 โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการจดัการสารสนเทศ  3 (2-2-5) 

1633303 การจดัการฐานขอ้มูลส าหรับงานสารสนเทศ   3 (2-2-5) 

1634304 การพฒันาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์    3 (2-2-5) 

           17.3.2.2   วชิาเอก       42  หน่วยกติ 

     ใหน้กัศึกษาเรียนรายวชิาจากกลุ่มวชิาเอกไม่นอ้ยกวา่ 42 หน่วยกิต ดงัน้ี  

               1 ) วชิาเอกบังคับ      27 หน่วยกติ 

  บังคับ        เรียน          

         วชิาความรู้พืน้ฐานทางวชิาชีพ     9 หน่วยกติ 

        1632105 การเขียนภาษาองักฤษส าหรับนกัสารสนเทศ   3 (2-2-5) 

 1633106 การอ่านภาษาองักฤษส าหรับนกัสารสนเทศ   3 (2-2-5) 

        1634107 กฎหมายและจริยธรรมวชิาชีพสารสนเทศ   3 (3-0-6) 
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                     วชิาการจัดการและบริการสารสนเทศ     6 หน่วยกติ 
         1632205 บรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขปและศพัทส์ัมพนัธ์  3 (2-2-5) 

         1633204 หอ้งสมุดอิเล็กทรอนิกส์     3 (3-0-6) 

       วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ      12 หน่วยกติ 

         1633305 การจดัการเวบ็เพจ      3 (2-2-5) 

         1633306 การออกแบบและการพฒันาส่ือผสม    3 (2-2-5) 

         1634307 ระบบส านกังานอตัโนมติั     3 (2-2-5) 

           2)  วชิาเอกเลอืก       15 หน่วยกติ 

     ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนรายวชิาจากกลุ่มวชิาทั้งสามกลุ่มตามความสนใจไม่นอ้ยกวา่ 

15 หน่วยกิต 

       วชิาความรู้พืน้ฐานและส่งเสริมทกัษะวชิาชีพ  

1632108 ธุรกิจสารสนเทศ      3 (3-0-6) 

1632109 ธุรกิจส่ิงพิมพ ์      3 (3-0-6) 

1633110 สารสนเทศกบัสังคม      3 (3-0-6) 

1633501 การศึกษาเอกเทศดา้นสารสนเทศศาสตร์    3 (2-2-5) 

1634502 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์     3 (2-2-5) 

       วชิาการจัดการและบริการสารสนเทศ    

  1631209 จิตวทิยาในงานบริการสารสนเทศ    3 (3-0-6) 

  1631210 การส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ในสถาบนับริการสารสนเทศ 3 (2-2-5) 

         1632208 การจดัการส่ิงพิมพต่์อเน่ือง     3 (2-2-5) 

  1632211 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต    3 (3-0-6) 

         1632212 สารสนเทศส าหรับเด็กและเยาวชน    3 (3-0-6) 

         1632213 สารสนเทศภาครัฐ      3 (3-0-6) 

         1632214 สารสนเทศทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   3 (3-0-6) 

         1632215 สารสนเทศทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     3 (3-0-6) 

         1633207 สารสนเทศทอ้งถ่ิน      3 (3-0-6) 

      วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

         1632308 การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายสารสนเทศ   3 (3-0-6) 

         1634309     การออกแบบและพฒันาฐานขอ้มูล    3 (2-2-5) 



 

 

15 

                     17.3.2.3  วชิาวทิยาการจัดการ                          6  หน่วยกติ   

     ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนวชิาในกลุ่มวชิาวทิยาการจดัการไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 
         3561204   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ    3(3-0-6) 

         3561101    องคก์ารและการจดัการ              3(3-0-6) 

         3562404 การพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน     3(3-0-6) 

         3562302 การพฒันาองคก์าร       3(3-0-6) 

         3561102 การจดัการธุรกิจขนาดยอ่ม      3(3-0-6 )  

                     17.3.2.4  วชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ                             7 หน่วยกติ 

         1633401 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์                   2 (90) 

         1634402  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพสารสนเทศศาสตร์        5(450)   

                   17.3.3  หมวดวชิาเลอืกเสรี                                  6  หน่วยกิต 

     เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลกัสูตรมหาวิทยาลยัโดยไม่ซ ้ ากบัรายวิชาท่ีเรียนมาแลว้และ

ตอ้งไม่เป็นรายวชิาท่ีก าหนดใหเ้รียนโดยไม่นบัหน่วยกิตในเกณฑก์ารส าเร็จหลกัสูตรของสาขาวชิาน้ี 
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17.4 แผนการศึกษา  
ปีที ่1 ภาคเรียนที ่1 

หมวดวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-อ) 
ศึกษาทัว่ไป 1541003 

1511002 
1631001 
4121002 
1161003 

การส่ือสารเพื่อจุดประสงคเ์ฉพาะ 
ความจริงของชีวิต 
สารสนเทศและการศึกษาคน้ควา้ 
คอมพิวเตอร์และการประยกุตใ์ชง้าน 
การลีลาศเพื่อสุขภาพ 

3(2-2-5) 
2(2-0-4) 
2(1-2-3) 
3(2-2-5)  
2(1-2-3) 

เฉพาะ 
วชิาพื้นฐานเฉพาะ

ดา้น 

 
1631101 
1631102 

 
สารสนเทศศาสตร์เบ้ืองตน้ 
การพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 

 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 

                                               รวม 18 
 

 
ปีที ่1 ภาคเรียนที ่2 

หมวดวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-อ) 
ศึกษาทัว่ไป 2531002 

2551001 
2561001 
1551001 
4091002 

วถีิโลก 
การปกครองทอ้งถ่ินไทย 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป 
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1 
คณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
 2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(1-2-3) 

เฉพาะ 
วชิาพื้นฐานเฉพาะ

ดา้น 
 

 
1631201 
1631301 

 
บริการสารสนเทศ 
การสืบคน้สารสนเทศออนไลน์ 

 
3(2-2-5) 
 3(2-2-5) 

                                               รวม 16 
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ปีที ่2 ภาคเรียนที ่1 

หมวดวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-อ) 
ศึกษาทัว่ไป 1551002 

2011001 
1001001 
4121004 
4001001 

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2 
สุนทรียภาพทางทศันศิลป์ 
ภาวะผูน้ าและการจดัการยคุใหม่ 
คอมพิวเตอร์และส่ือประสม 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อการพฒันา 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
3(2-2-5) 
2(2-0-4) 

เฉพาะ 
วชิาพื้นฐานเฉพาะ

ดา้น 

 
1632302 

 
โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการจดัการสารสนเทศ 

 
3(2-2-5) 

 
วชิาเอกบงัคบั 

 
1632105 

 

 
การเขียนภาษาองักฤษส าหรับนกัสารสนเทศ 
 

 
3(2-2-5) 

 
                                               รวม 17 

 
ปีที ่2 ภาคเรียนที ่2 

หมวดวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-อ) 
ศึกษาทัว่ไป 1551005 ภาษาองักฤษปฏิบติัการ 2(1-2-3) 
เฉพาะ 

วชิาพื้นฐานเฉพาะ
ดา้น 

วชิาเอกบงัคบั 

 
1632103 
1632104 

 
การวเิคราะห์และสังเคราะห์เน้ือหาสารสนเทศ 
การวเิคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ 

 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

1632205 
 

บรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขป และ 
ศพัทส์ัมพนัธ์ 

3(2-2-5) 
 

วชิาวทิยาการ
จดัการ 

3561204 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6) 

เลือกเสรี xxxxxxx  3 
                                               รวม 17 
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ปีที ่3 ภาคเรียนที ่1 

หมวดวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-อ) 
เฉพาะ 

วชิาพื้นฐานเฉพาะ
ดา้น 

วชิาเอกบงัคบั 
 

วชิาเอกเลือก 

 
1633202 
1633204 

 
การจดัการสถาบนับริการสารสนเทศ 
หอ้งสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

1633106 
 

การอ่านภาษาองักฤษส าหรับนกัสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 

xxxxxxx  
 

3 

วชิาวทิยาการ
จดัการ 

3562404 การพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน 3(3-0-6) 

เลือกเสรี xxxxxxx  3 
                                               รวม 18 

 
ปีที ่3 ภาคเรียนที ่2 

หมวดวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-อ) 
เฉพาะ 

วชิาพื้นฐานเฉพาะ
ดา้น 

วชิาเอกบงัคบั 
 
 

วชิาเอกเลือก 

 
1633303 

 
การจดัการฐานขอ้มูลส าหรับงานสารสนเทศ 

 
3(2-2-5) 

 
1633305 
1633306 

การจดัการเวบ็เพจ 
การออกแบบและการพฒันาส่ือผสม 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 
xxxxxxx 
xxxxxxx 

 3 
3 

ฝึกประสบการณ์ 
วชิาชีพ 

1633401 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
สารสนเทศศาสตร์ 

2(90) 

                                               รวม 17 
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ปีที ่4 ภาคเรียนที ่1 

หมวดวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-อ) 
เฉพาะ 

วชิาพื้นฐานเฉพาะ
ดา้น 

วชิาเอกบงัคบั 
 
 

วชิาเอกเลือก 

 
1634203 
1634304 

 
การจดัการความรู้ 
การพฒันาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 

 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

1634107 
1634307 

 

กฎหมายและจริยธรรมในวชิาชีพสารสนเทศ 
ระบบส านกังานอตัโนมติั 

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 

xxxxxxx 
xxxxxxx 

 
 

3 
3 

                                               รวม 18 
 

ปีที ่4 ภาคเรียนที ่2 

หมวดวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-อ) 
ฝึกประสบการณ์ 

วชิาชีพ 
1634402 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพสารสนเทศศาสตร์ 5(450 ชัว่โมง) 

                                           รวม 5 
 

17.5 ค าอธิบายรายวชิา 
รหัส      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                             หน่วยกติ(ท-ป-อ) 
 
1631101 สารสนเทศศาสตร์เบือ้งต้น 

Introduction to Information Science                                                                    3(3-0-6) 
              ศึกษาความหมาย ความส าคญั ขอบเขต และววิฒันาการของสารสนเทศ ประเภท

และแหล่งบริการสารสนเทศ   ความสัมพนัธ์ของสารสนเทศกบัวชิาอ่ืน ๆ  ความส าคญัและ
บทบาทของสารสนเทศท่ีมีต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  ระบบสารสนเทศ วชิาชีพ
สารสนเทศ การใชเ้ทคโนโลยกีบังานสารสนเทศ ตลอดจนปัญหาและแนวโนม้ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสารสนเทศ 
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1631102 การพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 
 Information Resources Development                                                                  3(2-2-5) 

          ศึกษาความหมาย ประเภท ความส าคญัของทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งผลิตและ
เผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศ แนวคิดเก่ียวกบัการจดัหาและการพฒันาทรัพยากร
สารสนเทศ ความร่วมมือในการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ เทคนิคการเจรจาต่อรองกบั
ผูผ้ลิตหรือตวัแทนจ าหน่าย การบ ารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 
         ฝึกปฏิบติัดา้นการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ
พฒันาทรัพยากรสารสนเทศ การซ่อมและบ ารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 

 1631201 บริการสารสนเทศ 
Information Services                                                                                              3(2-2-5) 

            ศึกษาหลกัและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการบริการสารสนเทศ คุณสมบติัของผูใ้หบ้ริการ 
สารสนเทศ การศึกษาผูใ้ช ้การวางแผนดา้นการตลาดบริการสารสนเทศ ประเภทของบริการ
สารสนเทศ การบริหาร ด าเนินงานบริการสารสนเทศ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในงาน
บริการ ตลอดจนแนวโนม้ของบริการสารสนเทศ 
            ฝึกปฏิบติัการใหบ้ริการสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ท่ีสถาบนับริการสารสนเทศไดจ้ดั
ใหบ้ริการแก่ผูใ้ช ้

1631209 จิตวทิยาในงานบริการสารสนเทศ                              
Psychology in Information Services                                                                     3(3-0-6) 

ศึกษาแนวทางวเิคราะห์พฤติกรรมมนุษยใ์นดา้นความตอ้งการ  ความแตกต่างระหวา่ง 

บุคคล มนุษยสัมพนัธ์   การเรียนรู้  การปรับตวั  แรงจูงใจ  พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ
สารสนเทศ  ตลอดจนจิตวทิยาในการใหบ้ริการสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1631210 การส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ในสถาบันบริการสารสนเทศ  
Communication and Public Relation in Information Services Organization 3 (2-2-5)                                                                                                                                  
        ศึกษาความรู้เก่ียวกบัการส่ือสาร องคป์ระกอบ โครงสร้างและกระบวนการส่ือสาร 
ทฤษฎีการส่ือสาร  ความส าคญัของการส่ือสารในสถาบนับริการสารสนเทศ  การ
ประชาสัมพนัธ์สารสนเทศสนเทศ  เทคโนโลยกีารส่ือสาร สภาพปัญหาของการส่ือสารและ
การประชาสัมพนัธ์ในงานสารสนเทศของสถาบนับริการสารสนเทศต่าง ๆ  
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1631301 การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ 
Online Information Retrieval                                                                                3(2-2-5) 
         ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสารสนเทศออนไลน์ ลกัษณะ ประเภทของสารสนเทศ
ออนไลน์  รวมทั้งเทคโนโลยีและเคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการสารสนเทศออนไลน์ 
ฐานขอ้มูลออนไลน์สาขาต่าง ๆ เทคนิค วธีิการสืบคน้ และการประเมินผล 
         ฝึกปฏิบติัการสืบคน้สารสนเทศออนไลน์จากฐานขอ้มูลสาขาต่าง ๆ ท่ีใหบ้ริการผา่น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

1632103 การวเิคราะห์และสังเคราะห์เนือ้หาสารสนเทศ 
Analysis and Synthesis of Information Subject                                                   3(2-2-5) 

          ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการวเิคราะห์และสังเคราะห์เน้ือหาสารสนเทศ หลกัการ
วเิคราะห์และสังเคราะห์เน้ือหาเพื่อการจดัระบบและการเขา้ถึงสารสนเทศ ไดแ้ก่ การ
ก าหนดสัญลกัษณ์หมวดหมู่ระบบต่าง ๆ การก าหนดหวัเร่ืองและการสร้างศพัทส์ัมพนัธ์ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
          ฝึกปฏิบติัการวเิคราะห์และสังเคราะห์เน้ือหาสารสนเทศจากทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทต่าง ๆ การก าหนดหวัเร่ือง สัญลกัษณ์ และศพัทส์ัมพนัธ์เพื่อการเขา้ถึงสารสนเทศ
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

1632104 การวเิคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ 
Analysis and Synthesis of Information Descriptions                                           3(2-2-5) 

          ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการวเิคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ หลกัเกณฑ์และ
มาตรฐานส าหรับการลงรายการบรรณานุกรม การท ารายการและการก าหนดรายการเขา้ถึง
สารสนเทศในรูปแบบคอมพิวเตอร์อ่านได ้และการใชเ้มทาดาตา 
         ฝึกปฏิบติัการวเิคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศจากทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทต่าง ๆ ตามหลกัเกณฑก์ารลงรายการทางบรรณานุกรมตามมาตรฐานสากลแบบ 
แองโกลอเมริกนัและ MARC21 เพื่อการเขา้ถึงสารสนเทศ 

1632105 การเขียนภาษาองักฤษส าหรับนักสารสนเทศ 
Writing English for Information Professionals                                                  3(2-2-5) 

       ศึกษาพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษท่ีใชใ้นวชิาชีพ 
นกัสารสนเทศ การเขียนเพื่อการส่ือสารในงานวชิาชีพ 
      ปฏิบติัทางดา้นการเขียนและใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสารทางดา้นวชิาชีพและ
สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการใหบ้ริการสารสนเทศในสถาบนับริการสารสนเทศ 
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1632108 ธุรกจิสารสนเทศ 
Information Business                                                                                             3(3-0-6) 

           ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจสารสนเทศ ประเภทและองคป์ระกอบของธุรกิจ 
สารสนเทศ การจดัการธุรกิจสารสนเทศ การวิเคราะห์ผูบ้ริโภคสารสนเทศ การวจิยั 
การตลาดสารสนเทศ จริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจสารสนเทศ และ
แนวโนม้เก่ียวกบัธุรกิจสารสนเทศ 

1632109 ธุรกจิส่ิงพมิพ์ 

Printing Business                                                                                                    3(2-2-5) 

        ศึกษาปัจจยัในการผลิตส่ิงพิมพ ์การพิมพร์ะบบต่าง ๆ กองบรรณาธิการ กระบวนการ

ผลิตส่ิงพิมพ ์และเทคนิคต่าง ๆ เก่ียวกบัการพิมพ ์เทคโนโลยกีารพิมพ ์การน าคอมพิวเตอร์

มาใชใ้นการออกแบบและผลิตส่ิงพิมพ ์ธุรกิจการพิมพแ์ละการเผยแพร่ส่ิงพิมพ ์ 

         ฝึกปฏิบติัการใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการผลิตส่ิงพิมพ ์

 1632205 บรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขปและศัพท์สัมพนัธ์     

Bibliography Indexing Abstracting and Thesaurus                                           3 (2-2-5) 

         ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัท าบรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขป และ

ศพัทส์ัมพนัธ์ ลกัษณะ ประเภท และประโยชน์ของบรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขป  

และศพัทส์ัมพนัธ์ การวเิคราะห์เน้ือหาสารสนเทศ หลกัเกณฑก์ารท าบรรณานุกรม ดรรชนี

สาระสังเขป และศพัทส์ัมพนัธ์ มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้น

การจดัท าบรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขป และศพัทส์ัมพนัธ์ 

         ฝึกปฎิบติัการจดัท าบรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขป และศพัทส์ัมพนัธ์ 

1632208 การจัดการส่ิงพมิพ์ต่อเน่ือง 
Serial Management                                                                                                 3(2-2-5) 

           ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัส่ิงพิมพต่์อเน่ือง การจดัการส่ิงพิมพต่์อเน่ืองในงาน
หอ้งสมุดและศูนยส์ารสนเทศ และความร่วมมือในการจดัการส่ิงพิมพต่์อเน่ือง 
          ฝึกปฏิบติัดา้นการจดัหา การจดัระรบ การจดัเก็บ การใหบ้ริการ และการใช้
เทคโนโลยใีนการจดัการส่ิงพิมพต่์อเน่ือง 
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1632211 สารสนเทศเพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวติ 
Information for Lifelong Learning                                                                       3(3-0-6) 

          ศึกษาความหมาย ความส าคญัและแนวคิดเก่ียวกบัสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวติ แหล่งสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ การจดัการ การอนุรักษแ์ละบ ารุงรักษา 
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1632212 สารสนเทศส าหรับเด็กและเยาวชน 
Children and Young Adults Information                                                            3(3-0-6) 

         ศึกษาการจดักิจกรรมและบริการส่งเสริมการอ่านของเด็กและเยาวชนในเร่ืองต่าง ๆ 
จิตวทิยาเด็กและเยาวชน สารสนเทศส าหรับเด็กและเยาวชน แหล่งผลิต เผยแพร่และ
ส่งเสริมวรรณกรรม รวมทั้งเวบ็ไซตส์ าหรับเด็กและเยาวชน วรรณกรรมส าหรับเด็กและ
เยาวชนท่ีไดรั้บรางวลั 

1632213 
 
 
 

สารสนเทศภาครัฐ 
Government Information                                                                                      3(3-0-6) 
       ศึกษาประวติั ลกัษณะ ประเภท ความส าคญัของส่ิงพิมพรั์ฐบาลทั้งไทยและต่างประเทศ  
สารสนเทศภาครัฐ แหล่งผลิต การเผยแพร่และบริการสารสนเทศ รวมทั้งกฎหมายท่ี 
เก่ียวขอ้ง 

1632214 สารสนเทศทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
Humanities and Social Sciences Information                                                      3(3-0-6)       

         ศึกษาความหมาย ความส าคญั ขอบเขต ประวติัและวิวฒันาการของวชิามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ประเภทสารสนเทศทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สารสนเทศท่ี
ส าคญัทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบนับริการสารสนเทศดา้นมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์ แหล่งผลิต เผยแพร่และบริการ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และฐานขอ้มูล
ดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง  

1632215 สารสนเทศทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
Science and Technology Information                                                                   3(3-0-6) 

       ศึกษาความหมาย ความส าคญั ขอบเขต ประวติัและววิฒันาการของวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีประเภทของสารสนเทศทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสารสนเทศท่ีส าคญั 
ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสถาบนับริการสารสนเทศดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
แหล่งผลิต เผยแพร่และบริการ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และฐานขอ้มูลดา้น 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง  
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1632302 โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการจัดการสารสนเทศ 
Software Package for Information Management                                                3(2-2-5) 

            ศึกษาเก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใชใ้นการจดัการสารสนเทศ ลกัษณะ โครงสร้าง 
ระบบงาน วธีิการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการพฒันาโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อการจดัการสารสนเทศ 
            ฝึกปฏิบติัการใชแ้ละพฒันาโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการจดัการสารสนเทศ 

 

1632308 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายสารสนเทศ                                                                                                           
Data Communication and Network  information                                           3(2-2- 5) 
         ศึกษาความหมาย องคป์ระกอบ ความส าคญัของการส่ือสารขอ้มูล เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโทรคมนาคมกบัการส่ือสารขอ้มูล เครือข่ายสารสนเทศใน
ระดบัต่าง ๆ การเช่ือมโยงและรักษาความปลอดภยัของระบบเครือข่ายสารสนเทศใน
สถาบนับริการสารสนเทศ แนวโนม้และพฒันาการทางดา้นการส่ือสารขอ้มูลและเครือข่าย
สารสนเทศ  
         ฝึกปฏิบติัดา้นการส่ือสารขอ้มูลและระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

1633106 การอ่านภาษาองักฤษส าหรับนักสารสนเทศ 
Reading English for Information Professionals                                                 3(2-2-5) 
     ศึกษาพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษท่ีใชใ้นวชิาชีพ  
การอ่านเพื่อการส่ือสารในงานวชิาชีพ 
      ปฏิบติัทางดา้นการอ่านและการใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสารทางดา้นวชิาชีพและ
สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการใหบ้ริการสารสนเทศในสถาบนับริการสารสนเทศ 

1633110 สารสนเทศกบัสังคม 
Information and Society                                                                                        3(3-0-6) 

 
 
 

    ศึกษาแนวคิด ความหมาย ความส าคญั ความจ าเป็นของสารสนเทศกบัสังคม ลกัษณะและ
วธีิการสร้างองคค์วามรู้  บริบทและสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงภายใตอิ้ทธิพลของ
โลกาภิวฒัน์ ในดา้นสังคม วฒันธรรม ปรัชญา กฎหมาย นโยบายสาธารณะ เศรษฐกิจ 
การเมือง ความสัมพนัธ์และความเก่ียวขอ้งระหวา่งสารสนเทศกบัสังคม ระบบสารสนเทศ
และการใชส้ารสนเทศเพื่อการด ารงชีวติในสังคม 
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1633202 การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ 
Management of Information Organizations                                                        3(3-0-6) 

        ศึกษาการปฏิบติังานและบทบาทของนกัสารสนเทศในฐานะผูบ้ริหารสถาบนับริการ 
สารสนเทศ ผูใ้หบ้ริการสารสนเทศ ไดแ้ก่ การวางแผนเชิงกลยทุธ์  การก าหนดนโยบาย   
การจดัโครงสร้างขององคก์ร การจดัการบุคลากร การเงิน อาคาร ครุภณัฑ ์การส่ือสารเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการจดัการ การจดัระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบติังานและการตดัสินใจ  
การติดตามการวดัและประเมินผลการปฏิบติังาน การประกนัคุณภาพ ตลอดจนการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการบริหารจดัการองคก์ร 

1633204 
 
 
 
 

ห้องสมุดอเิลก็ทรอนิกส์ 
Electronic Library                                                                                                  3(3-0-6) 
       ศึกษาแนวคิดและพฒันาการของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั 
หอ้งสมุดดิจิตอล ลกัษณะเฉพาะของหอ้งสมุดอิเล็กทรอนิกส์ วธีิการเขา้ถึงทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการน าส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

1633207 สารสนเทศท้องถิ่น 
Local Information                                                                                                   3(3-0-6) 
      ศึกษา ส ารวจ วเิคราะห์สารสนเทศ สารสนเทศทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินความตอ้งการ
ของผูใ้ชแ้ละชุมชน การจดัการบริการ การเผยแพร่ และการอนุรักษส์ารสนเทศทอ้งถ่ิน  
แนวโนม้ในการจดัการสารสนเทศทอ้งถ่ิน 

 

1633303 การจัดการฐานข้อมูลส าหรับงานสารสนเทศ      
Database Management for Information Work                                                    3(2-2-5) 
         แนวคิดเก่ียวกบัฐานขอ้มูล ระบบฐานขอ้มูล องคป์ระกอบและโครงสร้างของฐาน 
ขอ้มูล ทกัษะการสร้างและการออกแบบฐานขอ้มูล  การประเมินผล และการประยกุตใ์ช้
งานกบังานสารสนเทศ  
        ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการสร้างฐานขอ้มูล 

1633305 การจัดการเวบ็เพจ 
Web Page Management                                                                                         3(2-2-5) 

       ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัอินเทอร์เน็ตและเวบ็เพจ องคป์ระกอบ โครงสร้าง กราฟิค และ
เทคโนโลยกีารเขียนและการท างานของเวบ็เพจ การออกแบบและการเผยแพร่สารสนเทศ
บนเวบ็เพจ ภาษาท่ีใชใ้นการสร้างเวบ็เพจ 
      ปฏิบติัดา้นการออกแบบและจดัท าเวบ็เพจ  
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1633306 การออกแบบและการพฒันาส่ือผสม 
Multimedia Design and Development                                                                   3(2-2-5) 

       ศึกษาความส าคญั แนวคิด หลกัการ องคป์ระกอบ บทบาทของส่ือประสม เทคนิคการ 
ออกแบบและการพฒันา การน าเสนอส่ือประสม อุปกรณ์และวธีิการใช ้โปรแกรมประยกุต์
หรือโปรแกรมภาษาท่ีใชพ้ฒันาส่ือประสมเพื่องานสารสนเทศ และการประเมินส่ือประสม 
       ฝึกปฏิบติัการออกแบบและการพฒันาส่ือประสม การน าเสนอ เผยแพร่และ 
ประชาสัมพนัธ์ส่ือประสมท่ีไดอ้อกแบบและพฒันา 

1633401
  

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์                                             
Preparation for Professional Experience in Information Sciences                         2(90) 

       ศึกษาการจดักิจกรรมและประสบการณ์ในงานห้องสมุดและศูนยส์ารสนเทศ เพื่อเตรียม
ความพร้อมของนกัศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพสารสนเทศศาสตร์ ในดา้นการ
รับรู้ ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพฒันาและฝึกทกัษะของตวัผูเ้รียนใหมี้
ความรู้ มีทกัษะ เจตคติ แรงจูงใจท่ีดีต่อวชิาชีพและมีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัวชิาชีพและ
การปฏิบติังานในสถานการณ์และรูปแบบต่าง ๆ  
      ฝึกทกัษะทางวชิาชีพสารสนเทศศาสตร์ในสถาบนับริการสารสนเทศ 

1633501
  

การศึกษาเอกเทศด้านสารสนเทศศาสตร์  
Independent Study for Information Scienc                                                       3 (2-2-5) 
      ศึกษาคน้ควา้หรือปฏิบติัการและท ารายงาน โดยเลือกหวัขอ้เร่ืองตามความสนใจใน 
สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์ ภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 

1634107 กฎหมายและจริยธรรมในวชิาชีพสารสนเทศ         
Law and Professional Ethics on Information Work                                          3(3-0-6) 
        ศึกษาหลกัการ แนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศและการ
ส่ือสาร กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศและการส่ือสาร บทบาทหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบ จรรยาบรรณและจริยธรรมส าหรับผูป้ฏิบติังานในวชิาชีพสารสนเทศ  รวมทั้ง
การส่งเสริม พฒันาจริยธรรมและการสร้างค่านิยมในการใชส้ารสนเทศ 

1634307
  

ระบบส านักงานอตัโนมัติ 
Office Automation                                                                                                  3(2-2-5) 

        ศึกษาลกัษณะของระบบส านกังานอตัโนมติั โครงสร้างและการพฒันาระบบส านกังาน

อตัโนมติั การปรับเปล่ียนและผลกระทบในการใชร้ะบบส านกังานอตัโนมติั ศึกษา

เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีใชใ้นส านกังาน 

       ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปท่ีใชใ้นระบบส านกังาน 
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1634203 การจัดการความรู้ 
Knowledge Management                                                                                       3(2-2-5) 
        ศึกษาความหมาย ความส าคญั ประเภท องคป์ระกอบ ขั้นตอนและกระบวนการ 
จดัการความรู้ ในสถาบนับริการสารสนเทศ  หน่วยงานหรือองคก์รต่าง เพื่อเพิ่มผลิตภาพ
และความสามารถเชิงแข่งขนั  บทบาทและจริยธรรมของผูจ้ดัการความรู้  การประยกุตใ์ช้
เทคโนโลยสีารนิเทศในการจดัการความรู้ 
        ฝึกปฏิบติัการจดัการความรู้ 

 

1634304 การพฒันาส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ออนไลน์                              
Online Electronic Media Development                                                               3(2-2-5)   
        ศึกษาความหมาย ความส าคญัของส่ือเล็กทรอนิกส์ออนไลน์  การวางแผน          การ
เลือกเทคโนโลย ี เพื่อพฒันาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ   การพฒันาและ
เผยแพร่ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์  การประเมินผลส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
        ฝึกปฏิบติัในการพฒันาและการเผยแพร่ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์  และการ   
ประเมินผล 

1634309 การออกแบบและพฒันาฐานข้อมูล 
Databases Design and Development                                                                     3(2-2-5) 

 

         ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัฐานขอ้มูลและระบบฐานขอ้มูล การออกแบบและพฒันา
ฐานขอ้มูล การบริหารและการบ ารุงรักษาฐานขอ้มูล 
        ฝึกปฏิบติัดา้นการออกแบบและพฒันาฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนและ
สาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

1634402
  

การฝึกประสบการณ์วชิาชีพสารสนเทศศาสตร์                                                           
Field Experience in Library and Information Sciences                                         5(450) 

 

       การฝึกงานในสถาบนับริการสารสนเทศหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพ
สารสนเทศศาสตร์ทั้งในดา้นงานบริหาร งานเทคนิค งานบริการและการเผยแพร่สารสนเทศ 

 

1634502 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์ 

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

      ศึกษา วเิคราะห์ประเด็นความเคล่ือนไหว  แลกเปล่ียนความคิดเห็น ปัญหา และ 

ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความกา้วหนา้ดา้นสารสนเทศศาสตร์และสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 

      สัมมนาและวเิคราะห์ประเด็นความเคล่ือนไหวทางดา้นสารสนเทศศาสตร์และสาขาวชิา

ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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18. การประกนัคุณภาพของหลกัสูตร 
 18.1 การบริหารหลกัสูตร 
  สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์ มีการบริหารหลกัสูตรโดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรจ านวน 5 คน ซ่ึงมีคุณวฒิุและประสบการณ์สอดคลอ้งตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 
ท่ีก าหนด โดยมีประธานสาขาวชิาเป็นผูบ้ริหารงานสาขาใหเ้ป็นไปตามเกณฑข์องส านกังาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  การจดัแผนการสอน สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์ไดมี้การจดัท าแผนการสอนในแต่
ละรายวชิา เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้คุณลกัษณะตามท่ีพึงประสงคแ์ละสามารถประกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น บรรณารักษ ์นกัเอกสารสนเทศ ผูจ้ดัการฐานขอ้มูล  
ผูจ้ดัการสารสนเทศ นกัวชิาชีพหรือนกัสารสนเทศ นกัวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ  
เจา้ของร้านหนงัสือ ส านกัพิมพ ์ เป็นตน้ ท่ีสามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ  
เอกชน และอาชีพอิสระ 
  การจดัอาจารยผ์ูส้อน สาขาวิชาไดจ้ดัอาจารยผ์ูส้อนท่ีมีคุณวฒิุและประสบการณ์
สอดคลอ้งกบัรายวชิาท่ีสอน มีการจดัท าแผนการสอนเพื่อช้ีแจงกิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวชิา 
มีการวดัผลและประเมินผลกิจกรรมการเรียนการสอน ประเมินตวัผูเ้รียนและอาจารยผ์ูส้อนโดย 
นกัศึกษาเป็นผูป้ระเมินทุกภาคเรียน และแจง้ใหอ้าจารยผ์ูส้อนรับทราบเพื่อการแกไ้ขและปรับปรุง 
ต่อไป 
 18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรไดจ้ดัหาทรัพยากร 
ประกอบการเรียนการสอนเพื่อใหเ้พียงพอต่อการผลิตบณัฑิตและพฒันาคุณลกัษณะของนกัศึกษา
ตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานของสาขาวชิา ทั้งดา้นวสัดุ ครุภณัฑ ์ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ แหล่ง
ฝึกประสบการณ์วชิาชีพทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั และมีส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยี 
สารสนเทศด าเนินการในการจดัหาหนงัสือ ต ารา วารสารต่าง ๆ รวมทั้งฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ี 
จ าเป็นต่อการเรียนการสอนของนกัศึกษาและอาจารยผ์ูส้อน 
 18.3 การสนบัสนุนและการใหค้  าแนะน าแก่นกัศึกษา 
  สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์ มีการสนบัสนุนและใหค้  าแนะน าแก่นกัศึกษาโดย 
จดัอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าแต่ละหมู่เรียน เพื่อใหค้  าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาดา้นวชิาการ การเรียน 
การสอน รวมทั้งการประพฤติปฏิบติัตนของนกัศึกษา มีการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพฒันา 
คุณลกัษณะบณัฑิตในดา้นต่าง ๆ เช่น การพฒันาความสามารถและทกัษะทางวชิาชีพ การพฒันา 
คุณธรรมจริยธรรม การพฒันาบุคลิกภาพ การพฒันาทกัษะทางดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
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สารสนเทศ  ฝึกทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ การฝึกทกัษะทางวชิาชีพในการจดักิจกรรมออกค่ายเพื่อการ
พฒันาแหล่งการเรียนรู้ รวมทั้งการจดักิจกรรมแนะแนวอาชีพจากรุ่นพี่หรือสถานประกอบการต่าง ๆ 
ท่ีประสบผลส าเร็จ 
 18.4 ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคมหรือความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
  สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์จะมีการส ารวจความตอ้งการของผูเ้รียน และส ารวจ
ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม ส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตด้วยวธีิการต่างๆ รวมทั้ง
การวพิากษห์ลกัสูตรสารสนเทศศาสตร์โดยมีผูท้รงคุณวฒิุ ผูใ้ชบ้ณัฑิตจากหน่วยงานต่าง ๆ  บณัฑิตท่ี
จบไปแลว้ นกัศึกษาปัจจุบนัและอาจารยผ์ูส้อนร่วมกนัวพิากษห์ลกัสูตร รวมทั้งการรับฟังค าแนะน า
และขอ้เสนอแนะจากแหล่งฝึกประสบการณ์วชิาชีพท่ีสาขาวชิาไดจ้ดัส่งนกัศึกษาไปฝึกประสบการณ์ 
วชิาชีพ และสาขาวชิาจะมีการติดตามและประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตและบณัฑิตท่ีจบไป
อยา่งต่อเน่ือง 
 
19. การพฒันาหลกัสูตร 
 19.1  ก าหนดใหมี้การประเมินเพื่อพฒันาหลกัสูตร 
  ก าหนดแนวทางการประเมินหลกัสูตรไวด้งัน้ี 
  1)  ประเมินผลการจดัการเรียนการสอนโดยผูเ้รียน ทุกภาคการศึกษา 
  2)  ประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวชิาทุกภาคการศึกษา 
  3)  ประเมินผลการปฏิบติังานของผูส้ าเร็จการศึกษา (Performance Evaluation)      
ภายหลงัส าเร็จการศึกษา ทุก 5 ปี 
  4)  ประเมินผลกระทบจากการปฏิบติังานของผูส้ าเร็จการศึกษา (Impact Evaluation) 
ภายหลงัส าเร็จการศึกษาทุก 5 ปี 
  5)  มีการประเมินหลกัสูตรทั้งระบบทุกรอบ 5 ปี 

19.2  ก าหนดใหมี้การพฒันาหลกัสูตรทุก 5  ปี 
 ในการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้กระบวนการ ดงัน้ี 
 1)  มีคณะกรรมการพฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตรท่ีมาจากผูเ้ก่ียวขอ้ง  มีคุณวุฒิตรงตาม

สาขาวชิา และ / หรือมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2)  มีการส ารวจความตอ้งการของสังคมและตลาดแรงงานเพื่อน ามาเป็นกรอบในการ

พฒันาหลกัสูตร 
 3)  มีกรรมการผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาวชิา และมีประสบการณ์ท่ี

เก่ียวขอ้ง  จากภายนอกเป็นท่ีปรึกษาในการพฒันา/ปรับปรุง และวพิากษห์ลกัสูตร 
 4)  มีการพฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตร ทุก 5 ปี 
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19.3 ก าหนดดชันีดา้นมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  ดงัน้ี 
 1.  จ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 

2.  ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
3.  ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
4.  ร้อยละของการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู (Code of Ethics)ของอาจารย ์
5.  ประสิทธิผลของการเรียนรู้ 
 5.1  กระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยเฉพาะการเรียนรู้จาก

การปฏิบติัและประสบการณ์จริง 
 5.2  ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารยแ์ละ

ส่ิง สนบัสนุนการเรียนรู้ 
6.  ร้อยละของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม / โครงการพฒันานกัศึกษา ต่อจ านวน

นกัศึกษา 
7.  ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีใชใ้นระบบหอ้งสมุด  คอมพิวเตอร์และศูนยส์ารสนเทศต่อ

จ านวนนกัศึกษา 
 

 
 


