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 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
คณะ / สาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และ 
   สารสนเทศศาสตร์  

  
หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 

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  :  ไม่มี   
 
4.  จ านวนหน่วยกิตทีเ่รียนต่อหลักสูตร  
 ไม่น้อยกว่า 124  หน่วยกิต  
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 

  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4  ปี 
5.2 ภาษาที่ใช้  

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  
 5.3 การรับเข้าศึกษา  

รับเฉพาะนักศึกษาไทย  
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
  ไม่มี 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว  
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 

  6.3 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่  1/2559  
     วันที่ 17  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 

     6.4 สภาวิชาการ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการ 
           ประชุมครั้งที่ 2/2559  วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 

    6.5 สภามหาวิทยาลัย เหน็ชอบอนุมัติหลักสูตรในการประชุม  ครั้งที่ 2/2559       
      วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา พ.ศ. 2561 (ระดับปริญญาตรีนับจากวัน เปิดท าการจัดการเรียนการสอน) 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา  

8.1 บรรณารักษ์ 
 8.2 นักสารสนเทศ 

8.3 เจ้าหน้าที่ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
8.4 นักพัฒนาระบบ/โปรแกรม 
8.5 ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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     9. ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่ส าเร็จการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

ปีท่ี
อนุมัติจบ 

1. นางอรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ รองศาสตราจารย์ ศศ.ม. 
ค.บ. 

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
บรรณารักษศาสตร์(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี 

2539 
2536 

2. นางสาวมัลลิกา ทองเอม 
 

อาจารย์ ศศ.ม. 
 

ศศ.บ. 

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
 
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 

2548 
 

2540 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน:  
   ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
       นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่  

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ปัจจุบันเป็นยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  อันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน  กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่
เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง การตื่นตัวและเตรียมพร้อมใน
การจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกใน
ศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไป โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญที่สุดคือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning 
Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้  ซึ่งระบบการศึกษาต้องมีการพัฒนาเพ่ือให้
สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริง ปัจจุบันถือได้ว่าเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  และการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้มีความหลากหลาย ผู้เรียนจ าเป็นต้องศึกษาค้นคว้าด้วย
ตัวเองอย่างกว้างขวางจากแหล่งการเรียนรู้ ตัวบุคคล ศูนย์สารสนเทศ รวมทั้งห้องสมุด ดังนั้นห้องสมุด
จึงมีบทบาทส าคัญที่จะสนองตอบแนวทางการจัดการศึกษาและเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ส าคัญที่ผู้เรียน
ใช้ศึกษาค้นคว้า ปัจจุบันการขยายความรู้และการค้นคว้าได้กระจายไปหลายแห่งทั้งห้องสมุดโรงเรียน 
ห้องสมุดประชาชน และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุดโรงเรียนมีบทบาทส าคัญต่อ
การพัฒนาบุคคลและการพัฒนาสังคมในด้านการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ การรู้หนังสือ การเรียนรู้
ตลอดชีวิต สอดคล้องกับห้องสมุดประชาชนที่เป็นแหล่งจัดเก็บรวบรวมสารสนเทศ ด าเนินงานเพ่ือ
ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นผู้รู้หนังสือ รู้สารสนเทศ เรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นพลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตย จากการติดตามความเคลื่อนไหวการผลิตบัณฑิตทางด้านบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ปรากฏว่ายังมีความต้องการอยู่ อีกมาก ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ              
ยังขาดแคลนบรรณารักษ์  อีกทั้งการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561) นโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เร่งรัด พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผู้เรียนให้สูงขึ้น เร่งเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารการจัดการการศึกษาให้มีการเพ่ิมห้องสมุด ซึ่งถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้ง
ห้องสมุดประชาชนและห้องสมุดโรงเรียน และการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุด 3 ดี คือ มี
หนังสือดี บรรยากาศดี บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดดี โดยปรับโฉมหรือภาพลักษณ์ของ
บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดใหม่ ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้ยุค
ใหม่ที่ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเป็นมืออาชีพ มีจิตอาสา จิตบริการ และมีการพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ  

เมื่อพิจารณาสถานการณ์ภายนอก ผลกระทบ แนวโน้ม ตลอดถึงความต้องการบรรณารักษ์
แล้ว จ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ให้มีการ
ปรับเปลี่ยนเพ่ือรองรับกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงในยุคการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้อง
กับสังคมแห่งการเรียนรู้ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
สังคมในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ที่ทุกคน

และทุกส่วนในสังคมจะต้องมีความใฝ่รู้และพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ  การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นเรื่องที่
เกิดข้ึนและมีความต่อเนื่องเป็นปกติวิสัยในชีวิตประจ าวันของคนทุกคน วัฒนธรรมการเรียนรู้ การอ่าน
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กลายเป็นวัฒนธรรมไร้พรมแดน ด้วยความ
หลากหลายของสื่อสารสนเทศ ช่องทางการเข้าถึง และรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศที่เปลี่ยนไป 
บรรณารักษ์จ าเป็นจะต้องปรับรูปแบบการท างานเป็นบริการเชิงรุก น าเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสม   
มีทักษะการรู้สารสนเทศ การปลูกฝังการส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการใช้
สารสนเทศในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 
21  
 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ.2559  มีแนวคิดในการ
ออกแบบหลักสูตร โดยค านึงถึงองค์ประกอบส าคัญของหลักสูตร ดังนี้ 

12.1.1 การก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้มีสอดคล้องกับแผนพัฒนา 
ประเทศ นโยบายของรัฐบาล และความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงานและสังคม ความก้าวหน้า
ทางศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  รวมถึงบริบทของหลักสูตรซึ่งเป็นหลักสูตรที่ให้
ความส าคัญกับชุมชนท้องถิ่น  

12.1.2 การก าหนดเนื้อหาสาระของรายวิชา  ก าหนดเนื้อหาสาระให้มีความ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยมีการจัดล าดับรายวิชาก่อนหลังเพ่ือให้ผู้สามารถเชื่อมโยง
และส่งต่อความรู้ได้อย่างเหมาะสม และจะมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาให้ทันสมัยอย่าง
ต่อเนื่อง ตามความก้าวหน้าทางวิทยาการในศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและความต้องการของตลาดแรงงาน 

12.1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน ก าหนดให้มีกลยุทธ์การเรียนการสอน 
และการใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 
     1) ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  ทั้งทักษะการเรียนรู้ ทักษะสารสนเทศ 
สื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ 

2) เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้แก่ 
“บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น” 

3) เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ได้แก่ “มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมน าสังคม นิยมความเป็นไทย ใส่ใจวิถีโลก” 

4) เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร  ได้แก่ “มีความรู้   
คู่คุณธรรม พร้อมน าเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การจัดการแหล่งเรียนรู้” 
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12.1.4 การประเมินผลการเรียนรู้ จะค านึงถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ซึ่งครอบคลุมอย่างน้อย ๕ ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม       
ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  สารสนเทศ 

12.1.5 หลักสูตรจะมีการทบทวนผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) อย่าง 
ต่อเนื่อง โดยค านึงถึงความพร้อมที่จะปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 การปรับปรุงหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ตอบสนองพันธกิจ

ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร กล่าวคือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐานและสร้างองค์
ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน และการพัฒนาท้องถิ่น 

  
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน (เช่น 
รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่น  หรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น) 

13.1 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ / สาขาวิชา / หลักสูตรอื่น 
 รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป  ได้แก่  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและ
คณะครุศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  และคณะครุศาสตร์ 
 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน  ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกบังคับ  กลุ่มวิชาเลือก และกลุ่มวิชา
เสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ ด าเนินการสอนโดยโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 
           ส่วนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษาด าเนิ นการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร) 
 รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

13.2 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา / หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
 ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
     13.3 การบริหารจัดการ 
    ก าหนดอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรโปรแกรมวิชาประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจาก 
โปรแกรมวิชาอ่ืนหรือหลักสูตรหรือคณะอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพื่อบริหารจัดการเรียนการสอนให้มีผลมาตรฐานการ
เรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร รวมทั้งก าหนดให้อาจารย์ผูส้อนจัดท ารายละเอียดของวิชาและรายงาน
ผลการด าเนนิการของรายวชิา เพื่อเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

       มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มีทักษะ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและมีศักยภาพในการท างานในห้องสมุดโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
และประกอบอาชีพอิสระที่เก่ียวข้องกับการบริการสารสนเทศ 

1.2 ความส าคัญ 
       การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสายวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถดังนี้  
 1.2.1 มีความรู้ ความสามารถในการจัดการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
  1.2.2 มีความรู้ ความสามารถในประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
        1.2.3 มีภาวะผู้น า คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์           
มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง 
คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 
 
แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 

1. ปรับปรุงหลักสูตร ศศ.บ. สาขา 
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ 
ศาสตร์ให้มีมาตรฐานและสอดคล้อง 
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 รวมถึงความต้องการของผู้ใช้ 
บัณฑิต และความก้าวหน้าทาง 
เทคโนโลยีจากสารสนเทศในสภาพ 
สังคมปัจจุบัน 
 
 
 

-ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของผู้ประกอบการ
ด้านสถาบันบริการสารสนเทศ 
และสถานประกอบการที่
เกี่ยวข้อง 
- ติดตามแนวโน้มทางด้าน
เศรษฐกิจและการเมืองเพ่ือเป็น
ข้อมูลในการก าหนดคุณลักษณะ
บัณฑิต 

- รายงานผลการประเมินความพึง 
พอใจในการใช้บัณฑิตของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
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แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
2. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการส่ง 
เสริมผู้เรียนเป็นส าคัญในการ
เรียนรู้ 
- พัฒนารูปแบบการใช้สื่อการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
- พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

- จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ 
อาจารย์ในการส่งเสริมผู้เรียนเป็น 
ส าคัญในการเรียนรู้ 
- ผลการประเมินประสิทธิภาพ 
การจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3. แผนการพัฒนาทักษะการสอน/ 
การประเมินผลของอาจารย์ตามผล 
การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

- พัฒนาทักษะการสอนของ
อาจารย์ที่เน้นการสอนด้าน
คุณธรรม จริยธรรมด้านความรู้ 
ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ทักษะ 
ในการวิเคราะห์และการสื่อสาร 
ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

- จ านวนโครงการพัฒนาทักษะ 
การสอนและการประเมินผลของ 
อาจารย์ตามผลการเรียนรู้ทั้ง 5 
ด้าน 
- ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อทักษะการสอนของ
อาจารย์ที่มุ่งผลการเรียนรู้ทั้ง 5 
ด้าน 

4. บูรณาการการเรียนการสอนกับ
พันธกิจอ่ืนๆ 

- บูรณาการการเรียนการสอน
การบริการทางวิชาการ และการ
วิจัย 
- บูรณาการเรียนการสอน
กิจกรรมนักศึกษาในด้านวิชาการ 
การบ าเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา
กับกิจกรรมการเรียนรู้ 

- จ านวนโครงการที่บูรณาการ 
การสอน การบริการวิชาการ และ 
การวิจัย 
- จ านวนกิจกรรมนักศึกษาด้าน 
วิชาการ และบ าเพ็ญประโยชน์ 
จิตอาสา 
- มคอ. 3 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

     ระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษา มี 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษามีระยะเวลา 
ในการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน 
      อาจจะจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

     ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

    ภาคการศึกษาที่  1 เดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 
    ภาคการศึกษาที่  2  เดือนมกราคม - เมษายน 
    ภาคฤดูร้อน           เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา :  
2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2.2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าหรืออนุปริญญา 
2.2.3 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม (ระบุ) มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ก าแพงเพชรก าหนด 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

 2.3.1 นักศึกษาท่ีเข้าเรียนในหลักสูตรนี้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่แตกต่างกัน  

  2.3.2 นักศึกษาขาดความเข้าใจในหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
1. ความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน 

1. จัดทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนและก่อน
ส าเร็จการศึกษา 
2. จัดอบรมฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ  
3. จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง  

2. ความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่แตกต่างกัน 

1. จัดอบรมฝึกทักษะด้านเทคโนโลยี  
2. ให้นักศึกษาเรียนรู้และฝึกทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศจาก  
ศูนย์บริการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ทดสอบความสามารถด้านเทคโนโลยี 
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ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
3. ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรการศึกษาในวิชาชีพ 

1. จัดปฐมนิเทศ 
2. จัดบรรยาย/เสวนาผู้ที่ ประสบความส าเร็จทางวิชาชีพม า
แลกเปลี่ยนรู้ 
3. จัดท าเว็บไซต์ของโปรแกรมวิชาฯ เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน
และการประกอบอาชีพ 

 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี: ภาคปกติ ปีละ 30 คน 
 
ระดับชั้นปี 

 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

รวมจ านวนนักศึกษา 30 60 90 120 120 
จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะ

ส าเร็จการศึกษา 
- - - 30 30 

 

 2.6 งบประมาณตามแผน 
      รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย: บาท) 

 

หมวดรายจ่าย 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ก. งบด าเนินการ      

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 2,034,760 2,136,498 2,243,323 2,355,489 2,473,263 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 14,040 28,080 42,120 56,160 56,160 
3. รายจ่ายระดับ

มหาวิทยาลัย 
30,000 60,000 90,000 120,000 120,000 

(รวม ก) 2,078,800 2,224,578 2,375,443 2,531,649 2,649,423 

ข. งบลงทุน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
(รวม ข) 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

(รวม ก. + ข.) 2,128,800 2,274,578 2,425,443 2,581,649 2,699,423 
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หมวดรายจ่าย 

 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
จ านวนนักศึกษา 30 60 90 120 120 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 70,960 37,910 26,949 21,514 22,495 

 
หมายเหตุ : 1. ไม่รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อม เช่น ค่าสาธารณูปโภค ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ค่าเสื่อมราคา 

   เงินเดือนบุคลากรสายสนับสนุน 
 2. ไม่รวมนักศึกษาปัจจุบัน จ านวน  79 คน 

 
2.7 ระบบการศึกษา  
       แบบชั้นเรียน  
     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
       แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
       แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
      แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
       นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ 

สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการ
โอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3.1 หลักสูตร 
 3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร       124  หน่วยกิต 
 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  จ านวน  30  หน่วยกิต 

  1. กลุม่วิชาภาษาและการสื่อสาร    จ านวน    9 หน่วยกิต 
  2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   จ านวน     6   หน่วยกิต 

  3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน    6   หน่วยกิต  
  4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน    6   หน่วยกิต  
         และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1. - 4. ไม่น้อยกว่า จ านวน 3 หน่วยกิต 
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 2.) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   จ านวน  88  หน่วยกิต 
 1. กลุ่มวิชาบังคับ  จ านวน  60  หน่วยกิต 

2. กลุ่มวิชาเลือก                        ไม่น้อยกว่า จ านวน  21  หน่วยกิต 
3. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา   จ านวน    7  หนว่ยกิต 
   ให้เลือกแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้ 
   3.1  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
         3.1.1 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   จ านวน   2   หน่วยกิต 
         3.1.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    จ านวน   5   หน่วยกิต 
   3.2  สหกิจศึกษา 
 3.2.1 การเตรียมสหกิจศึกษา    จ านวน   1  หนว่ยกิต 
 3.2.2 สหกิจศึกษา    จ านวน   6  หนว่ยกิต 

     3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  จ านวน  6  หน่วยกิต 
 

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร   
   1) รหัสรายวิชา การก าหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ประกอบ ด้วยตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว รายละเอียดได้จ าแนกดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 
               1     2     3      4     5     6     7       
 

     ล าดับก่อนหลังของวิชา 
     ลักษณะเนื้อหาวิชา 
     ระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
     ล าดับก่อนหลังของวิชา 

เลขตัวที่  1 - 3 หมายถึง กลุ่มวิชาและสาขาวิชา 
เลขตัวที่  4   หมายถึง ระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
เลขตัวที่  5   หมายถึง ลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวที่  6 - 7 หมายถึง ล าดับก่อนหลังของวิชา 

ความหมายของรหัสวิชา ในกลุม่วิชาศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ แบ่ง
ออกเป็น 5 กลุ่ม 

1 การจัดการสารสนเทศ 
2 บริการสารสนเทศ 
3 เทคโนโลยสีารสนเทศ 
4 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
5 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวนหน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย- จ านวนชั่วโมง
ปฏิบัติ- จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง) โดยใช้อักษรย่อ คือ น(ท-ป-อ) น :จ านวนหน่วยกิต - ท : จ านวน
ชั่วโมงบรรยายหรือทฤษฎี - ป : จ านวนชั่วโมงปฏิบัติ - อ : จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง 
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   2) ชื่อรายวิชา                 
                     1. ให้เรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามกลุ่มวิชา 
ต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 

 
30 

 
 หน่วยกิต 

                1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า    9  หน่วยกิต 
                    บังคับเรียน   6   หน่วยกิต 
        รหัสวิชา 

     1551001 
          รายวิชา 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
Fundamental English 

น(ท-ป-อ) 
3(3-0-6) 

       1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3(3-0-6) 

       เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
       รหัสวิชา 

     1541001 
          รายวิชา 
ทักษะการใช้ภาษาไทย 
Thai Language Usage Skills 

น(ท-ป-อ) 
3(3-0-6) 

       1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ 
Language and Communication for Specific 
Purposes 

3(3-0-6) 

       1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

       1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for  Communication 

3(3-0-6) 

       1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว 
Fundamental Chinese for Tourism 

3(3-0-6) 

        1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 
Korean for Communication 

3(3-0-6) 

       1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 
Fundamental Burmese 

3(3-0-6) 

       1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 
Burmese for Communication 
 

3(3-0-6) 

                 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
       รหัสวิชา 

     1001003 
          รายวิชา 
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 
Human Behavior and Self-Development 

น(ท-ป-อ) 
3(3-0-6) 

       1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making Skills 

3(3-0-6) 
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       รหัสวิชา 
     1511001 

          รายวิชา 
จริยธรรมกับมนุษย์ 
Ethics and Human Beings 

น(ท-ป-อ) 
3(3-0-6) 

       1511002 ความจริงของชีวิต 
Facts of Life 

3(3-0-6) 

       1521001 พุทธศาสน์ 
Buddhism 

3(3-0-6) 

       1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า 
Information for Study and Research 

3(3-0-6) 

       2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ 
Aesthetics of Visual Arts 

3(3-0-6) 

       2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 
Aesthetics of Performing Arts 

3(3-0-6) 

       2061001 สังคีตนิยม 
Music Appreciation 

3(3-0-6) 

       3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า 
Leadership Development 

3(3-0-6) 

      3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม 
Personality Development and the Arts of 
Socializing 

3(3-0-6) 

     
                  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
      รหัสวิชา 

    2501001 
          รายวิชา 
ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 
History of Thai Society and Culture 

น(ท-ป-อ) 
3(3-0-6) 

      2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง 
Public Mind and Civic Social Engagement  

3(3-0-6) 
 

      2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
Interdisciplinary Social Science for 
Development 

3(3-0-6) 
 

      2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์ 
Globalization and Localization 

3(3-0-6) 

      2521002 อาเซียนศึกษา 
ASEAN Studies 

3(3-0-6) 

      2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
Human, Community, and Environment 

3(3-0-6) 
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      รหัสวิชา 
    2541002 

          รายวิชา 
การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 
Local Resource Management 

น(ท-ป-อ) 
3(3-0-6) 

      2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย 
Fundamental Knowledge on Thai Politics 
and Government 

3(3-0-6) 

      2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
Introduction to Laws 

3(3-0-6) 

      3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ 
Business Initiation 

3(3-0-6) 

      3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน 
Finance in Daily Life 

3(3-0-6) 

      3541001 การเป็นผู้ประกอบการ 
Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

      3591002 เศรษฐกิจพอเพียง 
Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

     
              1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 

        และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 2.1.1 - 2.1.4 จ านวน    ไม่น้อยกว่า         3   หน่วยกิต 
      รหัสวิชา 

    1161001 
          รายวิชา 
กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต 
Sports and Recreation for Quality of 
Life 

น(ท-ป-อ) 
3(2-2-5) 

      1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
Exercise for Health 

3(2-2-5) 

      4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ
ชีวิตประจ าวัน 
Science and Technology for Daily Life 

3(3-0-6) 

      4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
Environments and Natural Resources  
Conservation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3(3-0-6) 

      4071001 สุขภาพและสุขอนามัย 
Health and Health Care 

3(3-0-6) 

      4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Mathematics in Daily Life 

3(3-0-6) 
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      รหัสวิชา 
    4091003 

          รายวิชา 
คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ 
Mathematics and Decision Making 

น(ท-ป-อ) 
3(3-0-6) 

      4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Computer and Information 
Technology 

3(2-2-5) 

      4121005 
 

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
Website Design and Development 

3(2-2-5) 

      4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน   
Package Software for Application 

3(2-2-5) 

      5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน 
Agriculture in Daily Life 

3(3-0-6) 

      5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ 
Food for Health 

3(3-0-6) 

      5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
Technology in Daily Life 

3(3-0-6) 

 
2. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า     88 หน่วยกิต 
      2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ                60 หน่วยกิต 
        รหัสวิชา                  รายวิชา        น(ท-ป-อ) 
         1631104  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์อาเซียน        3(3-0-6) 

    ASEAN Library and Information Science  
         1631103  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ        3(2-2-5) 

Information Resources Development 
         1631111  สารสนเทศกับสังคม        3(3-0-6) 

               Information and Society  
         1631301  การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์       3(2-2-5) 

Online Information Retrieval 
         1632101  การอ่านและการเขียนในงานห้องสมุด      3(2-2-5) 

    Reading and Writing in Libraries Work  
         1632110  การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ        3(2-2-5) 

Information Resources Organization 
         1632105  การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ       3(2-2-5) 

Information Resources Cataloging 
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         รหัสวิชา         รายวิชา                 น(ท-ป-อ) 
         1632106  ภาษาอังกฤษส าหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ 1   3(2-2-5) 

English for Librarians and Information 
Professionals 1 

          1632205  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์         3(2-2-5) 
Electronic Libraries 

         1632301  โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานห้องสมุด      3(2-2-5) 
Software Package for Library Work 

          1633109 ภาษาอังกฤษส าหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ 2   3(2-2-5) 
English for Librarians and Information 
Professionals 2 

           1633202  การบริหารงานห้องสมุด         3(3-0-6) 
Library Administration    

    1633216  การจัดการวารสารและหนังสือพิมพ์      3(2-2-5) 
Journals and Newspapers Management 

          1633312  การใช้ซอฟต์แวรโอเพนซอร์สในงานห้องสมุด     3(2-2-5) 
Open Source Software use for libraries 

          1633302  การจัดการฐานข้อมูลส าหรับงานห้องสมุด        3(2-2-5) 
Database Management for libraries  

           1633304 การออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย      3(2-2-5) 
Multimedia Design and Development 

          1633309 การออกแบบและพัฒนาเว็บ       3(2-2-5) 
Web Design and Development 

           1634204 การจัดการความรู้        3(2-2-5) 
               Knowledge Management 
           1634305 การออกแบบและพัฒนาสื่อออนไลน์      3(2-2-5) 
              Online Media Design and Development  

          1634506 การศึกษาอิสระด้านบรรณารักษศาสตร์และ      3(2-2-5) 
              สารสนเทศศาสตร์ 

Independent Studies in Library and 
Information Science 
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2.2 กลุ่มวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า            21  หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 2.2.1 กลุ่มวิชาห้องสมุดโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ 
            รหัสวิชา        รายวิชา            น(ท-ป-อ) 

          1631105 แหล่งสารสนเทศและการบริการ       3(3-0-6) 
    Information Resources and Services 
           1632111 การจัดการห้องสมุดโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้     3(3-0-6) 

School Library and Learning Resources 
Management 

            1632202  การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน        3(2-2-5) 
Reading and Reading Promotion 

1633101 การจัดการภูมิปัญญาและสารสนเทศท้องถิ่น     3(2-2-5) 
   Local Knowledge and Information Management 
          1633102 แหล่งสารสนเทศและบริการสารสนเทศส าหรับ     3(3-0-6) 

เด็กและเยาวชน 
    Information Resources and Service for  
    Children and Youth 

          1633103 แหล่งสารสนเทศและบริการสารสนเทศส าหรับ     3(3-0-6) 
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 
Information Resources and Service for 
Elderly and the Disadvantaged 

          1633104  การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์       3(2-2-5) 
ในงานห้องสมุด    

               Communication and Public Relations in Libraries 
           1633105 การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ      3(2-2-5) 
    Documentation and Archives Management 

          1633308 การรู้สารสนเทศและดิจิทัล       3(3-0-6) 
    Information and Digital Literacy  

          1633311 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้     3(2-2-5) 
    Innovation for learning  Design and Development 
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 2.2.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจสารสนเทศ 

            รหัสวิชา        รายวิชา            น(ท-ป-อ) 
          1632107 จิตวิทยาการบริการสารสนเทศ      3(3-0-6) 

               Information Services Psychology  
          1632303 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานห้องสมุด    3(2-2-5) 

Library System Analysis and Design  
          1633104  การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์      3(2-2-5) 

ในงานห้องสมุด    
               Communication and Public Relations in Libraries 

1633106 ธุรกิจสารสนเทศและการประกอบการ     3(3-0-6) 
               Information Business and Uundertaking 

          1633108 ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์       3(3-0-6) 
    Electronic Office 

          1633313 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล      3(2-2-5) 
                Database Design and Development 
           1633310 การจัดการสารสนเทศอินเทอร์เน็ต      3(2-2-5) 

Internet Information Management  
 

2.3 วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณวิชาชีพ                7 หน่วยกิต 
 เลือกแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้ 
 2.3.1 แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

          รหัสวิชา        รายวิชา         น(ท-ป-อ) 
          1634403  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ 

และสารสนเทศศาสตร์        2(90) 
Preparation for Professional Experience in 
Library and Information Science 

          1634404  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ 
และสารสนเทศศาสตร์           5(450) 
Training Experience in Library and Information 
Science 
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2.3.2 แผนสหกิจศึกษา 
          รหัสวิชา        รายวิชา            น(ท-ป-อ) 
          1634405 การเตรียมสหกิจศึกษา       1(45) 

Preparation for Cooperative Education 
           1634406 สหกิจศึกษา         6(540) 
    Cooperative Education 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า            6  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยก าแพงเพชรเพชรเปิดสอน   

โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
รวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 

3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
XXXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
XXXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
XXXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
XXXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
1631104 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์อาเซียน 3(3-0-6) 
1631103 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
XXXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
XXXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
1631111 สารสนเทศกับสังคม 3(2-2-5) 
1631301 การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ 3(2-2-5) 
XXXXXXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
XXXXXXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 
 
 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
XXXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
XXXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
XXXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
1632110 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 3(2-2-5) 
1632105 การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 3(2-2-5) 
1632106 ภาษาอังกฤษส าหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ 1 3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
 
 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
XXXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
1632101 การอ่านและการเขียนในงานห้องสมุด 3(2-2-5) 
1632205 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
1632301 โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานห้องสมุด 3(2-2-5) 
XXXXXXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
XXXXXXX เลือกเสรี 3(x-x-x) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
 

ชัน้ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 
 
 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
1633109 ภาษาอังกฤษส าหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ 2 3(3-0-6) 
1633202 การบริหารงานห้องสมุด  3(2-2-5) 
1633312 การใช้ซอฟต์แวรโอเพนซอร์สในงานห้องสมุด 3(2-2-5) 
XXXXXXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
XXXXXXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
XXXXXXX เลือกเสรี 3(x-x-x) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
 
 
 
 



มคอ.2 
 

22 
 

22  

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 
 
 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
1633216 การจัดการวารสารและหนังสือพิมพ์ 3(2-2-5) 
1633302 การจัดการฐานข้อมูลส าหรับงานห้องสมุด 3(2-2-5) 
1633304 การออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
1633309 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3(2-2-5) 
XXXXXXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
XXXXXXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
1634204 การจัดการความรู้ 3(2-2-5) 
1634305 การออกแบบและพัฒนาสื่อออนไลน์ 3(2-2-5) 
1634506 การศึกษาอิสระด้านบรรณารักษศาสตร์และ 

สารสนเทศศาสตร์ 
3(2-2-5) 

1634403 
 
1634405 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์  
การเตรียมสหกิจศึกษา 

2 (90) 
 

1 (45) 
 รวม 10-11 หน่วยกิต 

 
  ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 
 
 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
1634404 
 
1634406 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ หรือ 
สหกิจศึกษา 

5(450) 
 

6(540) 
 รวม 5-6  หน่วยกิต 

 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก) 
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3.2 ชื่อสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

ชื่อ – นามสกุล 
 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 
/สาขา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 

นางอรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ 
 

รองศาสตราจารย์ 
สาขา

บรรณารักษศาสตร์ 

ศศ.ม. 
 

ค.บ. 

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี 

2539 
 

2536 
นางสาวมัลลิกา ทองเอม 
 

อาจารย์ ศศ.ม. 
 

ศศ.บ. 

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 

2548 
 

2540 
 

นางประพิมพร  โกศิยะกุล 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขา

บรรณารักษศาสตร์ 

กศ.ม. 
 

ศศ.บ. 

บรรณารักษศาสตร์ 
 
บรรณารักษศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2527 
 

2520 
นายสุวิทย์ วงษ์บุญมาก 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขา

บรรณารักษศาสตร์ 

กศ.ม. 
 

ค.บ. 

บรรณารักษศาสตร์ 
 
บรรณารักษศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
วิทยาลัยครูเทพสตรี 

2535 
 

2530 
นางสาวนารถนรี พอใจ 
 

อาจารย์ กศ.ม. 
ศศ.บ. 

จิตวิทยาการแนะแนว 
บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

2548 
2540 
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หมายเหตุ ดูรายละเอียดผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในภาคผนวก ง 
3.2.2 อาจารย์ประจ า  

 

ชื่อ – นามสกุล 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
/สาขา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ 

นางอรุณลักษณ์ รัตนพันธุ ์
 

รองศาสตราจารย ์
สาขา

บรรณารักษศาสตร ์

ศศ.ม. 
 

ค.บ. 

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์
บรรณารักษศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 
วิทยาลัยครูอุบลราชธาน ี

2539 
 

2536 
น.ส.มัลลิกา ทองเอม 
 

อาจารย ์ ศศ.ม. 
 

ศศ.บ. 

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
สถาบนัราชภัฏพบิูลสงคราม 

2548 
 

2540 
 

นางประพิมพร  โกศิยะกุล 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สาขา

บรรณารักษศาสตร ์

กศ.ม. 
 

ศศ.บ. 

บรรณารักษศาสตร ์
 
บรรณารักษศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2527 
 

2520 
นายสวุิทย์ วงษ์บุญมาก 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สาขา

บรรณารักษศาสตร ์

กศ.ม. 
 

ค.บ. 

บรรณารักษศาสตร ์
 
บรรณารักษศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
วิทยาลัยครูเทพสตรี 

2535 
 

2530 
นางสาวนารถนรี พอใจ 
 

อาจารย ์ กศ.ม. 
 

ศศ.บ. 

จิตวิทยาการ 
แนะแนวบรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
สถาบนัราชภัฏพบิูลสงคราม 
 

2548 
 

2540 
 

 

24 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา 
ในชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ในสถาบันบริการสารสนเทศหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ทั้งของภาครัฐและเอกชนเป็นเวลา 16 
สัปดาห์ต่อภาคเรียน หรือ ฝึกปฏิบัติงานในสถาบันบริการสารสนเทศหรือสถานประกอบการแบบ    
สหกิจศึกษา เป็นเวลา 16 สัปดาห์หรือ 4 เดือน ในกรณีนี้นักศึกษาจะเป็นเสมือนพนักงานจริงใน  
สถาบันบริการสารสนเทศหรือสถานประกอบการทั้งของรัฐและเอกชนและมีการประเมินผลร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่รับฝึกงานหรือสหกิจศึกษากับโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และ 
สารสนเทศศาสตร์ 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม:  
4.1.1 มีความรับผิดชอบ 
4.1.2 มีความเสียสละ 
4.1.3 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4.1.4 ความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพ 
4.1.5 ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศและบริการห้องสมุด 
4.1.6 ความรู้ด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศและการประยุกต์ใช้ 
4.1.7 ทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์สารสนเทศ 
4.1.8 ทักษะในการประเมินสารสนเทศ 
4.1.9 ทักษะการประสานความร่วมมือ 
4.1.10 ทักษะในการแก้ไขปัญหา 
4.1.11 ทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและอาชีพ 
4.1.12 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.1.13 ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

    3.3 ทักษะในการสร้างสรรค์งานสารสนเทศ 
 

4.2 ช่วงเวลา: ภาคการศึกษา 1 และภาคการศึกษาที่ 2  ชั้นปีที่ 4 
     4.2.1  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
 

 
ล าดับ 

 
รหัสวิชา 

 
รายวิชา 

ช่วงเวลาการลง 
ทะเบียนเรียน 

ภาคเรียนที ่ ชั้นปีที่ 
1 1634403 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 

1 4 

2 1634405 การเตรียมสหกิจศึกษา 1 4 
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     4.2.2  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
 

 
ล าดับ 

 
รหัสวิชา 

 
รายวิชา 

ช่วงเวลาการลง 
ทะเบียนเรียน 

ภาคเรียนที ่ ชั้นปีที่ 
1 1634404 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์ 
 

2 4 

2 1634406 สหกิจศึกษา 2 4 
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน: 16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือน 
     4.3.1 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 

ชั้นปีที่ ลักษณะการฝึกปฏิบัติภาคสนาม จ านวนชั่วโมง 
4 ฝึกเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ และการปฏิบัติ 
ตามคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 

2 หน่วยกิต 90 ชม. 

4 ปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้แก่ 
ฝึกปฏิบัติงาน 
   - พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  
   - วิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 
   - วารสารและหนังสือพิมพ์ 
-    - โสตทัศนวัสดุ  
-    - เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-    - บริการยืม – คืน  
-    - บริการตอบค าถามและช่วยการศึกษาค้นคว้า   
-    - การเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ 
-    - การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
-    - การจัดการฐานข้อมูล 
-    - การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
-    - การจัดการเว็บเพจ 

5 หน่วยกิต 450 ชั่วโมง 
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 4.3.2 กรณีเลือกการเตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา 
 
ชั้นปีที่ ลักษณะการฝึกปฏิบัติภาคสนาม จ านวนชั่วโมง 

4 ฝึกเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนการเตรียม 
สหกิจศึกษาตามคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

1 หน่วยกิต 45 ชม. 

4 ปฏิบัติการสหกิจศึกษา มีความถนัดและสนใจเป็น
พิเศษ เช่น 
   - พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  
   - วิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 
   - วารสารและหนังสือพิมพ์ 
-    - โสตทัศนวัสดุ  
-    - เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-    - บริการยืม – คืน  
-    - บริการตอบค าถามและช่วยการศึกษาค้นคว้า   
-    - การเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ 
-    - การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
-    - การจัดการฐานข้อมูล 
-    - การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
-    - การจัดการเว็บเพจ 

 

6 หน่วยกิต 540 ชม. 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรือวิจัย 

ไม่มี 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
(ผู้น าสังคมแห่งการเรียนรู้ ควบคู่จิตสาธารณะ พร้อมทักษะและรู้เท่าทันเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
 

คุณลักษณะพิเศษ/ 
คุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ 

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ผู้น าสังคมแห่งการเรียนรู้ 1. ฝึกปฏิบัติการจัดการความรู้/สารสนเทศในรายวิชา
การจัดการความรู้ และรายวิชาอ่ืนๆ 
2. ศึกษากรณีตัวอย่างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ
สถาบันบริการสารสนเทศประเภทต่างๆ 
3. สร้างชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  

มีจิตสาธารณะ 1. จัดกิจรรมส่งเสริมการอ่าน 
2. พัฒนาห้องสมุดในชุมชน 
3. ออกค่ายอาสาพัฒนา 

มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. อบรมปฏิบัติการซอฟแวร์เปิดเผยรหัส (Open 
Source) 
2. พัฒนาโปรแกรมส าหรับงานห้องสมุด 
3. จัดการประกวดแข่งขันหรือส่งผลงานเข้าแข่งขัน 

รู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. จัดสัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ศึกษากรณีตัวอย่าง 
3. ประเมินตนเองเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 
   1.2 มีระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ 
   1.3 มีความเสียสละ มีจิตอาสา เป็น
แบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจตนเอง  
เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจสังคมไทยและ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 ให้ความส าคัญในวินัย  การ
ตรงต่อเวลา  การส่งงานภายในเวลา
ที่ก าหนด 
   1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
และแสดงถึง การมีเมตตา  กรุณา  
และความเสียสละ 

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   1.1 การขานชื่อ  การให้คะแนน
การเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรง
เวลา 
   1.2 พิจารณาจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
   1.3 สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการปฏิบัติตาม
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

สังคมโลก 
   1.4 รู้จักความจริงของชีวิต    
คุณค่าของความเป็นมนุษย ์ด าเนิน
ชีวิตโดยพื้นฐานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

   1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง  สังคม 
   1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ / 
มหาวิทยาลัย / ชุมชน 
   1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม  ถูกต้อง  ตาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ   
อย่างต่อเนื่อง 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 มีความเข้าใจแนวคิด หลักการ 
ทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
   2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
   2.3 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์
และน าความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษา 
 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ  
โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการ
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ 
   2.2 มอบหมายให้ท ารายงาน 
   2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน 
 
 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 การประเมินจากแบบทดสอบ
ด้านทฤษฎี   ส าหรับการปฏิบัติ
ประเมินจากผลงานและการ
ปฏิบัติการ 
   2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย 
   2.3 ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท า
ความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจาก
หลักฐานและ น าข้อสรุปมาใช้
ประโยชน์ได้ 
   3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหา
ที่ซับซ้อน และเสนอแนวทางแก้ไข 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหา  (Problem  Based  
Instruction) 
   3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง 
   3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริมการ
คิด  วิเคราะห์และสังเคราะห์ 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ประเมินจากการรายงานผล
การด าเนินงานและการแก้ปัญหา 
   3.2 ประเมินผลการปฏิบัติการ
จากสถานการณ์จริง 
   3.3 ประเมินจากการทดสอบ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
   4.1 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล  มีภาวะผู้น าและภาวะผู้ตามที่ดี 
มีความเข้าใจ วัฒนธรรมและสังคมท่ี
แตกต่าง มีความสามารถในการท างาน
และแก้ปัญหากลุ่มได้ 
   4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้
หมุนเวียนการเป็นผู้น าและผู้รายงาน 
   4.2 ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วม
กิจกรรมสโมสร  กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ 
   4.3 ให้ความส าคัญในการแบ่ง

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 ประเมินจากการรายงานหน้า
ชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา 
   4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
   4.3 ประเมินผลจากแบบประเมิน
ตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 



มคอ.2 
 

30 
 

30  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

และสังคม หน้าที่ความรับผิดชอบและการให้
ความร่วมมือ 
   4.4 มอบหมายงานให้สัมภาษณ์
บุคคลต่าง  ๆ 
 

   4.4 ประเมินจาการสังเกต
พฤติกรรม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  ใช้
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ใน
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจในการ
ด ารงชีวิต 
   5.2 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทั้ง
การฟัง   พูด   อ่าน   เขียน   และ
เลือกใช้รูปแบบการน าเสนอได้
เหมาะสมทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
   5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  การสืบค้น   ค้นคว้า
แหล่งข้อมูล   ความรู้และเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต  ตลอด
ถึงรู้เท่าทันการสื่อสารจากแหล่ง
สารสนเทศทุกรูปแบบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ 
และฝึกให้มีการตัดสินใจบน
ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 
   5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ให้นักศึกษา
น าเสนอหน้าชั้น 
   5.3 การใช้ศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
   5.4 ฝึกการน าเสนองานโดยเน้น
ความส าคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 ประเมินจากผลงานและการ
น าเสนอผลงาน 
   5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
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2.1.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
2.1.1.1 หมวดศึกวิชาศึกษาทั่วไป   

 ความรับผิดชอบหลัก   
 

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร                  

1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย                

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ                

1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                  

1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร                

1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                

1571001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                

1571002 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว                

1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่สาร                

1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน                

1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร   
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                  

1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                

1001005 ทักษะการคิดและการตดัสินใจ                

1511001 จริยธรรมกับมนุษย ์                

1511002 ความจริงของชีวิต                

1521001 พุทธศาสน ์                

1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า                

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป ์                

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                

2061001 สังคีตนิยม                

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า                
3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม                
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                  

2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย                

32 
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง                

2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา                

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน ์                

2521002 อาเซียนศึกษา                

2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม                

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น                

2551002 ความรู้พื้นฐานเกีย่วกับการเมืองการปกครองไทย                

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ                
3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน                
3541001 การเป็นผู้ประกอบการ                
3591002 เศรษฐกิจพอเพียง                
 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                

1161001 กีฬาและนันทนาการเพือ่คุณภาพชีวิต                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

1161002 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                

4001002 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน                

4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                

4071001 สุขภาพและสุขอนามัย                

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                

4091003 คณติศาสตรกั์บการตดัสนิใจ                

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ                

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์                

4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน                

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน                

5071001 อาหารเพ่ือสขุภาพ                
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน                
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2.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ 
 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1.1 มีความรับผิดชอบ 
    1.2 มีความเสียสละ 
    1.3 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

1. สอนสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมในรายวิชาต่างๆ ด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
2. การท างานกลุ่ม  
 

1. ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียน    
การส่งงาน 
2. สังเกตและบันทึกพฤติกรรม  
การท างานร่วมกัน 
3. ประเมินตนเองและเพ่ือน 
4. แบบสอบถาม 

2. ด้านความรู้ 
    2.1 ความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพ 
    2.2 ความรู้ด้านการจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศและบริการ
ห้องสมุด 
    2.3 ความรู้ด้านเทคโนโลยี  
สารสนเทศและการประยุกต์ใช้ 
    2.4 ความรู้ด้านการบริหาร
องค์กร   

 
1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. แบบสาธิต 
4. การเรียนรู้ร่วมกัน 
5. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
6. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
7. การศึกษาจากสภาพจริง 

 
1. การซักถาม 
2. แบบทดสอบ 
3. ตรวจผลงาน 
4. บันทึกการรายงาน 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1 ทักษะในการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์สารสนเทศ 
    3.2 ทักษะในการประเมิน
สารสนเทศ 
    3.3 ทักษะในการสร้างสรรค์งาน
สารสนเทศ 
    3.4 ทักษะในการตัดสินใจ 

 
1. กรอบมโนทัศน์ 
2. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
3. แบบสาธิต 
4. แบบอุปนัยและนิรนัย 
5. ใช้ค าถาม 
 

 
1. ตรวจผลงาน 
2. แบบทดสอบ 
3. การซักถาม 
4. บันทึกการรายงาน 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะการประสานความ
ร่วมมือ 
    4.2 ทักษะในการเป็นผู้น า 
    4.3 ทักษะในการแก้ไขปัญหา  
    4.4 ทักษะในการแสวงหาความรู้
เพ่ือพัฒนาตนเองและอาชีพ 

 
 
 
1. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
2. แบบอุปนัยและนิรนัย 
3. การเรียนรู้ร่วมกัน 

 
 
 
1. สังเกตและบันทึกพฤติกรรมการ
ท างานร่วมกัน 
2. ประเมินตนเองและประเมิน
เพ่ือน 
3. น าเสนอรายงาน 
ตรวจผลงาน 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ สื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะในการคิดวิเคราะห์  
โดยใช้เทคนิคทางสถิติและ
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา การ
ตัดสินใจ การศึกษาค้นคว้าและการ
บริหารจัดการสารสนเทศ 
    5.2 ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
    5.3 ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 
 

 
 
1. ใช้การวิจัยเป็นฐาน 
2. ใช้ค าถาม 

 
 
1. สังเกตและบันทึกพฤติกรรมการ
ท างานร่วมกัน 
2. ประเมินตนเองและประเมิน
เพ่ือน 
3. น าเสนอรายงาน 
4. ตรวจผลงาน 
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2.2.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
2.2.1.1 หมวดวิชาเฉพาะ  

 ความรับผิดชอบหลัก 
รายวิชากลุ่มวิชาบังคับ 1. ด้าน

คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์

ฯ 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 

 
3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

1631103 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ                   

1631104 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์อาเซียน 

                  

1631105 แหล่งสารสนเทศและการบริการ                   
1631111 สารสนเทศกับสังคม                   
1631301 การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์                   
1632101 การอ่านและการเขียนในงานห้องสมุด                   

1632105 การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ                   
1632106 ภาษาอังกฤษส าหรับบรรณารักษ์และ 

นักสารสนเทศ 1 
                  

1632107 จิตวิทยาการบริการสารสนเทศ                   
1632110 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ                   
1632111 การจัดการห้องสมุดโรงเรียนและ 

แหล่งเรียนรู้ 

                  

รายวิชากลุ่มวิชาบังคับ 1. ด้าน 2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทาง 4. ทักษะความ 5. ทักษะ 
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คุณธรรม 
จริยธรรม 

ปัญญา 
 

สัมพันธ์ การวิเคราะห์ฯ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 
 

3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

1632202 การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน                   

1632205 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์                   
1632301 โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงาน

ห้องสมุด 

                  

1632303 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
ห้องสมุด 

                  

1633101 การจัดการภูมิปัญญาและสารสนเทศ
ท้องถิ่น 

                  

1633102 
 

แหล่งสารสนเทศและบริการ
สารสนเทศส าหรับเด็กและเยาวชน 

                  

1633103 แหล่งสารสนเทศและบริการ
สารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส 

                  

1633104 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ใน
งานห้องสมุด 

                  

1633105 การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ                   

1633106 ธุรกิจสารสนเทศและการประกอบการ                   
1633108 ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์                   
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กลุ่มวิชาเลือก 1. ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ฯ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 
 

3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

1633109 ภาษาอังกฤษส าหรับบรรณารักษ์และ 
นักสารสนเทศ 2 

                  

1633202 การบริหารงานห้องสมุด                   
1633216 การจัดการวารสารและหนังสือพิมพ์                   
1633302 การจัดการฐานข้อมูลส าหรับงาน

ห้องสมุด    

                  

1633304 การออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย                   
1633308 การรู้สารสนเทศและดิจิทัล                   
1633309 การออกแบบและพัฒนาเว็บ                   
1633310 การจัดการสารสนเทศอินเทอร์เน็ต                   
1633311 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ

การเรียนรู้ 

                  

1633312 การใช้ซอฟต์แวรโอเพนซอร์สในงาน
ห้องสมุด 

                  

1633313 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล                   
1634204 การจัดการความรู้                   
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กลุ่มวิชาเลือก 1. ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ 

5. ทักษะ 
การ

วิเคราะห์ฯ 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 

 
3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

1634305 การออกแบบและพัฒนาสื่อออนไลน์
  

                  

1634506 การศึกษาอิสระด้านบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ 

                  

 
 

รายวิชากลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ฯ 

1.1 1.2 1.3 
 

2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 
 

4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
 

1634403 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์ 
และสารสนเทศศาสตร์ 
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รายวิชากลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ฯ 

1.1 1.2 1.3 
 

2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 
 

4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
 

1634404 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์ 
และสารสนเทศศาสตร์ 

   
 

    
 
 

           
 

1634405 การเตรียมสหกิจศึกษา    
 

    
 
 

           
 

1634406 สหกิจศึกษา    
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์การให้คะแนนวัดผล 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค 

โดยการประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับคะแนน  ความหมาย   ค่าระดับคะแนน 
 A    ดีเยี่ยม (Excellent)  4.00 
 B+    ดีมาก (Very Good)  3.50 
 B    ดี (Good)   3.00 
 C+    ดีพอใช้ (Fair Good)  2.50 
 C    พอใช้ (Fair)   2.00 
 D+    อ่อน (Poor)   1.50  
 D    อ่อนมาก (Very Poor)  1.00 
 E    ตก (Fail)   0.00 
 กรณีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้ใช้สัญลักษณ์แทน โดยเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ก าหนดแนวทาง
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง แนวทางการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ฉบับประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2556  ซึ่งเป็นการทวนสอบระดับ
รายวิชา ดังนี้  

1. คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร โดยให้มีหน้าที่ทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2. ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตามที่ปรากฏใน 
มคอ.5) ต่อประธานโปรแกรมวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

3. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่างน้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

4. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง 
หรือหลายวิธี ต่อไปนี้  

4.1 ให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
รายวิชา 

4.2 ตรวจสอบข้อสอบรายวิชา ว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา 
4.3 ใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนรายวิชา 
4.4 ตรวจสอบผลการประเมิน จากวิธีการประเมินผลของมาตรฐานผลการเรียนรู้

แต่ละด้าน ตาม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ว่ามีผลการประเมินตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่
ละด้านที่ระบุ 
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4.5 วิธีอ่ืนๆ ที่จะตรวจสอบได้ว่ามาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
 ส าหรับการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร  ใช้ผลการประเมินจากการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1. มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
 2. สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรหรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียน
เพ่ิม 
 3. ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
 4. มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนปกติ และไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน 
 5. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา ระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เรื่องบทบาท ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาใน
รายวิชา  

1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น 
รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ  

1.3 การอบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการสอน การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 

1.4 ก าหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา 
1.5 สังเกตการสอนจากอาจารย์พี่เลี้ยงและจากอาจารย์ผู้สอนดีเด่น 
1.6 การทดลองสอน ประเมินการสอน 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล  

2.2 จัดให้อาจารย์น าเสนอวิธีการสอนอย่างน้อยภาคละ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาการสอน 

2.3 จัดการความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
2.4 จัดศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ การร่วม

เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 
2.5 จัดท าเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ เพ่ือพัฒนาความรู้ 
2.6 พัฒนาวิชาการ โดยสนับสนุนให้ท าผลงานทางวิชาการ การน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น   
2.7 ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและสร้างองค์ความรู้ใหม่  
2.8 จัดหาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้อาจารย์ใช้

ประกอบการสอน การศึกษาค้นคว้า วิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

  เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ พ.ศ.2559 ได้ก าหนดแนวทางการบริหารงานและการด าเนินงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้  

1. การบริหารหลักสูตร  
  1.1 ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมกับคณะกรรมการโปรแกรมวิชาด าเนินการ
บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 1.2 ก าหนดให้มีการจัดเนื้อหาสาระของรายวิชาในหลักสูตรให้มีความทันสมัยก้าวทันความก้าวหน้า
ทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
 1.3 ก าหนดระบบการรับนักศึกษา โดยก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติของ
หลักสูตร และมีเกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกท่ีโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษา เพื่อให้
ได้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนและมีเวลา
เพียงพอเพ่ือให้สามารถเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้หากนักศึกษาที่
รับเข้ามีคุณลักษณะที่ยังไมพึ่งประสงค์ หลักสูตรจะจัดให้มกิีจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 1.4 จัดให้มีการศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาตลอดหลักสูตรและจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทุกปีการศึกษา 
  1.5 จัดและทบทวนให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 
  1.6 จัดระบบการวางผู้สอนที่ค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน เพ่ือให้
นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง 
 1.7 ก าหนดให้ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชาหรือแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ก่อน
เปิดภาคเรียน 
 1.8  ก าหนดให้ผู้สอนใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพ่ือ
พัฒนาให้นักศึกษามีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้สอนมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 1.9 จัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนและแจ้งให้ผู้สอนทราบเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา 
 1.10 ก าหนดให้ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
 1.11 ก าหนดให้มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ในแต่ละรายวิชาเพ่ือให้
เป็นไปตามแผนการประเมินผลการเรียนรู้  รวมทั้งก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา 
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 1.12 หลักสูตรจะด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา และมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
อย่างต่อเนื่อง  
 1.13 จัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา และความพึงพอใจต่อการบริหาร
หลักสูตรของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ  
     มหาวิทยาลัยและคณะได้จัดสรรงบประมาณส าหรับการบริหารหลักสูตร  การพัฒนาบุคลากร 

การจัดหาวัสดุการศึกษา กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ  รวมถึงงบประมาณจาก
ค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือพัฒนาวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาแต่ละหลักสูตรอย่าง
เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรสามารถบริหารหลักสูตรเป็นไปตามปรัชญาของหลักสูตรที่
ก าหนด 

 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
      สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส าคัญในภาพรวมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  มีทรัพยากรขั้นต่ าเพ่ือจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
2.2.1 อาคารสถานที่เรียน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
2.2.2 อุปกรณ์การสอน 

ล าดับที่ รายการ จ านวนที่มีอยู่ 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  แบ่งเป็น 

1.1 ห้องคอมพิวเตอร์จ านวน 2 ห้อง  ได้แก่  
 - ห้องคอมพิวเตอร์ 1  จ านวน 24 เครื่อง 
 - ห้องคอมพิวเตอร์ 2 จ านวน  33 เครื่อง 
1.2. ห้องปฏิบัติการภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์  33 เครื่อง 
 1.3 ห้องปฏิบัติการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์ จ านวน 33 เครื่อง 
 1.4 ห้องเรียน (ใช้ในการเรียนการสอน) จ านวน 16 ห้อง 

(ห้องละ 1 เคร่ือง)  
1.5 คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในส านักงาน จ านวน  25 เครื่อง 

- ห้องส านักงาน จ านวน 7 เคร่ือง  
-  ผู้บริหาร จ านวน 4 เคร่ือง 
- ห้องพักอาจารย์ในแต่ละโปรแกรมวิชาจ านวน 14 เครื่อง 

164 เครื่อง 
 

2 เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 
3 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  3  เครื่อง 
4 กล้องถ่ายรูป  2  เครื่อง 
5 กล้องวีดีโอ  2  เครื่อง 
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ล าดับที่ รายการ จ านวนที่มีอยู่ 
6 เครื่องพิมพ์ประจ าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 เคร่ือง 
7 โปรเจคเตอร์ 13 เครื่อง 

 
  2.2.3 ห้องสมุด  
           หนังสือ ต าราเรียน วารสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สัมพันธ์กับสาขาวิชา 

2.2.3.1 หนังสือ 
1) หนังสือด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จ านวน   

997 ชื่อเรื่อง 
2) หนังสือด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน 800  

ชื่อเรื่อง 
    3)  หนังสืออ้างอิง  จ านวน  250 ชื่อเรื่อง 
    4)  หนังสือภาษาอังกฤษ  จ านวน  90  ชื่อเรื่อง 
    5)  คู่มือการจัดการสารสนเทศ  150 เล่ม 
    2.2.3.2  วิทยานิพนธ์  จ านวน  89  ชื่อเรื่อง 
   2.2.3.3  วารสาร  จ านวน 25 ชื่อเรื่อง 

  2.2.3.4  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
    1) ฐานข้อมูลส าเร็จรูป (CD-ROM)  จ านวน 120 รายการ 
    2) ฐานข้อมูลเต็มรูป (Full Text) 

        2.1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
           - 2ebook  

   - Springer Link 
   - NetLibrary 
              - IGlibrary 
   - ebook.kpru.ac.th 

         2.2) วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
       - Thai Digital Collection  
                     -  ProQuest Dissertations & Theses Global   

    3) ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) 
         3.1)  MIC E-Library 
         3.2) ACM Digital Library 
         3.3) ABI/INFORM Complete 
         3.4) H.W. Wilson 
         3.5) Web of Science 
    3.6) ScienceDirect 
    3.7) Emerald 
    3.8)  EBSCO HOST 
    3.9)  ACS  Publications 

http://search.proquest.com/pqdtglobal?accountid=31947
http://search.proquest.com/abicomplete?accountid=31947
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 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
2.3.1 มหาวิทยาลัยและคณะก าหนดให้มีการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และสิ่ง

สนับสนุนทางกายภาพที่จ าเป็น จากอาจารย์ผู้สอน เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา 
สิ่งพิมพ์ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พื้นที่/สถานที่ส าหรับการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์   

2.3.2  มหาวิทยาลัยและคณะจัดบริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอน 
 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร   

2.4.1 มหาวิทยาลัยส ารวจและสรุปแหล่งทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้ทุกหลักสูตรได้ใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

2.4.2 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในแต่
ละรายวิชาทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษาซึ่งประเมินพร้อมกับการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์ 

2.4.3 หลักสูตรจัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้และเสนอผลการประเมินต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาปรับปรุงการจัดบริการตามผลการประเมิน 
 
3. การบริหารคณาจารย์   

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
 หลักสูตรก าหนดระบบการรับอาจารย์ใหม่  โดยพิจารณาถึงแผนความต้องการอัตราก าลังของ
หลักสูตร และก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2548 ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรและประสบการณ์ที่จ าเป็นเพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มี
ความรู้ความสามารถ โดยเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย 
 

 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสูตร 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการโปรแกรมวิชา มีการบริหารหลักสูตรอย่างมีส่วน
ร่วมผ่านการประชุมปรึกษาหารือตลอดปีการศึกษา เพ่ือด าเนินการในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น 
 3.2.1  การจัดท าแผนอัตราก าลังและแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 3.2.2  การประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการโปรแกรมวิชา เพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร ทั้งก่อนเปิดภาคการศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา 
และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาและสิ้นปีการศึกษา โดยด าเนินการให้เป็นไปตามวงจรคุณภาพ(PDCA) อย่าง
ต่อเนื่อง 
 3.3.3 ก าหนดให้มีคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการ
โปรแกรมวิชาเพ่ือตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมถึงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของแต่
ละรายวิชา 
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 3.3.4  ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษา
เพ่ือให้บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และให้ได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์พิเศษตามค าแนะน าของโปรแกรมวิชา โดยพิจารณาจากประวัติ
การศึกษาที่ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ท างานตรงกับเนื้อหาของรายวิชา 
ทั้งนี้หลักสูตรจัดให้อาจารย์ประจ าท าหน้าที่สังเกตการสอนเพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในรายวิชาของตน 
 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 - หลักสูตรไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน 

 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  

5.1.1 หลักสูตรจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษาทุกหมู่เรียน ตามระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือท าหน้าที่ในการติดตาม ดูแลและให้ค าปรึกษาทั้งเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิต เพ่ือ
ป้องกันความเสี่ยงที่จะท าให้นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่ก าหนด  

5.1.2 มหาวิทยาลัยและคณะจัดบุคลากรกลางเพ่ือท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาเฉพาะเรื่องแก่
นักศึกษา 

5.1.3  หลักสูตรจัดให้มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่ก าหนดและ
มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1.4 มหาวิทยาลัยและคณะมีระบบการก ากับให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 
โดยใช้สมุดกิจกรรมและใบรายงานผลกิจกรรม 

5.1.5  มหาวิทยาลัยและคณะจัดหาแหล่งทุนการศึกษาให้นักศึกษาทั้งประเภททุนให้เปล่าและทุน
กู้ยืม 

5.1.6  มหาวิทยาลัยและคณะจัดโครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีงานท าระหว่างเรียน 
5.1.7  หลักสูตรและคณะจัดให้มีกิจกรรม/โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและ

จัดระบบข้อมูลแหล่งประกอบอาชีพและการศึกษาต่อหลังส าเร็จการศึกษา 
 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 5.2.1  หลักสูตรจัดให้มีระบบการร้องเรียนของนักศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อสังคมออมไลน์
ของหลักสูตร หรือนักศึกษาอาจเขียนข้อร้องเรียนถึงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่
ปรึกษา หรือประธานโปรแกรมวิชา โดยโปรแกรมวิชามอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนหนึ่งเป็นผู้
รวบรวมและน าเสนอต่อประธานโปรแกรมวิชาเพ่ือด าเนินการตามข้อร้องเรียน และแจ้งผลการด าเนินการต่อ
ข้อร้องเรียนให้นักศึกษาที่ร้องเรียนทราบ 
 5.2.2  ในกรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถยื่นบันทึก
ข้อความถึงอาจารย์ผู้สอนเพื่อขอดูหลักฐานคะแนนการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
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 5.3.3  หลักสูตรจัดให้มีการส ารวจประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงระบบการร้องเรียนและการอุทธรณ์ของนักศึกษาต่อไป 
 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
6.1  หลักสูตรจัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาในระหว่างการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพและคุณลักษณะบัณฑิตที่คาดหวัง จากผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษา 

6.2  หลักสูตรจัดให้มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกปีการศึกษา 

6.3  หลักสูตรจัดให้มีการส ารวจภาวะการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตภายใน 1 ปี 
หลังจากส าเร็จการศึกษาทุกปีการศึกษา 

6.4  หลักสูตรจัดให้มีการประเมินหลักสูตร รวมถึงส ำรวจข้อมูลที่แสดงควำมสอดคล้องกับแผน พัฒนำ
ประเทศ นโยบำยของรัฐบำล และควำมต้องกำรก ำลังคนของตลำดแรงงำนและสังคม ก่อนที่จะครบรอบการ
ปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือน าผลการประเมินไปเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรในรอบต่อไป 
 
7.  การก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
  

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่
5 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย ก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

     

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

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่
5 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน  

     

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี        

     

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

- - - - - 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร น้อยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

 

 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
ประเมินความรู้เดิมเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ ประเมินความรู้ที่ได้รับจากการ

ฝึกอบรม  
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

ประเมินการสอนของอาจารย์ด้วยตนเอง โดยนักศึกษา เพ่ือนอาจารย์ และหรือคณะกรรมการ   
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

มีการประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และหรือจาก     
ผู้ประเมินภายนอก 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7  
โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
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4.1 อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิภาพผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบใน
ระหว่างภาค ปรับปรุงทันทีหลังจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
รายวิชา (มคอ.3 และหรือ มคอ.5) เสนอประธานโปรแกรมวิชาผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน จากการ
ประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 

4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินผลการด าเนินหลักสูตรประจ าปี (มคอ.7)       
โดยรวบรวม ข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลประเมินการสอน    
และสิ่งอ านวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการหลักสูตรประจ าปี เสนอประธานโปรแกรมวิชา 

4.4 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินการหลักสูตร จากร่าง
รายงานผลการด าเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผนปรับปรุง
การด าเนินการเพ่ือใช้ในรอบการศึกษาต่อไป โดยจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร เสนอคณบดี
ผ่านโปรแกรมวิชา เพื่อรายงานคณะกรรมการประจ าปี 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
      ค าอธิบายรายวิชา 

  ก หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
  ข หมวดวิชาเฉพาะ 
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ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย        3(3-0-6)  
  Thai Language Usage Skills 
  หลักการ  รูปแบบ  และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆจากทรัพยากรสารสนเทศ              
ฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การจับประเด็น และการสรุปสาระส าคัญ  โดยน าเสนอผล
การศึกษาด้วยวาจาและลายลักษณ์ 
  Thai Language principles, style and language usage in diverse contexts from 
various information resources and to practice critical thinking, synthesis and summarizing, 
including to present the study by verbal and written communication. 
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 
  Language and Communication for Specifics Purpose 
  หลักการ วิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการสื่อสาร         
ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 
  English language principles, language usage and communication to achieve 
communication purposes, including to practice speaking and writing as well as an 
assessment of speaking and writing. 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน        3(3-0-6)  
  Fundamental English 
  การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านบทความภาษาอังกฤษ
สั้น ๆ ฝึกการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่างๆ  
  Writing basic sentences based on English grammar, reading short passages, 
listening to and speaking from various dialogues. 
1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)  
  English for Communication 
  โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ต่างๆ มุ่งเน้นการฝึกทักษะการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  
  This course emphasizes on English structure and forms based on diverse 
situations and practicing grammatical skills of English listening, speaking, reading and writing 
for communication. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
   Japanese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน       
ฝึกการฟัง การเขียน การอ่าน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่อง
ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในสถานการณ์จริง 
  Meaning of Japanese vocabularies and idioms in daily life situations, practicing 
various skills such as listening, writing, reading, and narrative skills by using Japanese 
vocabularies and idioms, the simple explanations in Japanese about everyday life for 
applying in real situations. 
1571001   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
  หลักการออกเสียง การฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น ตามหลักไวยากรณ์
เพ่ือให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง 
  Basic Chinese pronunciation, listening and speaking skills, grammatical usage 
for communication in daily life, Chinese vocabularies for applying in real life. 
1571002   ภาษาจีนพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยว      3(3-0-6) 
  Fundamental Chinese for Tourism 
  ค าศัพท์ ส านวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม เพ่ือการเดินทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน การเข้าพักโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร 
การซื้อสินค้า และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว การปฏิบัติตนในการเป็นเจ้าของ
ประเทศท่ีดี  
  Chinese vocabularies, idioms and conversations in various situations such as 
travelling by cars, trains or airplanes, in a hotel, and a restaurant, shopping and other 
situations that related to businesses, to behave as a nice country host. 
1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Korean for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน   
ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาเกาหลีในบท
สนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ใน
สถานการณ์จริง 
  Meaning of vocabularies and idioms in Korean, listening, speaking, reading, 
and writing with short sentences and passages including storytelling and explaining with 
Korean vocabularies and expressions, expressions for basic communication. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 
  Fundamental Burmese 
  การเรียนรู้พยัญชนะ สระและการออกเสียง หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน ค าศัพท์และส านวน      
ฝึกการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น  
  Learning consonant, vowel and pronunciation, basic grammar, vocabularies 
and idioms, listening, speaking, reading and writing with basic conversations. 
1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน     
ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษา
พม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาพม่าได้ในสถานการณ์
จริง 

Meaning of vocabularies and idioms in Burmese, listening, speaking, reading 
and writing for short sentences and passages including storytelling and explaining with 
Burmese vocabularies and expressions for basic communication. 
 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3(3-0-6)  
  Human Behavior and Self-Development 
  พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรม ปัจจัยทางชีววิทยา 
ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา  องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจ
ตนเองและการพัฒนาตนเอง  มนุษย์สัมพันธ์ การท างานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
  Human behavior and human behavioral studies, behavioral factors, biological 
factors, social factors, psychological factors, elements of the behavior, emotional 
intelligence, self-understanding, self-development, human relations, teamwork, and social 
living with happiness. 
1001005   ทักษะการคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making Skill 
  กระบวนการคิดของมนุษย์  ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล การวิเคราะห์ กระบวนการ
ตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้
ความคิดในชีวิตประจ าวัน 
  The process of human thought, logical thinking and reasoning, analytical 
thinking, decision process, creative thinking, deductive thinking, and critical thinking, problem 
solution and idea application in daily life. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์        3(3-0-6) 
  Ethics and Human Beings 
  ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทาง
จริยธรรม หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม 
  Meaning of ethics and human beings, the importance of ethics to human 
beings, the theory of ethics, the ethical principle of philosophy and religion for human 
beings, application for ethical principle to develop the quality of life for individual and 
society. 
1511002 ความจริงของชีวิต        3(3-0-6) 
  Facts of Life 
  ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การน าเอาความจริงและ
หลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ ในการแก้ปัญหา พัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรมจริยธรรมตามหลัก 
ศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 
  Meaning of life, human life, living in today’s world, bringing out truth and 
religious doctrine to apply for solving problems and developing life, society, and ethical 
principles for happy life and peaceful society.   
1521001 พุทธศาสน์         3(3-0-6)  
  Buddhism 
  ประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมส าคัญต่างๆ 
ของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม 
  History, factors, and main characteristics of Buddhism, main doctrine of 
Buddhism, Buddhism and Thai society, ethical principles of Buddhism for practicing in daily 
life and developing oneself and society. 
1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า      3(3-0-6)  
  Information for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การ
เข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิง และการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
  Definition, significance, role of information technology, information literacy 
standards, information resources, information resource management system, information 
sources, search engines for information resources, information access, reference, and 
research presentation. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ)  
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Visual Arts 
  สุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็นแรง
บันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  พร้อมทั้งรับรู้
องค์ประกอบความงาม หลักการจัดภาพ  ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของงาน
ทัศนศิลป์ด้านความงามและเรื่องราว  โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์เบื้องต้น  และ
น าไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 
  Aesthetics related to impression and affection of nature and environment 
inspiring visual art work in painting, sculpture, and architecture, perceiving aesthetics 
element, composition principle, and theories of Thai visual arts presentations leading to the 
values in beauty and story through learning process of basic principles of visual arts 
appreciation and academic criticism.   
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Performing Arts 
  การจ าแนกข้อต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
องค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความส าคัญของการรับรู้ ศาสตร์ต่างๆ ของ
การเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง 
  Distinguishing aesthetics, definitions of aesthetics of performing arts, 
components of Thai and international performing arts, significance of perceptions, theories 
of seeing, hearing, moving and performing. 
2061001 สังคีตนิยม         3(3-0-6) 
  Music Appreciation 
  องค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การประสมวงดนตรี
ไทย วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องบางบท 
ประวัติดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพ่ือก่อให้เกิดความซาบซึ้ง 
  Fundamental components of music, Thai musical instruments, western 
musical instruments, the combination of Thai and western musical bands, common forms, 
dominant composers, and masterpiece of literary work.    
3501001  การพัฒนาภาวะผู้น า       3(3-0-6)  
  Leadership Development  
  ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า การพัฒนาภาวะผู้น า 
การตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การจัดการความขัดแย้ ง  
การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
  Definition, an emphasis, conceptual development and leadership theories, 
leadership development, decision, motivation and encouragement, communication and 
teamwork development, confliction management and charging management. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ)  
3501003   การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม    3(3-0-6)  
  Personality Development and the Arts of Socializing  
  ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพในด้าน  
การพูด การแต่งกาย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม  
  Definition, importance and components of personality, personality 
development in speaking, dressing, personal interaction and arts of socializing. 
 
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2501001  ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6) 
  History of Thai Society and Culture 
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในสังคมไทย 
เงื่อนไขหรือปัจจัยที่ก าหนดลักษณะความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน ความเข้าใจ เกี่ยวกับปรากฏการณ์และ
ปัญหาทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยร่วมสมัย 
  Political development history, economy, Thai social and culture, conditions or 
factors of determining and changing political structure economy, Thai society and culture, 
the cultural heritage transfers from the early time to present, understanding social 
phenomenon and problems in Thai contemporary society.   
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง    3(3-0-6) 
  Public Mind and Civic Social Engagement 
  บทบาทหน้าที่ จิตส านึกและความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม พันธะทาง
สังคมของพลเมือง กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย การมี
คุณธรรม จริยธรรม แนวคิด หลักการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย สาเหตุ ผลกระทบที่
เกิดจากการทุจริตประพฤติมิชอบในมิติต่างๆ แนวทางแก้ไขโดยการประยุกต์แนวคิดความเป็นพลเมือง 
  Social role, conscience, and responsibility of being good members of society, 
civic social engagement, development process for public mind, being good citizens in a 
democracy, morality and ethics including concepts for prevention and suppression on 
corruption in Thai society, causes and impacts of corruption and solutions of corruption by 
applying citizenship concepts. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2501004  สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา     3(3-0-6) 
   Interdisciplinary Social Science for Development 
  ปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติสหวิทยาการทางสังคมเพ่ือให้เกิด
มุมมองต่อความหลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตส านึกสากล โลกทัศน์ใหม่ในมิติทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การรวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน สันติศึกษา ศาสนาส าหรับ
โลกสมัยใหม่ ความเป็นพลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่ 
  Significant interdisciplinary social science phenomena around the world, 
ASEAN and Thailand in order to create a perspective on diversity, modern global interaction, 
global mindset, a modern worldview of politic, economy, society and culture, national state 
and nationalism, civic community, peach studies, religions for new world, global citizenship, 
gender and sexuality and modern society.   
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์      3(3-0-6) 
  Globalization and Localization  
  แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่ และสังคมหลัง
สมัยใหม่ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และ วิถีชีวิตอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหวท้องถิ่นภิวัตน์ 
  Concepts and characteristics of Thai rural changes related to the world and 
Asian countries including to explore the transformation of agriculture to industrial society 
and modernity to post modernity with discourses in accordance, development and 
transformation of socioeconomic, culture, as well as way of life as a result of globalization 
and social movement of localization.   
2521002 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6) 
  ASEAN Studies 
  ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม วิถีอาเซียน ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ การเคลื่อนย้ายอย่าง
เสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานทักษะ และตลาดอาเซียน การท่องเที่ยว การเกษตร 
การศึกษา การกีฬา สุขภาพ และช่องว่างของการพัฒนาอาเซียน 
  Definition, importance, background, charters, politics, economy, society, 
culture, ASEAN way, competitiveness, free trade area, special economic zone, free 
circulation, service, investment, capital, skilled labors and ASEAN market, tourism, agriculture, 
education, sports, health, and development gap. 
 
 
 
 
   



 
 

63 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
  Human Beings, Community and Environment 
  ระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักการ
อนุรักษ์ การมีส่วนร่วมการจัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  Ecology, human beings, community, environment, relations among human 
beings, community and environmental, spatial relation, biodiversity, the impact of human 
activities on environment such as energy consumption and agriculture, solutions to the 
problem of environment ethics, conservation principles, participation in integrative 
management, and sustainable development.  
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น       3(3-0-6) 
  Local Resource Management 
  ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการทางสังคม 
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์   ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง การจัดการ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือเน้นความเป็นชุมชน ท้องถิ่นและความ
ยั่งยืน 
  Local resources management with systematic integrative  management 
focusing on social measures, economics, law, good governance, local wisdom, participation, 
sufficiency, environment management, sustainable development, and geographic 
information technology in order to emphasize community, locality, and sustainability.  
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6) 
  Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government 
  แนวคิด และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย รัฐธรรมนูญ พัฒนาการทาง
ประชาธิปไตยของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองไทย การ
จัดระเบียบการปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต  
  Concepts and evolution of Thai politics and government, constitution, Thai 
democratic development including political process, role and duties of political institutions, 
governing management, analyzing problems and future tendency of Thai politics. 
2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย      3(3-0-6)     
  Introduction to Laws 
  ความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆของกฎหมาย การใช้และ
การยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 
  Basic knowledge, source, characteristics and types of laws including usage and 
abrogation of laws, the general principles of civil and criminal laws. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
3501004  การริเริ่มการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6)  
  Business Initiation 
  ความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการริเริ่มธุรกิจ การประเมินความพร้อมในการ
ประกอบธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด การประเมินผล และการปรับปรุง
ธุรกิจ 
  Definition, significance and processes of business initiation, business readiness 
assessment, searching for business opportunities, business planning, market entry and 
business assessment and improvement. 
3531001  การเงินในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6)  
  Finance in Daily Life  
  การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวันส าหรับบุคคลและครอบครัวเพ่ืออนาคต 
การวางแผนการออม การลงทุน และหลังการเกษียณ วิธีการของสินเชื่อส่วนบุคคลและการลงทุน การรู้จักใช้
เงินเพ่ือสุขภาพและพักผ่อนบันเทิง 
  Financial planning and management in daily life for personal and family 
future, saving plan, investment plan and retirement plan, how to implement personal and 
investment loans, how to spend money for healthcare, relaxation and entertainment. 
3541001  การเป็นผู้ประกอบการ       3(3-0-6)  
  Entrepreneurship 
  แนวคิดและทฤษฏีการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่ เกี่ยวกับความพร้อมในการ
ประกอบการ การมองหาโอกาส และความท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ จริยธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ  
  Concepts and theories of entrepreneurship, elements regarding the readiness 
on implementation, opportunities and challenges entrepreneur, business theories, ethics and 
responsibility, related law trends to be the entrepreneur. 
3591002  เศรษฐกิจพอเพียง       3(3-0-6)  
  Sufficiency Economy  
  ความหมาย หลักการ และแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้
จากการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีในวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง การสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบทของสังคมยุคใหม่ การสืบสานแนวคิด รูปแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้
รู้จักความจริงของชีวิต การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตให้เกิดความ
เหมาะสมกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป 
  Definition, principles, and guidelines for living based on the sufficiency 
economy philosophy, learning from actions in order to produce sharing-mind, volunteer, and 
being a good role model of sufficient ways of life, continuation of local wisdom in the 
context of new-age society, conceptual model of sufficiency economy philosophy to know 
the truth of life, adoption the sufficient economy philosophy’s principles to live in the 
changing society appropriately. 
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4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
  Sports and Recreation for Quality of Life 
  ความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อ
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและ
นันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ 
  The significance and the necessity of sports and recreational activities to 
improve the quality of life, scope of sports and recreational activities, the value of sport and 
recreational activities on physical, mental, emotional and social, assessment of one’s health, 
select of types of sports and recreations, train of basic sport skills and to organize the 
recreational activities. 
1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ       3(2-2-5) 
  Exercise for Health 
  ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกาย หลักการและ
ขั้นตอนของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ ทางกายด้าน  
ต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกก าลังกายอย่าง
ถูกวิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกก าลังกาย การฝึกการออกก าลังกายในสถานบริการออกก าลังกาย 
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  Definition, scope, purpose and benefits of exercise, the principles and 
procedures of the exercise, exercise to improve performance physical aspects, the selection 
of physical activities in accordance the exercises properly, using the equipment and 
exercises, training exercise in the fitness facility and physical fitness test. 
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                              
  Science and Technology for Daily Life 
  ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และกระบวนการแสวงหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ พลังงาน สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน 
  The definition of science and technology, elements and the process of 
acquiring scientific knowledge, technology, energy, chemicals and herbs in everyday life. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ     3(3-0-6)   
  Environments and Natural Resources Conservation 
  ความหมาย ประเภทของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความส าคัญของสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อธิบายสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันใน
ประเทศและโลก ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
  Definition and category of environment and natural resources, importance of 
the environment and natural resources, the environment and humans. The environmental 
condition currently occurring in the country and the world. Impact on the environment and 
natural resources, conservation and sustainable management of natural resources, coupled 
with the moral and ethical principles. 
4071001  สุขภาพและสุขอนามัย       3(3-0-6) 
  Health and Health Care 
  ลักษณะสุขภาพที่ดี  การป้องกันโรคและยาเสพติด  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การส่งเสริม
สุขภาพ  โรคติดต่อ  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  การคุมก าเนิด  อุบัติเหตุและการป้องกัน  สิ่งแวดล้อมและ
สุขอนามัยในการประกอบอาชีพ  และระบบหลักประกันสุขภาพ 
  Healthy, disease  prevention  and  drugs, first aids , health  promotion, 
communicable  disease, sexually transmitted disease, contraception, accident  prevention,  
health  care  and  environment  for  careers  and  health care coverage. 
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                  
  Mathematics in Daily Life 
  ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจ านอง การจ าน าและการขายฝาก การค านวณภาษี 
คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   
   Interest, the credit, leasing, mortgage, pawning, and for sale, tax calculation, 
introduction to mathematical finance, application of mathematics in everyday life. 
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ       3(3-0-6)  
  Mathematics and Decision Making 
  ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัด
การกระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ     
  Logic and reasoning, statistical methods, measure of central tendency, 
measure of dispersion, elementary of probability and decision theory, the practice using 
statistical software and decision making. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4121001   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(2-2-5)  
  Computer and Information Technology  

การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ  เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน กฎหมายและจริยธรรม 
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Using operating system, utility programs, using the internet, information 
searching, learning for information technology and communication, applied to education, the 
laws and morality ethics in information technology. 
4121005   การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์     3(2-2-5) 
   Website Design and Development 
  การใช้เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้กับระบบงาน
ขององค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
  Using tools and methods in the design and development of websites, the 
application of the system of organization, creating and designing webpages by using 
computer software. 
4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน      3(2-2-5)  
 Package Software for Application 
  การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลค า โปรแกรมด้านการน าเสนอผลงาน และโปรแกรม
กระดานค านวณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน 

Using word processing software, presentation software and electronic 
spreadsheet software for application in the daily life. 

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life 
  วิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิตพืช  การ
ผลิตสัตว์  เกษตรอินทรีย์  การเกษตรตามแนวพระราชด าริ  ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทางการเกษตร 
ผลพลอยได้จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
  Evolution and importance of agriculture, suitable agricultural production 
systems, plant production, organic agriculture, royal initiative agriculture, environmental 
factors affecting agriculture production, agricultural by-products and their user, the impact of 
the agricultural occupations. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
5071001   อาหารเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6) 
  Food for Health 
  อันตรายจากอาหาร ปัญหาสุขภาพและโรคที่เกิดจากอาหาร สิ่งเจือปนและสิ่งปนเปื้อนใน
อาหารที่มีผลต่อสุขภาพ หลักการบริโภคอาหารเพื่อให้มีสุขภาพดี สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร อาหารชีวจิต อาหารและสมุนไพร อาหารดัดแปลงพันธุกรรม ฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ 
  Food hazard, health problems and food borne disease, effect of impurities 
and food contaminants on human health, principles of food consumption for good health, 
food hygiene for health, dietary supplements, organic food, food and herbs, genetically 
modified food, food labeling and nutrition labeling. 
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
   Technology in Daily Life 
  ความเป็นมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีท้องถิ่น ทางเลือกใน
การใช้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือและการซ่อมบ ารุง 

Background on the technology used in everyday life, local technology, 
alternative to use technology, using equipment, machinery, various utensils and equipment 
maintenance.  
 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
 1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ  

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-อ) 
1631104 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์อาเซียน   3(3-0-6) 

   ASEAN Library and Information Science 
                      ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน และประเทศในอาเซียนโดยเน้นการศึกษา พัฒนาการ 
และสถานภาพของห้องสมุด บรรณารักษ์ การศึกษา วิชาชีพ  องค์กรและสมาคมวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ในประเทศอาเซียน  ความร่วมมือและเครือข่ายห้องสมุดและวิชาชีพ 
                      Introduction to ASEAN and countries in ASEAN, focusing  on education 
, development and status of Iibraries, librarians, library and information science education,  
profession, organizations and associations, library cooperation and network in ASEAN 
countries. 
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รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-อ) 
1631103  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ      3(2-2-5)

   Information Resources Development 
                               แนวคิดเก่ียวกับทรัพยากรสารสนเทศและการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ นโยบาย
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  เทคนิคการเจรจาต่อรอง กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ความร่วมมือใน
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การบ ารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ และการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  
              Concepts  of information resources and information resources  
development,  policy of information resources  development ,  negotiation  techniques,  
related laws and  rules, cooperation in  information resources acquisition, information 
resources maintenance, and application of information technology in information resources 
development. 
 1631111 สารสนเทศกับสังคม      3(3-0-6)
   Information and Society 
   ความหมาย และความส าคัญของสารสนเทศในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง 
วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พัฒนาการและบทบาทของของสังคมสารสนเทศ และสังคมดิจิทัล 
การรู้สารสนเทศ  บุคลากร การศึกษา และวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ องค์กรและ
สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ  กฎหมายและจริยธรรมสารสนเทศ 
   Meaning and importance of  information, focusing  on education, 
economics, politics,  culture, science and technology, development and  roles  of  
information society and digital society , information literacy, Iibrary and information  science  
professionals,   education.  profession , organizations and professional associations, 
information laws and ethics  

1631301  การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์       3(2-2-5) 
   Online Information Retrieval 
                        ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศออนไลน์ เทคโนโลยีและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง 
 กลยุทธ์และเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ และการประเมินผลการสืบค้น 
   Introduction to online information, technology and related tools, 
online information services, strategies and techniques in searching information online and 
evaluation of retrieval  
 1632101 การอ่านและการเขียนในงานห้องสมุด    3(2-2-5) 
   Reading and Writing in Libraries Work 
   ความหมาย และความส าคัญของการอ่าน  การเขียน เทคนิคการอ่านและการเขียน 
การอ่าน และการเขียนในงานห้องสมุด 
   Meaning and importance of reading, reading and writing techniques, 
reading and writing in library and information science. 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-อ) 
 1632110  การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ     3(2-2-5) 
   Information Resources Organization 
                              แนวคิด หลักการ และหลักเกณฑ์การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ ระบบการจัด
หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ โดยเน้นการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอ้ี การก าหนดเลขหนังสือ และการ
วิเคราะห์หัวเรื่อง  
   Concepts, principles and rules of information resources organization,  
classification system, focusing on Dewey Decimal classification system(DDC), book number 
identification and subject analysis. 

1632105  การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ     3(2-2-5) 
   Information Resources Cataloging 

แนวคิด หลักการ และหลักเกณฑ์การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
โดยเน้นการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศตามกฎแองโกลอเมริกัน การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์  

Concepts, principles and rules of information resources cataloging, 
focusing on Anglo-American Cataloguing Rules (AACR), information resources cataloging with 
Machine-Readable Cataloging. 

1632106  ภาษาอังกฤษส าหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ 1  3(2-2-5) 
   English for Librarians and Information Professionals 1 
                               ทักษะการอ่าน การเขียน และการสนทนาภาษาอังกฤษ เน้นค าศัพท์และส านวนที่ 
ใช้ในบริบทงานห้องสมุด 
   English  reading, writing and speaking skill, focusing on vocabularies  
and expression used in the libraries context.  

1632205  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์       3(2-2-5) 
   Electronic Libraries 

แนวคิดและพัฒนาการของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะเฉพาะ การเข้าถึงและ 
การสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ การบริการของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  
                               Concepts and development of the  electronic libraries, special  
characteristics, electronic information resources access, retrieval and services. 
 1632301  โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานห้องสมุด    3(2-2-5) 
   Software Package for Libraries 

แนวคิดเก่ียวกับโปรแกรมส าเร็จรูป ลักษณะ โครงสร้าง และระบบงาน การใช้ 
โปรแกรมส าเร็จรูป การพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานห้องสมุด 
   Concepts of software package, characteristics, structure, and work 
system, software package use, development of software package  for  libraries. 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-อ) 
1633109  ภาษาอังกฤษส าหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ 2  3(2-2-5) 

   English for Librarians and Information Professionals 2 
การใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารและบริการผู้ใช้ การอ่านและการเขียนใน 

บริบทของงานห้องสมุด 
English language use in communication and service to users, reading  

and writing used in the libraries context.  
1633202  การบริหารงานห้องสมุด      3(3-0-6) 

   Library Administration  
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีการบริหาร  ทรัพยากรการบริหาร  การจัดท าแผน 

กลยุทธ์  การบริหารงานเอกสาร  บุคลากร การเงิน งบประมาณ  อาคารสถานที่ เทคโนโลยี คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณและภาวะผู้น า การวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงาน  การบริหารความเสี่ยง    
การประกันคุณภาพ และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

Concepts, principles and theories of administration, resource  
Management,  plan strategic management, financial documents, personnel, budget, facilities, 
technology, morality, ethics and leadership, measurement and evaluation of performance, 
risk management, quality assurance  and information systems for the management and 
decision making. 

1633216 การจัดการวารสารและหนังสือพิมพ์     3(2-2-5) 
   Journals and Newspapers Management 

ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะ ประเภทของวารสารและหนังสือพิมพ์  การจัดหา  
การจัดระบบ การจัดเก็บ การให้บริการ และการใช้เทคโนโลยีในการจัดการวารสารและหนังสือพิมพ์   

Meaning, importance, characteristic, types of  journals and  
newspapers, acquisition, organization, storage, services and  use of technology for journals 
and newspapers management. 

 1633312 การใช้ซอฟต์แวรโอเพนซอร์สในงานห้องสมุด   3(2-2-5) 
   Open Source Software  use for  Libraries   
   ความหมาย ความส าคัญ ประเภท ลักษณะของซอฟต์แวรโอเพนซอร์ส การใช้
โปรแกรมซอฟต์แวรโอเพนซอร์ และการประยุกต์ใช้ในงานห้องสมุด 
   Meaning, importance, types, characteristic of open source software, 
use and application of open source software in libraries work 
 1633302  การจัดการฐานข้อมูลส าหรับงานห้องสมุด      3(2-2-5) 
   Database Management for Libraries 

แนวคิดเก่ียวกับฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูล องค์ประกอบและโครงสร้างของ 
ฐานข้อมูล การออกแบบ การประเมินผลฐานข้อมูล และการประยุกต์ใช้ในงานห้องสมุด  
   Concepts of database, database system, component and structure of 
database, database design, evaluation and application in libraries works.  
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-อ) 
1633304 การออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย    3(2-2-5) 

   Multimedia Design and Development 
แนวคิด หลักการ องค์ประกอบ และความส าคัญของสื่อมัลติมีเดีย เทคนิคการ 

ออกแบบ การพัฒนา และการน าเสนอสื่อมัลติมีเดีย การใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในงาน
ห้องสมุด  
   Concepts, principles, component and  importance of multimedia. 
techniques of design, development and presentation multimedia, application for 
development of media in libraries. 

1633309 การออกแบบและพัฒนาเว็บ     3(2-2-5) 
   Web Design and Development 

แนวคิด หลักการ องค์ประกอบของการออกแบบและพัฒนาเว็บ เทคโนโลยี และ 
ภาษาท่ีใช้ในการเขียนเว็บ การออกแบบ การพัฒนา และการเผยแพร่สารสนเทศบนเว็บ 

Concepts, principles, component of web design and development,  
technology and language used in web writing, designing, development and dissemination  
information on web. 
 1634204 การจัดการความรู้      3(2-2-5) 
   Knowledge Management 
   แนวคิด   ทฤษฎีการจัดการความรู้ เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้ การสร้าง
ฐานความรู้  กรณีศึกษาการประยุกต์การจัดการความรู้ในงานห้องสมุด ปัญหาและแนวโน้มของการจัดการ
ความรู้ในบริบทของห้องสมุด 
   Concepts, theory of knowledge management, technology of 
knowledge management, creating a knowledge base, case study of applying knowledge 
management in libraries,  problems and trend of knowledge management in the context of 
libraries. 

 1634305  การออกแบบและพัฒนาสื่อออนไลน์    3(2-2-5) 
   Online Media Design and Development  

แนวคิด หลักการ องค์ประกอบ และความส าคัญของการออกแบบและพัฒนา 
สื่อออนไลน์ การออกแบบ การพัฒนา การเผยแพร่ และการประเมินสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 

Concepts, principles, component and importance of online media 
design and development, online media design, development, dissemination and evaluation. 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-อ) 
1634506 การศึกษาอิสระด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 

   Independent studies in Library and Information Science 
   การค้นคว้าและสัมมนาประเด็นส าคัญในวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์  โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย  กระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย  การวิเคราะห์และน าเสนอ
ผลการวิจัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
   Research and seminar on importance issues of library and information 
science, using research knowledge, research process and  design, the analysis and  
presentation of findings and use of evidence based findings. 
 
2) กลุ่มวิชาเลือก   
ให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 2.2.1 กลุ่มวิชาห้องสมุดโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ 
 รหัสวิชา         รายวิชา          น(ท-ป-อ) 
 1631105 แหล่งสารสนเทศและการบริการ     3(3-0-6) 
   Information Resources and Services 
   ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของแหล่งสารสนเทศและการบริการ บุคลิกภาพ
และสมรรถนะผู้ให้บริการ  เทคนิคการบริการ  การศึกษาผู้ใช้ การตลาด การบริหารลูกค้าสัมพันธ์  การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริการ และแนวโน้มงานบริการ 
   Meaning, importance, type of information resources and service, 
personality and performance, technical services, user education, marketing, operations, use 
customer relationship management, use of information technology services and trends 
services. 

1632111 การจัดการห้องสมุดโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้   3(3-0-6) 
   School Library and Learning Resources Management 
   ความหมาย ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของห้องสมุดโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ 
มาตรฐานที่เก่ียวข้อง     งานบริหาร งานเทคนิค งานบริการ   ความร่วมมือ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ 
   Meaning, importance and objective of school library and learning 
resources. standard of school library, administration, technical, services, cooperation and 
activities to promote learning. 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-อ) 
1632202  การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน     3(2-2-5) 

   Reading and Reading Promotion 
ความหมาย ความส าคัญของการอ่าน จิตวิทยา และพฤติกรรมการอ่านของบุคคล 

แต่ละวัยและแต่ละกลุ่ม การอ่านในยุคดิจิทัล และสภาพแวดล้อมอิเล็กทรอนิกส์ การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับ
การอ่าน  เทคนิค และวิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
   Meaning,  importance of reading, psychology, reading's behavior of 
person each age group, reading in digital age and electronic environment, studies and 
research about reading, techniques and activities to promotes reading. 

1633101 การจัดการภูมิปัญญาและสารสนเทศท้องถิ่น   3(2-2-5) 
Local Knowledge and Information Management 
ความหมาย ความส าคัญและ ประเภทของภูมิปัญญาและสารสนเทศท้องถิ่น  

แหล่งสารสนเทศท่ีส าคัญ การจัดหา  การจัดระบบ  การบริการ และเผยแพร่ภูมิปัญญาและสารสนเทศท้องถิ่น  
Meaning, importance, types of local knowledge and  information,  

local information sources, acquisition, organization, services and dissemination of local 
knowledge and information. 

1633102 แหล่งสารสนเทศและบริการสารสนเทศส าหรับเด็ก   3(2-2-5) 
และเยาวชน 
Information Resources and Services for Children and Youth 
จิตวิทยา พฤติกรรมและความต้องการของเด็กและเยาวชน แหล่งผลิต เผยแพร่  

และบริการสารสนเทศ  การจัดหา และการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ การบริการและการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้บริการสารสนเทศ บทบาทและสมรรถนะของบรรณารักษ์และผู้ให้บริการสนเทศ 
   Psychology, behavior and needs of children and youth, information 
sources, dissemination and services, acquisition, information resources organization, 
information service and activities to promote access and use of information, roles and 
performance of librarians and vendors. 

1633103 แหล่งสารสนเทศและบริการสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ  3(2-2-5) 
และผู้ด้อยโอกาส 
Information resources and Services 

   for the  Elderly and the Disadvantages 
จิตวิทยา พฤติกรรมและความต้องการของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  แหล่งผลิต  

เผยแพร่ และบริการสารสนเทศ  การจัดหาและ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ การบริการและการจัด
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้บริการสารสนเทศ บทบาทและสมรรถนะของบรรณารักษ์และผู้
ให้บริการสนเทศ 
   Psychology, behavior and needs of elderly and the disadvantaged, 
information sources, dissemination  and services,  acquisition, information resources 
organization, information service and activities to promote access and use of information, 
roles and performance of librarians and vendors. 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-อ) 
1633104 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในงานห้องสมุด  3(2-2-5) 

   Communication and Public Relations in Libraries 
   ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ โครงสร้างและกระบวนการสื่อสารและ 
การประชาสัมพันธ์ เทคนิคและวิธีการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ ปัญหาและแนวโน้มของการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในงานห้องสมุด  

Meaning,  importance, component, structure and  communication  
process and public relations, techniques and methods, application of technology in 
communication and public relations, problems and trends of communication and public 
relations in libraries  . 
 1633105 การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ    3(2-2-5) 
    Documentation and Archives Management 
   ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของเอกสารและจดหมายเหตุ  การประเมิน
คุณค่า การจัดหา  การจัดระบบ การสงวนรักษา การอนุรักษ์ การบริการและการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เอกสารและจดหมายเหตุ 
   Meaning,  importance and types of documentation and archives, 
evaluation, acquisition, organization, preservation, conservation, services and  the use of 
technology in the management of  documentation and archives. 

1633308 การรู้สารสนเทศและดิจิทัล     3(3-0-6) 
   Information and Digital Literacy  
   ความหมายและความส าคัญของการรู้สารสนเทศและดิจิทัล รูปแบบและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง   การรู้สารสนเทศและดิจิทัลกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
การจัดท าแผนการสอน เทคนิคการสอน  สื่อการสอน การวัดและประเมินผล  การจัดกิจกรรมห้องสมุดเพ่ือ
ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้รู้สารสนเทศ บทบาทของครูบรรณารักษ์และความร่วมมือระหว่างครูผู้สอนและครู
บรรณารักษ์  
   Meaning and importance to information and digital literacy, models 
and standards Information and digital literacy to learning skill in century 21 and lifelong 
learning, lesson plans, instruction media,  measurement and evaluation, organization of 
library activities to promote information literacy activities  students, roles of teachers 
librarians and cooperation between teachers and librarian’s teacher. 
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 รหัสวิชา         รายวิชา          น(ท-ป-อ) 
1633311 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้   3(2-2-5) 

   Innovation for Learning  Design and Development   
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้   

การประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรม การน าเสนอนวัตกรรม คุณธรรมและจริยธรรมในการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือการเรียน  
   Concepts, principles and theory of design and development 
innovative learning. evaluation of innovation, innovative, ethics in the development of 
innovative learning. 
 
 2.2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจสารสนเทศ 
 รหัสวิชา         รายวิชา          น(ท-ป-อ) 
 1631207 จิตวิทยาการบริการสารสนเทศ     3(3-0-6) 
   Information Services Psychology  
    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา  และพฤติกรรมมนุษย์  ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล มนุษยสัมพันธ์ การเรียนรู้  การปรับตัว แรงจูงใจ พฤติกรรมการอ่านและการใช้บริการสารสนเทศ   
   Introduction to psychology and human behavior, differences between 
individuals, human relations, learning, adaptability, motivation, behavior of reading and use 
information service. 

1632303 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานห้องสมุด   3(2-2-5) 
Library System Analysis and Design 
แนวคิด และหลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานห้องสมุด  การออกแบบ  

การพัฒนา การเผยแพร่ระบบงานห้องสมุด การประเมินสมรรถนะระบบงานห้องสมุด เทคนิค และเครื่องมือที่
ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานห้องสมุด 
   Concepts, principles of analysis and design library system, library 
system design, development, dissemination and evaluation, performance  assessment library 
system, techniques and tools used in analysis and design libraries system 

1633106 ธุรกิจสารสนเทศและการประกอบการ    3(3-0-6) 
            Information Business and Undertaking 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจสารสนเทศ การประกอบการและ ผู้ประกอบการ  
การจัดการธุรกิจสารสนเทศ การวิเคราะห์และวิจัยการตลาด กฎหมาย จริยธรรม และจรรณยาบรรณท่ี
เกี่ยวข้อง และแนวโน้มธุรกิจสารสนเทศและการประกอบการ 
   Introduction to knowledge of information business and undertaking, 
entrepreneurs, business information management, business Information Analysis of market 
research and business information, ethics rove operatives editors drug laws related to 
business information and trends and information on businesses and entrepreneurs. 
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รหัสวิชา         รายวิชา          น(ท-ป-อ) 
1633108 ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์      3(3-0-6) 

   Electronic Office 
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับส านักงาน  การจัดการส านักงาน  และส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์  ระบบการจัดเก็บและการสืบค้นเอกสาร การจัดการแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการ
รายงาน การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในรูปของอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล 
   Introduction to  office, office management, electronic office, 
organization and search systems, form management, report management, preparation of 
manual operation in electronic and digital. 

1633313 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล     3(2-2-5) 
              Database Design and Development 

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล ระบบการจัดการ 
ฐานข้อมูล การบริหารฐานข้อมูล ความถูกต้อง ความปลอดภัย และการบ ารุงรักษาฐานข้อมูล การพัฒนา
ฐานข้อมูลห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

Concepts, theory and principles of database design and development,  
database management System, database administration, accuracy, security and maintenance 
of database, library and learning resource databases development. 
            1633310 การจัดการสารสนเทศอินเทอร์เน็ต     3(2-2-5) 

Internet Information Management 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศอินเทอร์เน็ต การจัดการสารสนเทศ  บริการ 

สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต การใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
อินเทอร์เน็ต แนวโน้มของการจัดการสารสนเทศอินเทอร์เน็ตในบริบทของห้องสมุด 

Introduction to internet information management, information  
Management, information services  on internet,  technology and  application for 
management information resources on internet, trend of  internet information management 
in the context of libraries 
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 3) วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     
  3.1) แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รหัสวิชา         รายวิชา          น(ท-ป-อ) 

1634403  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ 
และสารสนเทศศาสตร์      2(90) 
Preparation for Professional Experience in Library  
and Information Science 
การจัดกิจกรรมและประสบการณ์ในงานห้องสมุดเพ่ือเตรียมความ 

พร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
Provide the activities and experiences of works in library or  

information center. For preparation of students before training in library and information 
profession. 

1634404  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ 
และสารสนเทศศาสตร์       5(450) 
Training Experience in Library  and Information  Science 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านงานบริหาร งานเทคนิค และงานบริการในห้องสมุด 

หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
Training experience about administration, technical and  

services in libraries or other agencies involved. 
 
3.2) แผนสหกิจศึกษา 

รหัสวิชา        รายวิชา           น(ท-ป-อ) 
1634405 การเตรียมสหกิจศึกษา      1(45) 

Preparation for Cooperative Education 
การจัดกิจกรรมและประสบการณ์ในงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้เพ่ือเตรียมความ 

พร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบสหกิจศึกษา 
Provide the activities and experiences of works in library or 

information resource. For preparation of students before training in Cooperative Education 
 1634406 สหกิจศึกษา       6(540) 
   Cooperative Education 
   การฝึกงานที่นักศึกษาต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนหนึ่งพนักงานชั่วคราว  
ณ สถานประกอบการครบ 4 เดือนหรือ 16 สัปดาห์ โดยมีการประเมินผลการฝึกงานร่วมกันระหว่าง
สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ 
   Training student works full time as temporary employee at 
Organization, for 4 months or 16 weeks. The training evaluation determined by the academic 
institution and the organization. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 

กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร  
   เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ที่ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนา   
            หลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่าง 
            ต่อเนื่องทุก 5 ปี  
              เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันรวมทั้งวิสัยทัศน์ และความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สังคม  
            ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
    สาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2559 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐาน 
           ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ดังนี้  
 

หมวดวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 กลุ่มวิชาแกน 
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ 
2.3 กลุ่มวิชาเลือก 
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต 
ไม่มี 

ไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

7  หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต 
ไม่มี 

ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

หน่วยกิตรวม 127 หน่วยกิต 124 หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ. 2555 
 กับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสตูรปรับปรุง  ปีการศึกษา2559 เหตุผล 

ชื่อหลักสูตร   
   ภาษาไทย  : หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
                   สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสนเทศศาสตร์ 
   ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts Program in Library 
and Information Science 
    
ชื่อปริญญา   
   ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :  ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) 
   ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   :  Bachelor of Arts (Library and 
Information Science)  
   ชื่อย่อ (ภาษาไทย)          : ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์)    
   ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)     :  B.A. (Library and 
Information Science) 
 

ชื่อหลักสูตร   
   ภาษาไทย  : หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
                   สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสนเทศศาสตร์ 
   ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts  Program in Library 
and Information Science 
    
ชื่อปริญญา   
   ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์) 
   ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   :  Bachelor of Arts (Library and 
Information Science)  
   ชื่อย่อ (ภาษาไทย)          : ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์)    
   ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)     :  B.A. (Library and Information 
Science) 
 

ไม่เปลี่ยนแปลง 
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ปรัชญา 
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านสารสนเทศ
ศาสตร์ และบรรณารักษศาสตร์ มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาในวิชาชีพ 
และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   

ปรัชญา 
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถด้าน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 

ปรับปรัชญาให้ชัดเจนขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
1. มีความรู้ ความสามารถในการจัดการสารสนเทศน าไปสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ 
2.  มีความสามารถในการประยุกต์และบูรณาการความรู้ทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานในสถาบันบริการสารสนเทศ ห้องสมุดโรงเรียน 
วิชาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และอาชีพอิสระ 
 3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

วัตถุประสงค์ 
1. มีความรู้ ความสามารถในการจัดการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
2. มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
3. มีคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 

ปรับวัตถุประสงค์ให้มีความ
ชัดเจนขึ้น 
 

      
    หมวดวิชาเฉพาะ 
 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา  2559 เหตุผล 

หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มีจ านวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเรียนไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย 
  ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  จ านวน  30  หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     9   หนว่ยกิต   จ านวน    9 หน่วยกิต 

หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มีจ านวนหน่วยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตรเรียนไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต   

 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     9   หนว่ยกิต     
      กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                   6   หน่วยกิต  

-ลดจ านวนหน่วยกติ 
รวมเป็น 124 หน่วยกิต 
-ลดหน่วยกิตกลุ่มวิชาบังคับ
เป็น 60 หน่วยกิต 
-เพิ่มวิชาเลือกเป็น 21 
หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา  2559 เหตุผล 

   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์         6    หน่วยกิต  จ านวน     6   หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์        6    หน่วยกิต  จ านวน    6   หน่วยกิต  
   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต จ านวน    6   หน่วยกิต  

และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1-4 ไม่น้อยกว่า 3 หน่วย  
  ข. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  91  หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาเอกบังคับ         66   หน่วยกิต จ านวน  60  หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาเอกเลือก          18   หน่วยกิต จ านวน  21  หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต  
  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

        กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์        6    หน่วยกิต   
        กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   6 หน่วยกิต   

   และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1-4 ไม่น้อยกว่า           3 หน่วยกิต  
  ข. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  88  หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาบังคับ         60   หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาเลือก          21   หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต  
  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า            6  หน่วยกิต 
 
 

-เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือก
กลุ่มวิชาในกลุ่มวิชาเลือกที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ในการประกอบอาชีพ 
 
 

- มีวิชาเอกบังคับทั้งหมด 22 รายวิชา ได้แก่ 
   บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 
   การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
   บริการสารสนเทศ 
   การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ 
   การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
   การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
   ภาษาอังกฤษส าหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ 1 
   การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน 
   ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
   บรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขป และศัพท์สัมพันธ์ 
   โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการจัดการสารสนเทศ 

- มีวิชาเอกบังคับทั้งหมด 20 รายวิชา ได้แก่ 
       บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์อาเซียน 
       การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
       สารสนเทศกับสังคม 
       การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ 
       การอ่านและการเขียนในงานห้องสมุด 
      การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 
      การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
      ภาษาอังกฤษส าหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ 1 
      ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
      โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานห้องสมุด 
      ภาษาอังกฤษส าหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ 2 

- ปรับชื่อวิชาใหม่ 
- เพิ่มรายวิชาใหม ่
-เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม
ในวิชาชีพ 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา  2559 เหตุผล 

   ภาษาอังกฤษส าหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ 2 
   การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ 
   การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
   การจัดการฐานข้อมูลส าหรับงานสารสนเทศ 
   การใช้ซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส (Open Source)  
       ในงานสารสนเทศ 
    งานออกแบบและพัฒนาสื่อผสม   
   เทคโนโลยีการจัดการเว็บเพจ 
   กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพบรรณารักษ์และ 
       นักสารสนเทศ 
   การจัดการความรู้ 
   การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
   สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

      การบริหารงานห้องสมุด 
      การจัดการวารสารและหนังสือพิมพ์ 
      การใช้ซอฟต์แวรโอเพนซอร์สในงานห้องสมุด 
      การจัดการฐานข้อมูลส าหรับงานห้องสมุด 
      การออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 
      การออกแบบและพัฒนาเว็บ 
      การจัดการความรู้ 
      การออกแบบและพัฒนาสื่อออนไลน์ 
      การศึกษาอิสระด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

-มีกลุ่มวิชาเอกเลือก 15 รายวิชา ได้แก่ 
    การอ่านเพื่อการจัดการสารสนเทศ 
   สารสนเทศกับสังคม 
   จิตวิทยาในงานบริการสารสนเทศ 
   การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในสถาบันบริการ 
       สารสนเทศ 
   ธุรกิจสารสนเทศ 
   ธุรกิจสิ่งพิมพ์ 
   ห้องสมุดโรงเรียน 

- มีกลุ่มวิชาเอกเลือก แยกเป็น 2 กลุ่ม .ให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาใด
กลุ่มวิชาหนึ่ง ได้แก่  
   1 กลุ่มวิชาห้องสมุดโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ 
      แหล่งสารสนเทศและการบริการ 
      การจัดการห้องสมุดโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ 
      การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน 
      การจัดการภูมิปัญญาและสารสนเทศท้องถิ่น 
      แหล่งสารสนเทศและบริการสารสนเทศส าหรับเด็กและเยาวชน 
 

- ปรับชื่อวิชาใหม่ 
- เพิ่มรายวิชาใหม ่
- เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
เลือกกลุม่วิชาในกลุ่มวิชา
เลือกที่สอดคล้องกับความ
ต้องการในการประกอบ
อาชีพ 
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   สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   สารสนเทศส าหรับเด็กและเยาวชน 
   สารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ 
   สารสนเทศภาครัฐ 
   สารสนเทศท้องถิ่น 
   การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล 
   การศึกษาเอกเทศด้านบรรณารักษศาสตร์และ 
       สารสนเทศศาสตร์ 
   การวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 
 
 

      แหล่งสารสนเทศและบริการสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุและ 
          ผู้ด้อยโอกาส 
      การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในงานห้องสมุด 
      การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ 
      การรู้สารสนเทศและดิจิทัล 
      การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ 
   2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจสารสนเทศ 
      จิตวิทยาการบริการสารสนเทศ 
       การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานห้องสมุด 
      การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในงานห้องสมุด 
      ธุรกิจสารสนเทศและการประกอบการ 
      ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์  
      การรู้สารสนเทศและดิจิทัล 
      การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล  
      การจัดการทรัพยากรอินเทอร์เน็ต 
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ค าอธิยายรายวิชา 
1631103  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  3(2-2-5)
  Information Resources Development 

แนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวความหมาย 
ประเภท ความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การ
จัดหาและการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  ความร่วมมือในการ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เทคนิคการเจรจาต่อรองกับผู้ผลิต
หรือตัวแทนจ าหน่าย การบ ารุงดูแลรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 
และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ  

          Basic concepts of information resources 
development in definitions, types, importance. 
Acquisition and development information resources. 
Cooperation in information resources development; 
negotiation techniques with vendors; preservation and 
conservation of information resources and application 
of information technology in information resources 
development. 

 

 

 

 
1631103  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ       3(2-2-5) 
  Information Resources Development 
                     แนวคิดเก่ียวกับทรัพยากรสารสนเทศและการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ นโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  เทคนิค
การเจรจาต่อรอง กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ความร่วมมือในการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การบ ารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ และการ
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  
   Concepts  of information resources and 
information resources  development,  policy of information 
resources  development ,  negotiation  techniques,  related 
laws and  rules, cooperation in  information resources 
acquisition, information resources maintenance, and 
application of information technology in information 
resources development. 
 

 

 

 

 

 
-ปรับค าอธิบายรายวิชา
ใหมใ่ห้ชัดเจนขึ้น 
--เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม
ในวิชาชีพ 
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1632104  การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 3(2-2-5)
  Analysis Information Resources 
       ศึกษาแนวคิดในการวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศและระบบ
การจัดหมวดหมู่เพ่ือการสืบค้นสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย การ
ก าหนดสัญลักษณ์หมวดหมู่   หัวเรื่อง และการสร้างศัพท์สัมพันธ์
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
       Study concepts of subject analysis and 
classification system for retrieval information system. 
Includes classification assignment, subject cataloging 
and thesaurus construction both Thai and English 
languages.         
1632105    การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ  3(2-2-5) 
       Cataloging Information Resources 
    ศึกษาแนวคิดและฝึกปฏิบัติการลงรายการบรรณานุกรมและ
การควบคุมรายการหลัก เน้นการก าหนดรายการเข้าถึง 
หลักเกณฑ์และมาตรฐานในการลงรายการบรรณานุกรมตาม
มาตรฐานสากลแบบแองโกลอเมริกัน และการลงรายการใน
รปูแบบคอมพิวเตอร์อ่านได้กับทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ 
    Study of concepts and practice of descriptive 
cataloguing for bibliographic and authority control. 
Focus on access point assignment, AACR2 and MARC 
for all forms and formats of information resources. 

 1632110  การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ  3(2-2-5) 
  Information Resources Organization 
                    แนวคิด หลักการ และหลักเกณฑ์การจัดระบบทรัพยากร
สารสนเทศ ระบบการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ โดยเน้นการจัด
หมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอ้ี การก าหนดเลขหนังสือ และการวิเคราะห์หัว
เรื่อง  
  Concepts, principles and rules of information 
resources organization,  classification system, focusing on 
Dewey Decimal classification system(DDC), book number 
identification and subject analysis. 
 
1632105  การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ  3(2-2-5) 
  Information Resources Cataloging 

แนวคิด หลักการ และหลักเกณฑ์การท ารายการ 
ทรัพยากรสารสนเทศ โดยเน้นการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศตาม
กฎแองโกลอเมริกัน การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์  

Concepts, principles and rules of information  
resources cataloging,focusing on Anglo-American Cataloguing 
Rules (AACR), information resources cataloging with Machine-
Readable Cataloging. 
 

-เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
ชื่อรายวิชาใหม่ และ
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ 
-เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของ
แนวโน้มในวิชาชีพ 
-เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เนื้อหา ความยากง่าย 
ล าดับก่อนหลังของ
รายวิชาหรือชั้นปี 
 
-เปลี่ยนแปลงชื่อ
ภาษาอังกฤษใหม่ 
-ปรับค าอธิบายรายวิชา
ใหมใ่ห้ชัดเจนขึ้น 
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1634204 การจัดการความรู้ 3(2-2-5) 
  Knowledge Management 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประเภท 
องค์ประกอบ ขั้นตอนและกระบวนการจัดการความรู้ในสถาบัน
บริการสารสนเทศ  หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เพื่อเพ่ิมผลิต
ภาพและความสามารถเชิงแข่งขัน  บทบาทและจริยธรรม  
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้ 
ฝึกปฏิบัติการจัดการความรู้ 
           Study of definitions, importance, types, 
component, steps and process of knowledge  
management in information service center, institution 
or organization. For increasing efficiency and 
competition competency, role and morality. 
Application technology in knowledge management. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1634204 การจัดการความรู้   3(2-2-5) 
  Knowledge Management 
  แนวคิด   ทฤษฎีการจัดการความรู้ เทคโนโลยีกับการ
จัดการความรู้ การสร้างฐานความรู้  กรณีศึกษาการประยุกต์การจัดการ
ความรู้ในงานห้องสมุด ปัญหาและแนวโน้มของการจัดการความรู้ในบริบท
ของห้องสมุด 
  Concepts, theory of knowledge management, 
technology of knowledge management, creating a knowledge 
base, case study of applying knowledge management in 
libraries,  problems and trend of knowledge management in 
the context of libraries. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ปรับค าอธิบายรายวิชา
ใหมใ่ห้ชัดเจนขึ้น 
- เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของ
แนวโน้มในวิชาชีพ 
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1632106 ภาษาอังกฤษส าหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ 1
 Fundamental English for Librarians and 
Information Professionals                            3(2-2-5) 
 พัฒนาทักษะการสนทนา การอ่าน และการเขียน
ภาษาอังกฤษ เน้นค าศัพท์และส านวนที่นักสารสนเทศและ
บรรณารักษ์ใช้บ่อยในงานเทคนิคและงานบริการ  
          Development of English skills in conversation, 
reading and writing. Focusing on vocabularies and 
idioms which information professionals and librarians 
often use in technique and service works. 

 
1633107  ภาษาอังกฤษส าหรับบรรณารักษ์และ 
นักสารสนเทศ 2                   3(2-2-5) 
       Advanced English for Librarians and Information 
Professionals 
       พัฒนาทักษะการสนทนา การอ่าน และการเขียน
ภาษาอังกฤษ เน้นการสนทนากับผู้ใช้ในการบริการ เช่น งานยืม
คืนงานบริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า การแนะน าการใช้
ห้องสมุด ฝึกฝนเทคนิคการอ่านเพื่อหาข้อมูล และการอ่านสรุป
ใจความส าคัญ 

 

1632106  ภาษาอังกฤษส าหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ 1
  English for Librarians and                   3(2-2-5) 
  Information Professionals 1 
                     ทักษะการอ่าน การเขียน และการสนทนาภาษาอังกฤษ 
เน้นค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในบริบทงานห้องสมุด 
  English  reading, writing and speaking skill, 
focusing on vocabularies and expression used in the libraries 
context.  
 
 
 
 
1633109  ภาษาอังกฤษส าหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ 2
  English for Librarians and                    3(2-2-5) 
  Information Professionals 2 

การใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารและบริการผู้ใช้ 
 การอ่านและการเขียนในบริบทของงานห้องสมุด 

English language use in communication and  
service to users, reading and writing used in the libraries 
context.  
 

-ปรับค าอธิบายรายวิชา
ใหมใ่ห้ชัดเจนขึ้น 
- ปรับชื่อภาษาอังกฤษใหม่
ให้ถูกต้อง 
- เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของ
แนวโน้มในวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
-ปรับค าอธิบายรายวิชา
ใหมใ่ห้ชัดเจนขึ้น 
- ปรับชื่อภาษาอังกฤษใหม่
ให้ถูกต้อง 
- เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของ
แนวโน้มในวิชาชีพ 
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     Development of English skills in conversation, 
reading and writing. Focusing on conversation with 
users in service situations such as circulation service, 
reference service, library instruction, etc. Practice on 
skimming and scanning reading techniques. 

 

1631301  การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์   3 ( 2-2-5)
           Online Information Retrieval 
          ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสารสนเทศออนไลน์ ลักษณะ 
ประเภทของสารสนเทศออนไลน์ รวมทั้งเทคโนโลยีและเครื่องมือ
ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการสารสนเทศออนไลน์ สืบค้น
ฐานข้อมูลออนไลน์ เน้นกลยุทธ์และเทคนิคการสืบค้น และการ
ประเมินผล 

Basic knowledge of online information 
retrieval, characteristics, types of online information. 
Includes relevant technology and tools in online 
information service. Searching online database, focus 
on search strategies and techniques, steps of 
information retrieval and evaluation of search results. 
 

 

 

 

 

 

 

1631301  การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์    3(2-2-5)
  Online Information Retrieval 
                    ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสารสนเทศออนไลน์ เทคโนโลยี
และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์และเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ
ออนไลน์ และการประเมินผลการสืบค้น 
  Introduction to online information, technology 
and related tools, online information services, strategies and 
techniques in searching information online and evaluation of 
retrieval  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
-ปรับค าอธิบายรายวิชา
ใหมใ่ห้ชัดเจนขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

91 
 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา  2559 เหตุผล 

1632205  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์   3(2-2-5)
  Electronic Library 
          แนวคิดและพัฒนาการของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ลักษณะเฉพาะของห้องสมุด 
อิเล็กทรอนิกส์ วิธีการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ 
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการน าส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
           Concepts and development of electronic 
library. Electronic library system; characteristic of 
electronic library; access to electronic information 
resources and delivery electronic document system.    
 

1632205  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์    3(2-2-5) 
  Electronic Libraries 

แนวคิดและพัฒนาการของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  
ลักษณะเฉพาะ การเข้าถึงและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ การบริการของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  
                    Concepts and development of the  electronic 
libraries, special characteristics, electronic information 
resources access, retrieval and services. 
 

-ปรับค าอธิบายรายวิชา
ใหมใ่ห้ชัดเจนขึ้น 
 

1631101  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น    
     Introduction to Information and Library Sciences 
                                                                 3(3-0-6) 
 แนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับความหมาย ขอบเขต 
วิวัฒนาการ ของศาสตร์สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์และแหล่งบริการสารสนเทศ ความสัมพันธ์ของสารสนเทศ
ศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์กับวิชาอ่ืนๆ  ความส าคัญและ
บทบาทของสารสนเทศท่ีมีต่อสังคม ระบบสารสนเทศ วิชาชีพ
สารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีกับงานสารสนเทศ ตลอดจนปัญหาและ
แนวโน้มที่เก่ียวข้องกับสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 
            

1631104    บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์อาเซียน  3(3-0-6) 
       ASEAN Library and Information Science 
                 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน และประเทศในอาเซียนโดย
เน้นการศึกษา พัฒนาการและสถานภาพของห้องสมุด บรรณารักษ์ 
การศึกษา วิชาชีพ  องค์กรและสมาคมวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ในประเทศอาเซียน  ความร่วมมือและเครือข่าย
ห้องสมุดและวิชาชีพ 
                 Introduction to ASEAN and countries in ASEAN, 
focusing  on education , development and status of Iibraries, 
librarians, library and information science education, 
profession, organizations and associations, library cooperation 

-เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
ชื่อรายวิชาใหม่ และ
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ 
-เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของ
แนวโน้มในวิชาชีพ 
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Basic concepts of information and library sciences in 
definitions, scopes, development and information 
services sources. The relations among library and 
information science and other sciences. 
The importance and roles of library and information 
science in the society. The information system; 
information professions; information technology; 
problems and trends of information and library  
sciences.     
   
1634503 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
Seminar in Library and Information Science  3(2-2-5) 
 สัมมนาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขาสารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์ ศึกษาภาพรวมและประเด็นที่น่าสนใจ 
ติดตามความเคลื่อนไหว ปัญหาส าคัญ และอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
  Seminar dealing with current topics in library 
and information science.  Study an overview of 
interesting issues; follow up the movement, significant 
problems and discussion. 
 

and network in ASEAN countries. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1634506 การศึกษาอิสระด้านบรรณารักษศาสตร์และ 
                     สารสนเทศศาสตร์                         3(2-2-5) 
  Independent studies in Library and  
                     Information Science 
  การค้นคว้าและสัมมนาประเด็นส าคัญในวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย  
กระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย  การวิเคราะห์และน าเสนอ
ผลการวิจัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
  Research and seminar on importance issues of 
library and information science, using research knowledge, 
research process and  design, the analysis and  presentation 
of findings and use of evidence based findings. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ยุบรวม 3 รายวชิาได้แก่
สัมมนาทาง
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์, 
การศึกษาเอกเทศด้าน
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ และ
การวิจัยเบื้องต้นทาง
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์   
- เพื่อให้รายวิชามีความ
ชัดเจนและไมซ่้ าซ้อน 
 



 

93 
 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา  2559 เหตุผล 

1633501  การศึกษาเอกเทศด้านสารสนเทศศาสตร์และ 
                     บรรณารักษศาสตร์           3(2-2-5) 
            Independent Study in Information and  
                     Library Science 
       ค้นคว้าและท ารายงาน โดยเลือกหัวข้อเรื่องตามความสนใจ
ในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ภายใต้
การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
         Research and report by selecting the interesting 
topic related to information and library sciences and 
supervise by adviser.     
1633502  การวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และ 
                     สารสนเทศศาสตร์           3(2-2-5) 
            Introduction to Research in Library and 
                     Information Science 
      ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการวิจัย ลักษณะและระเบียบวิธีวิจัย
ทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ การออกแบบงานวิจัย 
การเขียนโครงการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลการ 
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การเผยแพร่และการ
น าเสนอผลการวิจัย 
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       Basic knowledge of research, characteristic and 
research methodology in library and information 
science. Research design, research proposal, data 
collecting, data analysis, research report, dissemination 
and research presentation 
 
1631102    การอ่านเพ่ือการจัดการสารสนเทศ 3(2-2-5)
   Reading for Information Management 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญของการอ่าน การอ่าน
ประเภทต่างๆ เทคนิคการอ่านเร็ว เทคนิคการอ่านเพ่ือเก็บความ 
วิเคราะห์วิจารณ์ และการจัดการสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการอ่าน
ด้วยเทคนิคต่างๆ การอ่านเร็ว การอ่านเพ่ือเก็บความ การอ่าน
เพ่ือวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ การอ่านเพ่ือการบริการตอบ
ค าตอบและช่วยการค้นคว้า 
 Study of definitions, importance and types of 
reading. Including extensive and intensive reading 
techniques; analysis and review reading and reading 
for information management. Practice in reading by 
using several techniques; extensive and intensive 
reading techniques. And reading with specific purpose; 

 
 
 
 
 
 
1632101 การอ่านและการเขียนในงานห้องสมุด 3(2-2-5) 
  Reading and Writing in Libraries Work 
  ความหมาย และความส าคัญของการอ่าน  การเขียน 
เทคนิคการอ่านและการเขียน การอ่าน และการเขียนในงานห้องสมุด 
  Meaning and importance of reading, reading 
and writing techniques, reading and writing in library and 
information science. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
-เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
ชื่อรายวิชาใหม่ และ
ค าอธิบายรายวิชาใหม่
เพื่อให้มีความชัดเจน 
-เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เนื้อหา ความยากง่าย 
ล าดับก่อนหลังของ
รายวิชาหรือชั้นปี 
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reading for analysis information (subject analysis) and 
reading for reference services.   
 
1633203   การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ 3(3-0-6)
     Management of Information Organizations 
          บทบาทของนักสารสนเทศในฐานะผู้บริหาร  ศึกษาการ
ปฏิบัติงานและ ได้แก่ การวางแผน การจัดโครงสร้างขององค์กร 
การจัดการบุคลากร การเงิน และ อาคาร การจัดระบบ
สารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ การวัดและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการองค์กร 
        Roles of information professionals as 
administrator. Study of administration works including 
planning, organization structure, personnel 
management, accounting and building. Information 
management for improving process and decision 
making. Measurement, evaluation, quality assurance 
and technology application in organization 
management.    
 
 
 

 
 
 
1633202  การบริหารงานห้องสมุด   3(3-0-6) 
  Library Administration  
        แนวคิด หลักการ และทฤษฎีการบริหาร  ทรัพยากรการ 
บริหาร  การจัดท าแผนกลยุทธ์  การบริหารงานเอกสาร  บุคลากร 
การเงิน งบประมาณ  อาคารสถานที่ เทคโนโลยี คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณและภาวะผู้น า การวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
การบริหารความเสี่ยง    การประกันคุณภาพ และระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและการตัดสินใจ 
       Concepts, principles and theories of administration, 
resource management,  plan strategic management, financial 
documents, personnel, budget, facilities, technology, morality, 
ethics and leadership, measurement and evaluation of 
performance, risk management, quality assurance  and 
information systems for the management and decision 
making. 
 
 
 

 
 
 
 
-เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
ชื่อรายวิชาใหม่ และ
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ 
เพื่อให้มีความชัดเจน 
-เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เนื้อหา ความยากง่าย 
ล าดับก่อนหลังของ
รายวิชาหรือชั้นปี 
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1633215  สารสนเทศท้องถิ่น   3(3-0-6) 
           Local Information 
          ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์สารสนเทศ สารสนเทศท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นความต้องการของผู้ใช้และชุมชน การจัดการ
บริการ การเผยแพร่ และการอนุรักษ์สารสนเทศท้องถิ่น 
แนวโน้มในการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น 
          Study of local information and local wisdom in 
survey, analysis and information need of users and 
community. Information service, dissemination and 
preservation of local information and trend in local 
information management. 

1632212  สารสนเทศส าหรับเด็กและเยาวชน  3(3-0-6) 
 Children and Young Adults Information 
          การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของเด็กและเยาวชน 
ศึกษาจิตวิทยาเด็กและเยาวชน สารสนเทศส าหรับเด็กและ
เยาวชน แหล่งผลิต เผยแพร่และวรรณกรรม (ที่ได้รับรางวัล) 
รวมทั้งเว็บไซต์ส าหรับเด็กและเยาวชน  

Create reading promotion activities for children 
and young adults. Study psychology of children and 
young adults; sources, dissemination and rewarded 
literature including websites for children and young 
adults. 

1633101         การจัดการภูมิปัญญาและสารสนเทศท้องถิ่น   3(2-2-5) 
Local Knowledge and Information Management 

        ความหมาย ความส าคัญและ ประเภทของภูมิปัญญา 
และสารสนเทศท้องถิ่น แหล่งสารสนเทศที่ส าคัญ การจัดหา  การ
จัดระบบ  การบริการ และเผยแพร่ภูมิปัญญาและสารสนเทศท้องถิ่น  
        Meaning, importance, types of local knowledge 
 and  information, local information sources, acquisition, 
organization, services and dissemination of local knowledge 
and information. 
 
 
1633102 แหล่งสารสนเทศและบริการสารสนเทศส าหรับเด็ก 
  และเยาวชน                                     3(2-2-5) 
                     Information Resources and Services for  
                     Children and Youth 
       จิตวิทยา พฤติกรรมและความต้องการของเด็กและเยาวชน แหล่ง
ผลิต เผยแพร่และบริการสารสนเทศ  การจัดหา และการจัดระบบ
ทรัพยากรสารสนเทศ การบริการและการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
เข้าถึงและการใช้บริการสารสนเทศ บทบาทและสมรรถนะของ
บรรณารักษ์และผู้ให้บริการสนเทศ 
 
 

-เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ 
เพื่อให้มีความชัดเจน 
มากขึ้นและสอดคล้องกับ
การเปลีย่นแปลงในวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
-เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ 
เพื่อให้มีความชัดเจนมาก
ขึ้น 
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1632213 สารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ  3(3-0-6) 
           Elderly Information 
          การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแก่ผู้สูงอายุ ความส าคัญ
ของสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ การคัดเลือกสารสนเทศที่มี
เนื้อหา ประเภท รูปแบบที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ  
          Create reading promotion activities for elders. 
Importance of information for elders. Selection of 
appropriate content, types and format for elders.  
 
 
 
 
 
 
 
 

            Psychology, behavior and needs of children and 
youth, information sources, dissemination and services, 
acquisition, information resources organization, 
information service and activities to promote access and use 
of information, roles and performance of librarians and 
vendors. 
 
1633103 แหล่งสารสนเทศและบริการสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ
  และผู้ด้อยโอกาส                                3(2-2-5) 
                     Information resources and Services 
  for the  Elderly and the Disadvantages 
       จิตวิทยา พฤติกรรมและความต้องการของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  
แหล่งผลิต เผยแพร่ และบริการสารสนเทศ  การจัดหาและ การจัดระบบ
ทรัพยากรสารสนเทศ การบริการและการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
เข้าถึงและการใช้บริการสารสนเทศ บทบาทและสมรรถนะของ
บรรณารักษ์และผู้ให้บริการสนเทศ 
       Psychology, behavior and needs of elderly and the 
disadvantaged, information sources, dissemination  and 
services,  acquisition, information resources organization, 
information service and activities to promote access and use 
of information, roles and performance of librarians and 
vendors. 

 
 
 
 
 
 
 
 
-เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ 
เพื่อให้มีความชัดเจนมาก
ขึ้น 
-เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เนื้อหา ความยากง่าย 
ล าดับก่อนหลังของ
รายวิชาหรือชั้นปี 
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1634304  การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์  3(2-2-5) 
     Online Electronic Media Development 
       ศึกษาความหมาย และความส าคัญของสื่อเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์ การวางแผน การเลือกเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ การพัฒนา การเผยแพร่ 
และการประเมินผลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์  
       Study of definitions and importance of electronic 
online media. Planning and technology selection for 
development various electronic online medias. 
Development, distribution and evaluation the online 
electronic media.        
 
1633306  งานออกแบบและพัฒนาสื่อผสม  3(2-2-5) 
  Multimedia Design and Development 
        ความส าคัญ แนวคิด หลักการ องค์ประกอบ บทบาทของ
สื่อประสม เทคนิคการออกแบบและการพัฒนา การน าเสนอสื่อ
ประสม โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้พัฒนาสื่อประสมเพ่ืองาน
สารสนเทศ  

        Importance, concepts, principles, component 
and roles of multimedia. Design and development 
techniques; multimedia presentation, applied program 
in develop multimedia in information works.  

1634305  การออกแบบและพัฒนาสื่อออนไลน์ 3(2-2-5)
  Online Media Design and Development  
          แนวคิด หลักการ องค์ประกอบ และความส าคัญของ 
การออกแบบและพัฒนาสื่อออนไลน์ การออกแบบ การพัฒนา การ
เผยแพร่ และการประเมินสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
          Concepts, principles, component and  
importance of online media design and development, online 
media design, development, dissemination and evaluation. 
 
 
 
 
1633304  การออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
  Multimedia Design and Development 
          แนวคิด หลักการ องค์ประกอบ และความส าคัญของสื่อ 
มัลติมีเดีย เทคนิคการออกแบบ การพัฒนา และการน าเสนอสื่อมัลติมีเดีย 
การใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในงานห้องสมุด  
 Concepts, principles, component and  importance of 
multimedia. techniques of design, development and 
presentation multimedia, application for development of 
media in libraries. 

-เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา       
ช่ือรายวิชา และค าอธิบาย
รายวิชาใหม่เพื่อให้มีความ
ชัดเจนมากขึ้น 
-เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เนื้อหา ความยากง่าย 
ล าดับก่อนหลังของ
รายวิชาหรือชั้นปี 
 
 
 
 
 
-เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา       
ช่ือรายวิชา และค าอธิบาย
รายวิชาใหม่เพื่อให้มีความ
ชัดเจนมากขึ้น 
-เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เนื้อหา ความยากง่าย 
ล าดับก่อนหลังของ
รายวิชาหรือชั้นปี 
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1633307  เทคโนโลยีการจัดการเว็บเพจ  3(2-2-5) 
     Technology Management for Web Page 
        แนวคิดเก่ียวกับอินเทอร์เน็ตและเว็บเพจ องค์ประกอบ 
โครงสร้าง กราฟฟิก และเทคโนโลยีการเขียนและการท างานของ
เว็บเพจ การออกแบบและการเผยแพร่สารสนเทศบนเว็บเพจ 
ภาษาท่ีใช้ในการสร้างเว็บเพจ ปฏิบัติด้านการออกแบบและ
จัดท าเว็บเพจ 

        Study concept of internet and web page, 
element, graphic structure and composing and 
mechanism of web page technology, designing and 
publishing information on internet, language to 
compose, operation of designing and creating web 
page. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1633309 การออกแบบและพัฒนาเว็บ  3(2-2-5) 
  Web Design and Development 
        แนวคิด หลักการ องค์ประกอบของการออกแบบและ 
พัฒนาเว็บ เทคโนโลยี และภาษาท่ีใช้ในการเขียนเว็บ การออกแบบ การ
พัฒนา และการเผยแพร่สารสนเทศบนเว็บ 
        Concepts, principles, component of web design and 
development, technology and language used in web writing, 
designing, development and dissemination  information on 
web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา       
ช่ือรายวิชา และค าอธิบาย
รายวิชาใหม่เพื่อให้มีความ
ชัดเจนมากขึ้น 
-เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เนื้อหา ความยากง่าย 
ล าดับก่อนหลังของ
รายวิชาหรือชั้นปี 
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1631210  การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในสถาบัน   
                     บริการสารสนเทศ           3(2-2-5) 
            Communication and Public Relations in  
            Information Service Organizations 
        ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร องค์ประกอบ โครงสร้างและ
กระบวนการสื่อสาร ความส าคัญของการสื่อสารในสถาบันบริการ
สารสนเทศ การประชาสัมพันธ์สารสนเทศสนเทศ เทคโนโลยีการ
สื่อสาร สภาพปัญหาของการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ใน
งานสารสนเทศ  
        Knowledge of communication, component, 
structure and communication process. Importance of 
communication in information service organization. 
Public relation in information works and 
communication technology. Problems of 
communication and public relation in information 
works.               
 
 
 
 
 
 
 

1633104 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในงานห้องสมุด   
       Communication and Public Relations in Libraries  3(2-2-5) 
       ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ โครงสร้างและกระบวนการ
สื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เทคนิคและวิธีการสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธ์ การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ปัญหา
และแนวโน้มของการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในงานห้องสมุด  
       Meaning,  importance, component, structure and  
communication process and public relations, techniques and 
methods, application of technology in communication and 
public relations, problems and trends of communication and 
public relations in libraries  . 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา       
ช่ือรายวิชา และค าอธิบาย
รายวิชาใหม่เพื่อให้มีความ
ชัดเจนมากขึ้น 
-เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน
กัน 
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1633208  การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง  3(2-2-5) 
  Serials Management 
        ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และการจัดการ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องในศูนย์บริการสารสนเทศ ความร่วมมือและ
แนวโน้มในการจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ฝึกปฏิบัติด้านการจัดหา 
การจัดระบบ การจัดเก็บ การให้บริการ และการใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
        Basic concepts of serial publications and serial 
management in information service centers. 
Cooperation and trends in serial management. 
Practice in acquisition, management, collecting, 
service and application technology in serial 
management.     
1632302   โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการจัดการสารสนเทศ              
              Software Package for Information   
              Management                            3(2-2-5) 
         ศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการจัดการ
สารสนเทศ ลักษณะ โครงสร้าง ระบบงาน วิธีการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป รวมทั้งการพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือการจัดการ
สารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการใช้และพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับการจัดการสารสนเทศ 
  

1633216 การจัดการวารสารและหนังสือพิมพ์  3(2-2-5)
  Journals and Newspapers Management 
       ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะ ประเภทของวารสารและ
หนังสือพิมพ์  การจัดหา การจัดระบบ การจัดเก็บ การให้บริการ และการ
ใช้เทคโนโลยีในการจัดการวารสารและหนังสือพิมพ์   
       Meaning, importance, characteristic, types of  journals 
and newspapers, acquisition, organization, storage, services 
and  use of technology for journals and newspapers 
management. 
 
 
 
 
1632301   โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานห้องสมุด 3(2-2-5) 
      Software Package for Libraries 
       แนวคิดเก่ียวกับโปรแกรมส าเร็จรูป ลักษณะ โครงสร้าง และ
ระบบงาน การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป การพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับงานห้องสมุด 
       Concepts of software package, characteristics, structure, 
and work system, software package use, development of 
software package  for  libraries. 

-เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา       
ช่ือรายวิชา และค าอธิบาย
รายวิชาใหม่เพื่อให้มีความ
ชัดเจนมากขึ้น 
-เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน
กัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา       
ช่ือรายวิชา และค าอธบิาย
รายวิชาใหม่เพื่อให้มีความ
ชัดเจนมากขึ้น 
-เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน
กัน 
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        Study of software package for information 
management, characteristics, structure, work system, 
software package usage including software package 
development for information management. Practice in 
use and develop software package for information 
management.       

 
1633305     การใช้ซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส (Open Source) 
                ในงานสารสนเทศ                      3(2-2-5) 
    Open Source Software for Information Works 
        ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ ประเภท ลักษณะ
ของซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัสโปรแกรม การใช้ซอฟต์แวร์เปิดเผย
รหัสโปรแกรมต่างๆ และการน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการงาน
สารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัสโปรแกรมใน
การจัดการงานสารสนเทศ          
        Study about meaning, importance, characteristic 
of open source software, how to use open source 
software and applying for manage information system. 
Practice using open source software for manage 
information system. 
 

 
 
 
 
 
 
1633312     การใช้ซอฟต์แวรโอเพนซอร์สในงานห้องสมุด 3(2-2-5)  
       Open Source Software  use for  Libraries   
        ความหมาย ความส าคัญ ประเภท ลักษณะของซอฟต์แวร 
โอเพนซอร์ส การใช้โปรแกรมซอฟต์แวรโอเพนซอร์ และการประยุกต์ใช้ใน
งานห้องสมุด 
        Meaning, importance, types, characteristic of open 
source software, use and application of open source software 
in libraries work 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
-เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา       
ช่ือรายวิชา และค าอธิบาย
รายวิชาใหม่เพื่อให้มีความ
ชัดเจนมากขึ้น 
- ปรับชื่อภาษาอังกฤษใหม่
ให้ถูกต้อง 
-เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน
กัน 
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1633303   การจัดการฐานข้อมูลส าหรับงานสารสนเทศ    
 Database Management for Information Works  3(2-2-5) 
       แนวคิดเก่ียวกับการจัดการฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูล 
องค์ประกอบและโครงสร้างของฐานข้อมูล ทักษะการออกแบบ
ฐานข้อมูล  การประเมินผล และการประยุกต์ใช้ในงาน
สารสนเทศ  
       Concepts of database management, database 
system, component and structure of database. Skills 
of database design, evaluation, application in 
information works.  
1632108 ธุรกิจสารสนเทศ    3(3-0-6) 
  Information Business 
       ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับธุรกิจสารสนเทศ ประเภทและ
องค์ประกอบของธุรกิจสารสนเทศ การจัดการธุรกิจสารสนเทศ 
การวิเคราะห์และวิจัยทางการการตลาดในธุรกิจสารสนเทศ 
จริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจสารสนเทศ 
และแนวโน้มเกี่ยวกับธุรกิจสารสนเทศ 
      Basic knowledge of information business, types 
and component of information business. Information 
business management, marketing analysis and  
 
 

1633302  การจัดการฐานข้อมูลส าหรับงานห้องสมุด   3(2-2-5) 
  Database Management for Libraries 
       แนวคิดเก่ียวกับฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูล องค์ประกอบและ
โครงสร้างของฐานข้อมูล การออกแบบ การประเมินผลฐานข้อมูล และ
การประยุกต์ใช้ในงานห้องสมุด  
       Concepts of database, database system, component and 
structure of database, database design, evaluation and 
application in libraries works.  
 
 
1633106 ธุรกิจสารสนเทศและการประกอบการ 3(3-0-6)   
        Information Business and Undertaking 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจสารสนเทศ การประกอบการและ 
ผู้ประกอบการ การจัดการธุรกิจสารสนเทศ การวิเคราะห์และวิจัย
การตลาด กฎหมาย จริยธรรม และจรรณยาบรรณท่ีเกี่ยวข้อง และ
แนวโน้มธุรกิจสารสนเทศและการประกอบการ 
       Introduction to knowledge of information business and 
undertaking, entrepreneurs, business information 
management, business Information Analysis of market 
research and business information, ethics rove operatives 
editors drug laws related to business information and trends 
and information on businesses and entrepreneurs. 

-เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา       
ช่ือรายวิชา และค าอธิบาย
รายวิชาใหม่เพื่อให้มีความ
ชัดเจนมากขึ้น 
-เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน
กัน 
 
 
 
 
 
 
-เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา       
ช่ือรายวิชา และค าอธิบาย
รายวิชาใหม่เพื่อให้มีความ
ชัดเจนมากขึ้น 
-เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน
กัน 
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research in information business, morality, ethics and 
law related to information business and trend of 
information business. 
1633401  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
       บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์    2(90) 
          Preparation for Professional Experience in  
          Information and Library Science  
       การจัดกิจกรรมและประสบการณ์ในงานห้องสมุดและศูนย์
สารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
       Provide the activities and experiences of works in 
library or information center. For preparation of 
students before training in library and information 
profession. 
1633402   การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา    1(45) 
 Preparation for Cooperative Education 
        การจัดกิจกรรมและประสบการณ์ในงานห้องสมุดและ
ศูนย์สารสนเทศ เรียนรู้หลักการและแนวคิดสหกิจศึกษา เพ่ือ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกงานในรูปแบบสหกิจศึกษา 
 
 

 
 
 
1634403  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ 
              และสารสนเทศศาสตร์    2(90) 
             Preparation for Professional Experience in  
             Library and Information Science 
       การจัดกิจกรรมและประสบการณ์ในงานห้องสมุดเพ่ือเตรียมความ 
พร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ 
       Provide the activities and experiences of works in library 
or information center. For preparation of students before 
training in library and information profession. 
1634405 การเตรียมสหกิจศึกษา   1(45) 
                      Preparation for Cooperative Education 
       การจัดกิจกรรมและประสบการณ์ในงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
เพ่ือเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
รูปแบบสหกิจศึกษา 
       Provide the activities and experiences of works in library 
or information resource. For preparation of students before 
training in Cooperative Education 

 
 
 
 
-เปลี่ยนแปลงรหัสวิชาใหม ่
เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน   
-เปลี่ยนช่ือภาษาอังกฤษ
จาก          
Information and 
Library Science เป็น  
Library and 
Information Science 
 
 
 
-เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา ช่ือ
วิชาใหม่เพื่อไม่ให้เกิดความ
ซ้ าซ้อน   
- เปลี่ยนข้อความใน
ค าอธิบายรายวิชา ค าว่า 
“งานห้องสมุดและศูนย์
สารสนเทศ” เป็น “งาน
ห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้” 
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        Provide the activities and experiences of works 
in library or information center. Learning principles 
and concepts of cooperative education.  For 
preparation of students before training in cooperative 
education. 
 
1634402 สหกิจศึกษา    6(540) 
  Cooperative Education 
       การฝึกงานที่นักศึกษาต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนหนึ่ ง
พนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการครบ 4 เดือนหรือ 16 
สัปดาห์  โดยมีการประเมินผลการฝึกงานร่วมกันระหว่าง
สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ 
       Training student works full time as temporary 
employee at organization; for 4 months or 16 weeks. 
The training evaluation determined by the academic 
institution and the organization.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1634406 สหกิจศึกษา     6(540) 
  Cooperative Education 
 การฝึกงานที่นักศึกษาต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนหนึ่ง
พนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการครบ 4 เดือนหรือ 16 สัปดาห์ 
โดยมีการประเมินผลการฝึกงานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาและ
สถานประกอบการ 
 Training student works full time as temporary 
employee at Organization, for 4 months or 16 weeks. The 
training evaluation determined by the academic institution 
and the organization. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
-เปลี่ยนแปลงรหัสวิชาใหม่
เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน   
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1634401   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ 
      และสารสนเทศศาสตร์                    6(0-40-0) 
        Field Experience in Library and Information Science 
        การฝึกงานในสถาบันบริการสารสนเทศหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
ทั้งในด้านงานบริหาร งานเทคนิค งานบริการและการเผยแพร่
สารสนเทศ 
        Training in information service organization or 
organization related to library and information 
profession. Includes administration, technique, service 
works and information dissemination.    
 
 

1634404  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ 
และสารสนเทศศาสตร์                          5(450)  

       Training Experience in Library  and Information  Science 
       การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านงานบริหาร งานเทคนิค และงาน
บริการในห้องสมุดหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
       Training experience about administration, technical and  
services in libraries or other agencies involved. 
 
 
 
1633108 ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์   3(3-0-6) 
  Electronic Office 
        ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับส านักงาน  การจัดการส านักงาน  และ
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์  ระบบการจัดเก็บและการสืบค้นเอกสาร การ
จัดการแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการรายงาน การจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานในรูปของอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล 
        Introduction to  office, office management, electronic 
office, organization and search systems, form management, 
report management, preparation of manual operation in 
electronic and digital. 
 

-เปลี่ยนแปลงรหัสวิชาใหม่
เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน 
 -เปลี่ยนช่ือภาษาอังกฤษ
จาก          
Information and 
Library Science เป็น  
Library and 
Information Science 
-ปรับค าอธิบายรายวิชาใหม ่
 
 
-เพิ่มรายวิชาใหม่ในกลุม่
วิชาเลือก 
-เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือก
กลุ่มวิชาในกลุ่มวิชาเลือกที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ในการประกอบอาชีพ 
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1631105 แหล่งสารสนเทศและการบริการ  3(3-0-6) 
  Information Resources and Services 
  ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของแหล่งสารสนเทศ
และการบริการ บุคลิกภาพและสมรรถนะผู้ให้บริการ  เทคนิคการบริการ  
การศึกษาผู้ใช้ การตลาด การบริหารลูกค้าสัมพันธ์  การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในงานบริการ และแนวโน้มงานบริการ 
  Meaning, importance, type of information 
resources and service, personality and performance, technical 
services, user education, marketing, operations, use customer 
relationship management, use of information technology 
services and trends services. 
 1632111 การจัดการห้องสมุดโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้  3(3-0-6) 
 School Library and Learning Resources Management 
       ความหมาย ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของห้องสมุดโรงเรียน
และแหล่งเรียนรู้ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง งานบริหาร งานเทคนิค งาน
บริการ   ความร่วมมือ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
       Meaning, importance and objective of school library and 
learning resources. standard of school library, administration, 
technical, services, cooperation and activities to promote 
learning. 
 
 

-เพิ่มรายวิชาใหม่ในกลุม่
วิชาเลือกเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเลือกกลุ่มวิชาใน
กลุ่มวิชาเลือกทีส่อดคล้อง
กับความต้องการในการ
ประกอบอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
-เพิ่มรายวิชาใหม่ในกลุม่
วิชาเลือกเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเลือกกลุ่มวิชาใน
กลุ่มวิชาเลือกทีส่อดคล้อง
กับความต้องการในการ
ประกอบอาชีพ 
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 1632202  การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน  3(2-2-5) 
  Reading and Reading Promotion 
         ความหมาย ความส าคัญของการอ่าน จิตวิทยา และพฤติกรรมการ
อ่านของบุคคลแต่ละวัยและแต่ละกลุ่ม การอ่านในยุคดิจิทัล และ
สภาพแวดล้อมอิเล็กทรอนิกส์ การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการอ่าน  
เทคนิค และวิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
       Meaning,  importance of reading, psychology, reading's 
behavior of person each age group, reading in digital age and 
electronic environment, studies and research about reading, 
techniques and activities to promotes reading. 
 
 1633105 การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ 3(2-2-5) 
  Documentation and Archives Management 
       ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของเอกสารและจดหมายเหตุ  
การประเมินคุณค่า การจัดหา  การจัดระบบ การสงวนรักษา การอนุรักษ์ 
การบริการและการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ 
       Meaning,  importance and types of documentation and 
archives, evaluation, acquisition, organization, preservation, 
conservation, services and  the use of technology in the 
management of  documentation and archives. 
 
 

-เพิ่มรายวิชาใหม่ในกลุม่
วิชาเลือกเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเลือกกลุ่มวิชาใน
กลุ่มวิชาเลือกทีส่อดคล้อง
กับความต้องการในการ
ประกอบอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 

-เพิ่มรายวิชาใหม่ในกลุม่
วิชาเลือกเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเลือกกลุ่มวิชาใน
กลุ่มวิชาเลือกทีส่อดคล้อง
กับความต้องการในการ
ประกอบอาชีพ 
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1633308 การรู้สารสนเทศและดิจิทัล  3(3-0-6) 
  Information and Digital Literacy  
       ความหมายและความส าคัญของการรู้สารสนเทศและดิจิทัล รูปแบบ
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง   การรู้สารสนเทศและดิจิทัลกับทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดท าแผนการสอน 
เทคนิคการสอน  สื่อการสอน การวัดและประเมินผล  การจัดกิจกรรม
ห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้รู้สารสนเทศ บทบาทของครู
บรรณารักษ์และความร่วมมือระหว่างครูผู้สอนและครูบรรณารักษ์  
       Meaning and importance to information and digital 
literacy, models and standards Information and digital literacy 
to learning skill in century 21 and lifelong learning, lesson 
plans, instruction media,  measurement and evaluation, 
organization of library activities to promote information 
literacy activities  students, roles of teachers librarians and 
cooperation between teachers and librarian’s teacher. 
 
 
 
 
 
 
 

-เพิ่มรายวิชาใหม่ในกลุม่
วิชาเลือกเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเลือกกลุ่มวิชาใน
กลุ่มวิชาเลือกทีส่อดคล้อง
กับความต้องการในการ
ประกอบอาชีพ 
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1633311  การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Innovation for Learning  Design and Development   
       แนวคิด หลักการ ทฤษฎีการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการ
เรียนรู้  การประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรม การน าเสนอนวัตกรรม 
คุณธรรมและจริยธรรมในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียน  
       Concepts, principles and theory of design and 
development innovative learning. evaluation of innovation, 
innovative, ethics in the development of innovative learning. 
 
1632303   การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานห้องสมุด 3(2-2-5) 
       Library System Analysis and Design 
               แนวคิด และหลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
ห้องสมุด  การออกแบบ การพัฒนา การเผยแพร่ระบบงานห้องสมุด การ
ประเมินสมรรถนะระบบงานห้องสมุด เทคนิค และเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบงานห้องสมุด 
       Concepts, principles of analysis and design library 
system, library system design, development, dissemination 
and evaluation, performance  assessment library system, 
techniques and tools used in analysis and design libraries 
system 
 
 

-เพิ่มรายวิชาใหม่ในกลุม่
วิชาเลือกเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเลือกกลุ่มวิชาใน
กลุ่มวิชาเลือกทีส่อดคล้อง
กับความต้องการในการ
ประกอบอาชีพ 
 
 
 
 
-เพิม่รายวิชาใหม่ในกลุม่
วิชาเลือกเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเลือกกลุ่มวิชาใน
กลุ่มวิชาเลือกทีส่อดคล้อง
กับความต้องการในการ
ประกอบอาชีพ 
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1633310 การจัดการสารสนเทศอินเทอร์เน็ต  3(2-2-5) 
                     Internet Information Management 
       ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสารสนเทศอินเทอร์เน็ต การจัดการ
สารสนเทศ  บริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต การใช้เทคโนโลยีและ
โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการจัดการทรัพยากรสารสนเทศอินเทอร์เน็ต 
แนวโน้มของการจัดการสารสนเทศอินเทอร์เน็ตในบริบทของห้องสมุด 
       Introduction to internet information management, 
information management, information services  on internet,  
technology and  application for management information 
resources on internet, trend of  internet information 
management in the context of libraries. 
 
1631111 สารสนเทศกับสังคม  3(3-0-6) 
  Information and Society 
       ความหมาย และความส าคัญของสารสนเทศในด้านการศึกษา 
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พัฒนาการ
และบทบาทของของสังคมสารสนเทศ และสังคมดิจิทัล การรู้สารสนเทศ  
บุคลากร การศึกษา และวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
องค์กรและสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ  กฎหมายและ
จริยธรรมสารสนเทศ 
 
 

-เพิ่มรายวิชาใหม่ในกลุม่
วิชาเลือกเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเลือกกลุ่มวิชาใน
กลุ่มวิชาเลือกทีส่อดคล้อง
กับความต้องการในการ
ประกอบอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เปลี่ยนแปลงรายวิชา
จากวิชาเอกเลือกเป็น
วิชาเอกบังคับ 
-เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ 
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       Meaning and importance of  information, focusing  on 
education, economics, politics,  culture, science and 
technology, development and  roles  of  information society 
and digital society , information literacy, Iibrary and 
information  science  professionals,   education.  profession , 
organizations and professional associations, information laws 
and ethics  

 
 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 
 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 

ให้ เลื อก เรี ยน รายวิช าจากรายวิช าใดๆ  ในหลั กสู ต รที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน แต่ต้องไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้
เรียน โดยไม่นับหน่วยกิต รวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ 

ให้เลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน แต่ต้องไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียน โดยไม่นับ   
หน่วยกิต รวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค   
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าส่ังต่างๆ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 

--------------------------------------------- 
 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 18(2) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
         ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554"  
         ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
         ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อื่นใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใดๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะสั้น                 
ในภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร
นั้นๆ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่าแปดสัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ
ส าหรับรายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ข้อ 6 ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนๆ ที่ เทียบเท่า  และต้องมีคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
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ข้อ 7  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือ
คัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 8 นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการสอนใน
เวลาราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็ได้ 

ข้อ 9 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอน
หน่วยกิตรายวิชา โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

ข้อ 10 มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการ
จัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   
 ข้อ 11 โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจ านวนชั่วโมงเรียนเป็นค่าหน่วยกิต 
การก าหนดหน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

ข้อ 12  มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
แนะน าแนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา   

ข้อ 13  การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 
หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วย
กิต  

ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตาม
เกณฑ์ท่ีแตกต่างไปจากที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  

ข้อ 14  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน
การลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว  

ข้อ 15  ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้รักษา
สภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้  

ข้อ 16  อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชาที่ตนสอน  

ข้อ 17  ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดท า
รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 
 ข้อ 18  ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 
 ข้อ 19  ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือให้
อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 
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ข้อ 20  การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
   ข้อ 21  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่
มีปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่   27  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548 
------------------------------------------------------- 

 
  โดยที่ เป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เพ่ือก ากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินการประเมินผลการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย จึงอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 18(2)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ออกข้อบังคับ  ว่าด้วย
การประเมนิผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1  ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548” 
  ข้อ  2  บรรดาข้ อบั งคั บ  ประกาศ หรือค าสั่ ง อ่ืน ใด  ในส่ วนที่ ขั ดหรือแย้ งกับ          
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ 3  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษา
ภาคพิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 
เป็นต้นไป 
  ข้อ 4  ในข้อบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ท าหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
   “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถัดไป”  หมายความว่า ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้ 
   “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการ จัด
การศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตาม
โครงการอื่นที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกต ิ
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  ข้อ 5  ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท าตลอด
ภาคเรียนอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกต
พฤติกรรม เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30 ถึง 70 และ
ต้องมีการสอบปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินลักษณะอ่ืน ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี  
การอนุมัติผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
  ข้อ 6  ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่างๆ  ตามหลักสูตรมี 2 ระบบ ดังนี้ 
   6.1 ส าหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดให้ประเมินผลการเรียนในระบบ
ค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

     ระดับคะแนน      ความหมายของผลการเรียน         ค่าระดับคะแนน 
A  ดีเยี่ยม (Excellent)  4.0 
B+  ดีมาก (Very Good)  3.5 
B  ดี (Good)   3.0 
C+  ดีพอใช้ (Fair Good)  2.5 
C  พอใช้ (Fair)   2.0 
D+  อ่อน (Poor)   1.5 
D  อ่อนมาก (Very Poor)  1.0  
E  ตก (Fail)   0.0 

   ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้
ระดับคะแนนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้น
รายวิชาที่เป็นวิชาเลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ 
   ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ผลการประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและ
เรียนใหม่ ในกรณีนี้ ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา 
    6.2 ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียน  เพ่ิมเติม
ตามข้อก าหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 

        ระดับการประเมิน      ผลการเรียน 
    PD (Pass with Distinction)        ผ่านดีเยี่ยม 
    P (Pass)        ผ่าน 
    F (Fail)         ไม่ผ่าน 

   ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกว่าจะสอบได ้ 
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ข้อ 7  ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน 

สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้ 
   Au (Audit)  ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วม
ฟังโดยไม่นับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   W (Withdraw)  ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด 15 วัน นับแต่วันเปิด
ภาคเรียน 

   (2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น
แล้วและได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ 

(3)  นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟัง (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต 
และผลการศึกษาวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณี ใดกรณีหนึ่ ง  
ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนซึ่งนักศึกษา
จะต้องขอรับการประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 

(2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่น
ค าร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาตให้สอบ
ในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้ 
 การให้  “I” แก่นั กศึกษาคนใด อาจารย์ผู้ สอนจะต้ องส่ งบั นทึ ก     
รายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 

ข้อ 8  กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ท างานไม่เสร็จภายใน
เวลาที่ก าหนด ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานที่ค้างอยู่
เป็น”ศูนย์” และในกรณีที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและ
ประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 9  ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์
ผู้สอน และก าหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารย์
ผู้สอนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อ่ืนใด และมิใช่รายวิชาที่
นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียน รายวิชานั้นเป็น “E” 
หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 10  ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับรายวิชาที่
ได้รับการยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน  
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 ข้อ 11  กรณีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
สถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (หลัง
อนุปริญญา) จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับ
อนุปริญญาไม่ได้  และให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ 
ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) เกิน  5  ปี 
  ข้อ 12  การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้
คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
   12.1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกิตที่สอบตก
เป็นตัวหารด้วย 
   12.2 กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรียน
รายวิชาที่เป็นวิชาเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชาที่
ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น 
  ข้อ 13  นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดนักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้ 
  ข้อ 14  นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากมีเวลาเข้า
ชั้นเรียนไม่ถึงร้อยละ 60  ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตามที่ก าหนด
ในข้อ 13. วรรคท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 15  นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผล
การประเมินรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นอ่ืนที่เป็น
เหตุสุดวิสัยอย่างยิ่ง และได้ยื่นค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น 
ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  

 กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และ
ให้อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไปนั้นได้ 
และให้บันทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้ 
  ข้อ 16  ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
   16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   16.2 สอบได้รายวิชาต่างๆ  ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือ
สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
   16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
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 16.4 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 4 ภาคเรียน และมีสภาพ
การเป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร  2  ปี  ไม่ต่ ากว่า  5 ภาคเรียน 
และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน หลักสูตร 3  ปี  และไม่ต่ า
กว่า 6 ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียน
หลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ ากว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน
ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  5  ปี 
   16.5 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนและมีสภาพ
เป็นนักศึกษาไม่เกิน  5  ปี กรณีเรียนหลักสูตร  2  ปี  และไม่ต่ ากว่า  9  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน  7  ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  3  ปี  และไม่ต่ ากว่า 12 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน  9  ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร  4  ปี และไม่ต่ ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่เกิน  11  ปี กรณีที่
เรียนหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 17  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   17.1 นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
    (1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้น
ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ในภาค
เรียนปกติท่ี  4  ที่  6  ที่  8  ที่  10  ที่ 12  ที่ 14  และที่  16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยังได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  
    (4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียน
หลักสูตร 2 ปี ครบ 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 3 ปี และครบ 16 ภาคเรียนปกติ
ติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  4  ปี  ครบ  20  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 5 ปี 
และขาดคุณสมบัติตามข้อ 16.2 และ 16.3 ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    (5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
   17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 2 ปี สิ้น
ภาคเรียนที่ 6 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 3 ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
กรณีหลักสูตร 4 ปี  สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 หรือไม่ผ่านการประเมิน
ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
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 ข้อ 18  เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง 2.00  ทั้งนี ้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย 
  ข้อ 19  นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษ
ตามควรแก่กรณีดังนี้ 
   19.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ 
   19.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ 
   19.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  ข้อ 20  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
   20.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเมื่อ
เรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ถึง3.60 แต่ไมน่้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
   ส าหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 
3.25  ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง 
   20.2 สอบได้ในรายวิชาใดๆ  ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือ
ไม่ได้ “F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) 
จะพิจารณาผลการเรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 
   20.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร   
2 ปี ไม่เกิน 6 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3  ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่
เกิน 10 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  5  ปี  

   นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 
11 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 17 ภาค
เรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 21 การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นวัน
สุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน 
  ข้อ 22  ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา   
  ข้อ 23  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีเกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่  21  ธันวาคม  พ.ศ.2548 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550 
---------------------------------------- 

 
 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ืออ านวย
ประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการโอนผลการ
เรียน  และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
          บรรดาระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชา ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ ากว่า
อนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืน ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนใน
ระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง 

  “การศึกษาโดยระบบอ่ืน” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
การฝึกอาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุก
รายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก   
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียน
รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ 
ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วยกิต  
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ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่ได้รับจาก
การศึกษาโดยระบบอ่ืน ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชา
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
 ข้อ  4  ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน  หรือยกเว้นการเรียน รายวิชา
ต้องเป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษา หรื อภาคเรียน
สุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่
กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  กรณีท่ีผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่ก าหนดใน
วรรคต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะน ามาขอ
โอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่าน
เกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 
 ข้อ  5  ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  
  (1)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  แล้วแต่กรณีที่ เคยศึกษาใน
มหาวิทยาลัย และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (2)  เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
  (3)  เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่
ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาค
ปกต ิ
   (4) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 6  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
  (1)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (2)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (3)  การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวน
หน่วยกิตท่ีขอโอน 
   (4)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน  
ข้อ 4 ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ 7  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (2)  เป็นนักศึกษาที่ ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
  (3)  เป็นนักศึกษาที่  ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัย 
  (4)  เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น  
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 ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอ่ืนตาม(4) ที่น าผลการเรียนมาขอยกเว้น

การเรียนรายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่จัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้พ้ืนฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ข้อ 8  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
  (1)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C 
  (2)  การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้
ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
  (3)  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจ านวน 16 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า  ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้
บังคับ  

  (4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด ส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง  
โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ  4  และข้อ  8 (1)  มาใช้บังคับ  
  (5)  จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วย
กิตรวมขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
  (6)  ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 

 (7)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของ
นักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ตามข้อ 8(3) และ (4) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้อง
บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 

 ข้อ 9  นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 10  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน
รายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

  (1)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 
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 (2)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 12 หน่วยกิต เป็น
หนึ่งภาคเรียน 

   (3)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคย
ศึกษาและได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจ านวนภาคเรียน
ต่อเนื่องกัน 

ข้อ 11  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ 12  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน 
หรือการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 13  นักศึกษาท่ีได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ 14  ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความ และวินิจฉัย ชี้

ขาดในกรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ.2550 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่  ๒๒๙๒/๒๕๕๘ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  พ.ศ.๒๕๕๙ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

........................................................................ 

 เพ่ือให้การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  พ.ศ.๒๕๕๙  ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เพ่ือให้ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  ดังนี้ 

๑.  โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม 
 ชี่อหลักสูตร 

  ภาษาไทย  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
     ภาษาอังกฤษ        Bachelor  of  Arts  Program in Social 
Development                                                             
 ชื่อปริญญา 
                     ชื่อเต็ม ภาษาไทย     ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) 
  ภาษาอังกฤษ        Bachelor  of  Arts (Social Development)                                                             
                   ชื่อย่อ ภาษาไทย          ศศ.บ. (การพัฒนาสังคม) 
     ภาษาอังกฤษ   B.A. (Social Development)             

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

๒. อาจารย์ ดร.ภูมินทร์  ค าหนัก  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
๓. อาจารย์ ดร.วิทยา  คามุณี  อาจารย์ประจ า 

 ๔. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน อาจารย์ประจ า  
 ๕. อาจารย์ธวชินี  ลาลิน อาจารย์ประจ า  
 ๖. อาจารย์อิสสราพร  อ่อนบุญ อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์ภูริณัฐร์  โชติวรรณ อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์โอกามา  จ่าแกะ อาจารย์ประจ า  
 ๙. อาจารย์กรรณิกา  อุสสาสาร อาจารย์ประจ า  
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 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. อาจารย์ ดร.สมพันธ์  เตชะอธิก  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์  มีช้าง   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๓. นางสาวสุดารัตน์  ศิริพงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  

๒.  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 ชี่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

  ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Public Administration 
 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
      ภาษาอังกฤษ      Bachelor  of  Public  Administration                    
                    ชื่อย่อ ภาษาไทย           รป.บ.  
      ภาษาอังกฤษ    B.P.A     

            รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. อาจารย์ ดร.สมญา  อินทรเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๒. ว่าที่ รต.อวยชัย  พงษ์อุดม ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. อาจารย์ ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปาลวรรธก์  อาจารย์ประจ า 
 ๔. อาจารย์บุญญาบารมี  สว่างวงศ์ อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์ศุภฤทธิ์  ธาราทิพย์นรา         อาจารย์ประจ า 
 ๖. อาจารย์สุวภัทร  หนุ่มค า อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์อรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต อาจารย์ประจ า 
 ๙. อาจารย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม อาจารย์ประจ า 
 ๑๐. อาจารย์ ดร.รัษฎากร  วินิจกุล  อาจารย์ประจ า 
 ๑๑. อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม อาจารย์ประจ า 
 ๑๒. อาจารย์ชาลิสา  ศริธรรมเกตุ อาจารย์ประจ า 
 ๑๓. อาจารย์สมลักษณ์  วิริยจารี  อาจารย์ประจ า 
 ๑๔. อาจารย์วาสนา  อาจสาลิกรณ์          อาจารย์ประจ า          
 ๑๕. อาจารย์วนัสนันท์  ศิริรัตนะ        อาจารย์ประจ า          
 ๑๖. อาจารย์ ดร.อดิเรก  ฟั่นเขียว         อาจารย์ประจ า          
 ๑๗. อาจารย์ช่อพฤกษ์  ผิวกู่        อาจารย์ประจ า          
 ๑๘. อาจารย์คมสันต์  นาควังไทร          อาจารย์ประจ า          
 ๑๙. อาจารย์ปุณณดา  ทรงอิทธิสุข        อาจารย์ประจ า          
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 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ  รัฐฉัตรานนท์  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยากร  หวังมหาพร  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๓. อาจารย์ ดร.บุญเลิศ  ไพรินทร ์  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
  

๓.  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 
 ชี่อหลักสูตร 

  ภาษาไทย  นิติศาสตรบัณฑิต  
     ภาษาอังกฤษ          Bachelor of Laws Program 
 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   นิติศาสตรบัณฑิต   
  ภาษาอังกฤษ   Bachelor  of  Laws 
                  ชื่อย่อ ภาษาไทย   น.บ. 
  ภาษาอังกฤษ LL.B.       

        รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
                     ๑. นายกษิเดช  เรืองสว่าง      ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
                     ๒. นายมีชัย  ค าเพ็ญ    ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
                     ๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุชิน  รอดก าเหนิด   อาจารย์ประจ า 
 ๔. อาจารย์อภิชาติ  บวบขม   อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์   อาจารย์ประจ า 
                     ๖. อาจารย์ปาริชาติ  สายจันดี   อาจารย์ประจ า  
 ๗. อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ   อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์นิฐิณี  ทองแท้  อาจารย์ประจ า 
 ๙. อาจารย์วาสนา  มีศิลป์   อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. นายสุนทร  จินดาอินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. นายสาเรศ  ชาญเชี่ยว   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. นายอดุลย์  หาญก าจัดภัย  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

๔.  โปรแกรมวิชาภาษาไทย  
 ชี่อหลักสูตร 

  ภาษาไทย  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
     ภาษาอังกฤษ          Bachelor  of  Arts  Program  in Thai Language 
 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 
      ภาษาอังกฤษ   Bachelor  of  Arts  (Thai Language) 
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                    ชื่อย่อ ภาษาไทย   ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
      ภาษาอังกฤษ B.A. (Thai Language)           

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาทิพย์  สว่างผล   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. คุณวิมล  ไทรนิ่มนวล ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา  อาจารย์ประจ า 
 ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์  อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ อาจารย์ประจ า 
 ๖. อาจารย์ประภัสสรา  ห่อทอง อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์พนัส  เพ็งเลิก อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์ทิพย์วรรณ  สีสัน อาจารย์ประจ า 
   

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. รองศาสตราจารย์สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. อาจารย์ ดร.สุชาดา  เจียพงษ์   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๓. อาจารย์อาทิตย์  ดรุนัยธร  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

๕.  โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
 ชี่อหลักสูตร 

  ภาษาไทย  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และ 
ประยุกต์ศิลป์ 
     ภาษาอังกฤษ         Bachelor  of  Fine  and  Applied  Arts  
Program  in Fine  and  Applied  Arts 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์) 
  ภาษาอังกฤษ   Bachelor  of  Fine  and  Applied  Arts   
                                                        (Fine  and  Applied  Arts) 
                    ชื่อย่อ ภาษาไทย           ศป.บ. (วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์) 
  ภาษาอังกฤษ         B.F.A.  (Fine  and  Applied  Arts)  

          รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. รองศาสตราจารย์บุศราค า  เริงโกสุม   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
                     ๒. อาจารย์ชูศักดิ์  ไทยพานิชย์  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
                     ๓. รองศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ อาจารย์ประจ า 
 ๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เชวงศักดิ์  เขียวเขิน อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ อาจารย์ประจ า 
 ๖. อาจารย์สายพิณ  เขียวมูล  อาจารย์ประจ า 
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 ๗. อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง     อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยกิจ  อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  เริงโกสุม  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. อาจารย์กัณนิการ์  จันทรโกเมศ   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๓. อาจารย์รณภพ  ยศบรรเทิง  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  

๖.  โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา 
 ชี่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย   ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
   ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Music 
Education             
 ชื่อปริญญา 
                     ชื่อเต็ม ภาษาไทย   ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)  
  ภาษาอังกฤษ       Bachelor of Education (Music Education) 
                     ชื่อย่อ ภาษาไทย   ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 
  ภาษาอังกฤษ B.Ed. (Music Education) 

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชน์  คงอ่ิม  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๒. อาจารย์ชาคริต  อินทะชุบ  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๓. รองศาสตราจารย์กวี  ครองแก้ว  อาจารย์ประจ า  
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกดี อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้ อาจารย์ประจ า 
 ๖. อาจารย์ ดร.อัครพล  ชูเชิด อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์เมืองจันทร์  พะยอม อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์เอกวุฒิ  โลหะการก อาจารย์ประจ า 
 ๙. อาจารย์บรรเจิด  วรรณะ อาจารย์ประจ า 
 ๑๐. อาจารย์อาทิตยา  ธานีรัตน์ อาจารย์ประจ า 
 ๑๑. อาจารย์ศศิธร  ศิริรัตน์ อาจารย์ประจ า 
 ๑๒. อาจารย์ณัฐพงศ์  บุญครอบ อาจารย์ประจ า 
 ๑๓. อาจารย์ฉัตรชัย  อยู่เกิด อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย  ปิฏกรัชต์   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา 
 ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  แสงทอง   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา 



 

132 
 

 ๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธนพชร  นุตตะสาระ  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา 
 

๗.  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
 ชี่อหลักสูตร 

  ภาษาไทย  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
    ภาษาอังกฤษ        Bachelor  of  Arts  Program  in English 
 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
     ภาษาอังกฤษ     Bachelor  of  Arts (English) 
                    ชื่อย่อ ภาษาไทย   ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
     ภาษาอังกฤษ   B.A. (English)             

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. อาจารย์รุ้งรัตน์  กิตติขจร   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์  ศรีสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
                    ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์  นารีรักษ์ อาจารย์ประจ า 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร  ประคองชาติ อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์ ดร.วิชุรา  วินัยธรรม  อาจารย์ประจ า   
 ๖. อาจารย์ประทับใจ  ทัศนแจ่มสุข   อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์อิฎฐารมณ์ มิตสุวรรณ  สิงหรา   อาจารย์ประจ า                   
 ๘. อาจารย์กมลวัฒน์  ภูวิชิต    อาจารย์ประจ า 
 ๙. อาจารย์นันทนัช  ตนบุญ    อาจารย์ประจ า  

๑๐. อาจารย์นิศาชล  เถิงจ๋าง    อาจารย์ประจ า 
๑๑. อาจารย์รัชดาภรณ์  รักษ์ชน   อาจารย์ประจ า 
๑๒. อาจารย์ประสิทธิ์  สิทธิดา    อาจารย์ประจ า 
๑๓. อาจารย์พรชนก  นุ่มน้อย    อาจารย์ประจ า 
๑๔. อาจารย์บุญญวัฒน์  ศรีวังราช   อาจารย์ประจ า  
๑๕. อาจารย์อัฐพร  คริสต์พระพร   อาจารย์ประจ า 
๑๖. อาจารย์สุธาสินี  ขุนทองนุ่ม   อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง  ซีดาร์   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี  รุ่งรัตนกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกล  เกิดผล  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
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๘.  โปรแกรมวิชาภาษาจีน 
 ชี่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 

         ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Arts Program in Chinese 
 ชื่อปริญญา 
                     ชื่อเต็ม ภาษาไทย     ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) 
  ภาษาอังกฤษ         Bachelor  of  Arts (Chinese)                                                             
                   ชื่อย่อ ภาษาไทย   ศศ.บ. (ภาษาจีน) 
      ภาษาอังกฤษ   B.A. (Chinese)        

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. อาจารย์ ดร.วิโรจน์  ตระกูลพิทักษ์กิจ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. อาจารย์ ดร.ปริศนา  อุทธชาติ  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. อาจารย์พาสนินทร์  วงศ์วุฒิสาโรช อาจารย์ประจ า 
 ๔. อาจารย์พิมลรัตน์  คล้ายยา อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์นันทิวัน  อินหาดกรวด อาจารย์ประจ า 
 ๖. อาจารย์ทิวาพร  อุดมวงษ์ อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์ชุตินธร  ฉิมสุข อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์อภิญญา  จอมพิจิตร อาจารย์ประจ า 
 ๙. อาจารย์มาลัยรัตน์  คณิตชยานันท์  อาจารย์ประจ า 
 ๑๐. อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์ อาจารย์ประจ า  

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. อาจารย์ ดร.สหัทยา  สิทธวิิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา  
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสัณห์ ชินอัครพงศ์    ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา  
 ๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ลิ่มถาวรานันต์   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา  

๙.  โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 ชี่อหลักสูตร 

         ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์         
 ภาษาอังกฤษ       Bachelor of Arts Program in Library and 
Information Science 
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 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์) 
  ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Arts (Library and Information 
Science) 
 ชื่อย่อ ภาษาไทย          ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) 
  ภาษาอังกฤษ      B.A. (Library  Information  and  Science)       

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. รองศาสตราจารย์ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพา  ด าเนิน  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์    อาจารย์ประจ า 

 ๔. อาจารย์มัลลิกา  ทองเอม   อาจารย์ประจ า 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร  โกศิยะกุล   อาจารย์ประจ า 

 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก อาจารย์ประจ า  
 ๗. อาจารย์นารถนรี  พอใจ   อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์ ดร.นุจรินทร์  ปทุมพงษ์  อาจารย์ประจ า  
 ๙. อาจารย์อนุชา  พวงผกา   อาจารย์ประจ า 
 ๑๐. อาจารย์ดวงกมล  จีนเมือง   อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย  คันชั่งทอง ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. อาจารย์อุไรวรรณ  พรน้อย  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

๑๐.  โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 ชี่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ  

 ภาษาอังกฤษ Bachelor  of  Science  Program  in     
Geoinformatics  
 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ) 
  ภาษาอังกฤษ   Bachelor  of  Science (Geoinformatics) 
 ชื่อย่อ ภาษาไทย   วท.บ. (ภูมิสารสนเทศ) 
  ภาษาอังกฤษ        B.Sc. (Geoinformatics)   
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 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑.  อาจารย์ ดร.ธราวุธ  ทิพย์เดโช   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
                     ๒.  อาจารย์ชวิศ  ศรีมณี              ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
                    ๓.  อาจารย์วัลลภ ทองอ่อน   อาจารย์ประจ า 
 ๔.  อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฎีระ   อาจารย์ประจ า 
 ๕.  อาจารย์สุภาสพงษ์  รู้ท านอง   อาจารย์ประจ า 
 ๖.  อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์   อาจารย์ประจ า 
 ๗.  อาจารย์สุรีรัตน์  ระบอบ    อาจารย์ประจ า 
 ๘.  อาจารย์พิรฎา  ทองประเสริฐ   อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัณธร  บุญญานุภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา 
 ๒. อาจารย์ ดร.กัมปนาท  ปิยะธ ารงชัย    ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา 
 ๓. นายณัตชากร  กัณฑ์กฤชกรณ์    ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา 

 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ประวัติ ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ชื่อ นางอรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ .ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  รองศาสตราจารย์ 
 
ประวัติกำรศึกษำ   
 ปี  ชื่อปริญญา    สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2536 ครุศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี 
 2539 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)  
  
ภำระงำนสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า 3(3-0-6) 
  1631301. การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ 3(2-2-5) 
  1632104 การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 3(2-2-5) 
  1632105 การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 3(2-2-5) 
  1632205 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
  1632206 บรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขปและศัพท์สัมพันธ์ 3(2-2-5) 
  1633208 การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 3(2-2-5)  
 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  1631301. การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ 3(2-2-5) 
  1632104 การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 3(2-2-5) 
  1632105 การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 3(2-2-5) 
  1632106 ภาษาอังกฤษส าหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ 1 3(2-2-5) 
  1631301. การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ 3(2-2-5) 
  1632104 การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 3(2-2-5) 
  1632105 การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 3(2-2-5) 
  1632205 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
  1632206 บรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขปและศัพท์สัมพันธ์ 3(2-2-5) 
  1632302 โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการจัดการสารสนเทศ 3(2-2-5) 
  1633107 ภาษาอังกฤษส าหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ 2 3(2-2-5) 
  1633303 การจัดการฐานข้อมูลส าหรับงานสารสนเทศ 3(2-2-5) 
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ผลงำนทำงวิชำกำร 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 
        อรุณลักษณ์  ทุมมากรณ ์(2548). กำรจัดหมวดหมู่หนังสือ. ก าแพงเพชร : 
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
       อรุณลักษณ์  ทุมมากรณ ์(2548). เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำห้องสมุดเฉพำะ.  
    ก าแพงเพชร : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    ก าแพงเพชร. 

อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์. (2554).  เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำ. ก าแพงเพชร :  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์. (2554).  เอกสำรค ำสอนรำยวิชำ กำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ 
  รำยกำรสำรสนเทศ. ก าแพงเพชร : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  

 ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
อุมาพร  น้าคณาคุปต์, อรุณลักษณ์ ทุมมากรณ์ และพัทธนันท์  วงศ์วิชยุตม์. (2544).  
 รูปแบบกำรใช้ชีวิตของนักศึกษำสถำบันรำชภัฏก ำแพงเพชร. ก าแพงเพชร:  
 สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร. 
อรุณลักษณ์  ทุมมากรณ์. (2545). กำรใช้บริกำรสืบค้นสำรสนเทศของผู้ใช้บริกำรใน 
 ส ำนักวิทยบริกำร สถำบันรำชภัฏก ำแพงเพชร. ก าแพงเพชร:  
 สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร. 
อรุณลักษณ์  ทุมมากรณ์ และนฤมล  จันโทสถ. (2547). ควำมพึงพอใจของนักศึกษำใน 

      กำรอยู่หอพักนักศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร. ก าแพงเพชร:  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
โครงกำรวิจัยห้องสมุดมีชีวิตกำรพัฒนำห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เป็นห้องสมุดมีชีวิตของ 
 ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร. (2547). ก าแพงเพชร:  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
อรุณลักษณ์  ทุมมากรณ์. (2548). กำรจัดกำรควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่นไม้แกะสลักโซฟำ 
 มังกรบ้ำนคลองเตย ต ำบลคลองลำนพัฒนำ อ ำเภอคลองลำน จังหวัด 
 ก ำแพงเพชร. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์. (2551). กำรจัดกำรควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนกำรผลิตและ 
 กำรเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์จำกกล้วยของบ้ำนปำกอ่ำง อ ำเภอเมือง จังหวัด 
 ก ำแพงเพชร. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์, รุ่งรุจี  ศรีดาเดช, กาญจนา  จันทร์สิงห์ และสรัลชนา   
 น  าเงินสกุณี. (2552). ควำมพึงพอใจในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนของ 
 ประชำชน. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
 
 
 

http://202.29.15.27/liberty/opac/search.do?queryTerm=%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C&mode=BASIC&activeMenuItem=false#catalogAnchor
http://202.29.15.27/liberty/opac/search.do?queryTerm=%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C&mode=BASIC&activeMenuItem=false#catalogAnchor
http://202.29.15.27/liberty/opac/search.do?queryTerm=%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C&mode=BASIC&activeMenuItem=false#catalogAnchor
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อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์, สรัลชนา  น  าเงินสกุณี และรุ่งรุจี  ศรีดาเดช. (2554).  
 กำรพัฒนำผู้ให้บริกำรด้ำนกำรสืบค้นสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของ 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร. 
ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์. (2555). กำรส่งเสริมกำรรู้สำรสนเทศส ำหรับนักศึกษำระดับ 
ปริญญำตรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร. 

  อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์. (2555). สภำพกำรอ่ำนของนักเรียนโรงเรียนเทศบำล สังกัด 
เทศบำลเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ก าแพงเพชร. 

อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์, รุ่งรุจี  ศรีดาเดช และดรุณี สายหยุด  ฉิมพลี. (2556).  
แนวทำงกำรพัฒนำโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อกำรจัดกำรสำรสนเทศ 
ของหน่วยวิทยบริกำร วิทยำลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหำวิทยำลัยมหำ 
จุฬำลงกรณ์รำชวิทยำลัย ณ วัดพระบรมธำตุ จังหวัดก ำแพงเพชร.  
ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์, รุ่งรุจี  ศรีดาเดช และดรุณี  สายหยุด ฉิมพลี. (2557).  
แนวทำงกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนส ำหรับเด็ก 
อนุบำล : กรณีศึกษำโรงเรียนสำธิต (ภำยใต้ควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักงำน 
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำก ำแพงเพชรเขต 1 กับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
ก ำแพงเพชร). ก าแพงเพชร: ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ และรุ่งรุจี  ศรีดาเดช. (2558). ควำมคุ้มค่ำในกำรให้บริกำรส ำนัก 
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร. 
ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ และวิจิตร  โภคากร. (2558). ศึกษำสภำพและปัญหำกำรสืบค้น 
 ทรัพยำกรสำรสนเทศโดยใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (Liberty) ของ 
 นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร. ก าแพงเพชร: ส านักวิทยบริการและ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์. (2551, กรกฎาคม-ธันวาคม). การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ด้านการผลิตและการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์จากกล้วยของบ้านปากอ่าง อ าเภอเมือง  
 จังหวัดก าแพงเพชร. วำรสำรวิจัยสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 1(2),  

60-70. 
อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์. (2555, มกราคม-เมษายน). การส่งเสริมการรู้สารสนเทศส าหรับ 
 นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. วำรสำร 

สำรสนเทศศำสตร,์ 30(1), 1-18. 
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   อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์, รุ่งรุจี  ศรีดาเดช และดรุณี  สายหยุด ฉิมพลี. (2558). 
    แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านส าหรับเด็ก 
    อนุบาล : กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิต (ภายใต้ความร่วมมือระหว่างส านักงานเขต 
    พื นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    ก าแพงเพชร). Pulinet Journal, 2(3), 9-19. 
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ชื่อ ประพิมพร  โกศิยะกุล                ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 
ประวัติกำรศึกษำ   
     ปี     ชื่อปริญญา     สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
     2520    ศศ.บ (บรรณารักษศาสตร์)    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
     2527    กศ.ม (บรรณารักษศาสตร์)    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภำระงำนสอน     
     ภาระงานสอนปัจจุบัน 
          รหัสวิชา      ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
          163100    สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการคันคว้า     3(3-0-6) 
          1633502    การวิจัยเบื องต้นทางบรรณารักษศาสตร์ 

             และสารสนเทศศาสตร์       3(2-2-5) 
          1633215    สารสนเทศท้องถิ่น       3(3-0-6) 
     ภาระงานสอนในหลักสูตร 
         รหัสวิชา      ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
          1631103    การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ      3(2-2-5) 
          1633203    การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ     3(3-0-6) 
          1634503    สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และ 

     สารสนเทศศาสตร์        3(2-2-5) 
          1634204    การจัดการความรู้        3(2-2-5) 
 
ผลงำนทำงวิชำกำร 

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
ประพิมพร  โกศิยะกุล และคณะ (2552). ผลการด าเนินงานพัฒนาและปรับปรุง 
 กระบวนการที่สร้างคุณค่าการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนการสอน 
 และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร:  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
สุรชัย  โกศิยะกุล และประพิมพร  โกศิยะกุล. (2554). การศึกษาความต้องการของ 
  ชุมชนในการรับบริการททางวิชาการจาก ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
  สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏก าแพงเพชร. 
ประพิมพร  โกศิยะกุล และคณะ (2555). การสอนโดยใช้ผังความคิด (Mind Map) ที่มี 
  ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสารสนเทศท้องถิ่น. ก าแพงเพชร:  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
ประพิมพร  โกศิยะกุล และรุ่งรุจี  ศรีดาเดช. (2556). การศึกษาการใช้ทรัพยากร 
  สารสนเทศของผู้ใช้บริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.  
  ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
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หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 
ประพิมพร  โกศิยะกุล. (2536). เอกสารประกอบการสอนวิชาสารนิเทศเพ่ือการศึกษา 
 ค้นคว้า. ก าแพงเพชร: สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร.     
ประพิมพร  โกศิยะกุล. (2537). การจัดหมู่และการท าเครื่องมือช่วยค้นวัสดุสารนิเทศใน 
 ห้องสมุดโรงเรียน: ทฤษฎีและการปฏิบัติงาน. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏก าแพงเพชร. 
ประพิมพร  โกศิยะกุล. (2550). การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ. ก าแพงเพชร:  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
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ชื่อ  นายสุวิทย์  วงษ์บุญมาก ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
ประวัติกำรศึกษำ   
 ปี  ชื่อปริญญา  สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
       2535           การศึกษามหาบัณฑิต                มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ประสานมิตร 
       2530           ครุศาสตรบัณฑิต        วิทยาลัยครูเทพสตรี 
 
 
ภำระงำนสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                    น(ท-ป-อ) 
 

  1632302          โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับ                                  3(2-2-5) 
                           การจัดการสารสนเทศ 

 

 
 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                    น(ท-ป-อ) 
 

1632308           การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย    
              สารสนเทศ 

       3(2-2-5)  

1631101           บรรณารักษศาสตร์และ 
              สารสนเทศศาสตร์เบื องต้น 

       3(3-0-6)  

1633303           การจัดการฐานข้อมูลส าหรับ    
               งานสารสนเทศ 

       3(2-2-5)  

 1632302           โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับ   
               การจัดการสารสนเทศ 

       3(2-2-5)  

 1633303           บริการสารสนเทศ                                  3(2-2-5)  
 1632205           ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์        3(2-2-5)  

 
ผลงำนทำงวิชำกำร 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 

สุวิทย์ วงษ์บุญมาก. (2558). ต ำรำบริกำรสำรสนเทศ. ก าแพงเพชร: คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

สุวิทย์ วงษ์บุญมาก. (2558). การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมหินอ่อน 
อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร. สักทอง : วำรสำรมนุษยศำสตร์และ 
สังคมศำสตร์ (สทมส.), 21 (2), 83-98. 
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สุวิทย ์วงษ์บุญมาก. (2545). เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำ ควำมรู้เบื้องต้นทำง 
บรรณำรักษศำสตร์และสำรนิเทศศำสตร์. ก าแพงเพชร: คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

สุวิทย์ วงษ์บุญมาก. (2545). กำรใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 
UltraDev สร้ำงฐำนข้อมูลของห้องสมุด. ก าแพงเพชร: คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

สุวิทย์ วงษ์บุญมาก. (2558). การรู้สารสนเทศ : ความสามารถที่จ าเป็นเพ่ือการ 
เรียนรู้ตลอดชีวิต. วำรสำรพิกุล, 5 (5), 53-63. 

สุวิทย์ วงษ์บุญมาก. (2558). เอกสำรค ำสอนรำยวิชำโปรแกรมส ำเร็จรูปส ำหรับกำรจัดกำร 
สำรสนเทศ (กำรพัฒนำโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio สู่โปรแกรม 
ห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULib. ก าแพงเพชร: คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

สุวิทย์ วงษ์บุญมาก. (2540). อดีต ปัจจุบัน อนาคต : ห้องสมุดไทย. วำรสำรพิกุล, 1 (1), 53-63. 
สุวิทย์ วงษ์บุญมาก. (2558). กำรจัดกำรควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนหัตถกรรมหินอ่อน 

อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร. ก าแพงเพชร: คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

สุวิทย์ วงษ์บุญมาก และคนอ่ืนๆ. (2547). กำรพัฒนำห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เป็นห้องสมุดมี 
ชีวิตของส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร. ก าแพงเพชร: 
ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
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ชื่อ  นางสาวมัลลิกา  ทองเอม  ต าแหน่งทางวิชาการ - 
 
ประวัติกำรศึกษำ   
 ปี  ชื่อปริญญำ   สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 2548 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  สาขาวิชา ศิลปศาสตร์  
  โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ 
  และสารสนเทศศาสตร์  
 2540 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 
  สาขาวิชา ศิลปศาสตร์  
  โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ 
  และสารนิเทศศาสตร์ 
 
ภำระงำนสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  1631101 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า 3(3-0-6) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
   
 
ผลงำนทำงวิชำกำร 

- 
 
ผลงำนวิจัยและบทควำมวิชำกำร 
 มัลลิกา ทองเอม, วนัสนันท์  ศิริรัตนะ, อดิเรก ฟ่ันเขียว และราววาด ยิ มสวัสดิ์. (2552). กำรศึกษำ 
   ควำมต้องกำรเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรของ 
   หน่วยงำนผู้ใช้บัณฑิตในจังหวัดตำก. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  
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ชื่อ        นางสาวนารถนรี  พอใจ         .ต ำแหน่งทำงวิชำกำร - 
 
ประวัติกำรศึกษำ   
 ปี  ชื่อปริญญา  สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2548 กศม. สาขา จิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 2540 ศศบ. สาขา บรรณารักษศาสตร์และ 
  สารนิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 
ภำระงำนสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า 3(3-0-6) 
  1632202 การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน 3(2-2-5) 
  1632207 ห้องสมุดโรงเรียน 3(3-0-6) 
       1631201 บริการสารสนเทศ 3(2-2-5)
 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  1632106 ภาษาอังกฤษส าหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ 1 3(2-2-5) 
  1633107 ภาษาอังกฤษส าหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ 2 3(2-2-5) 
  1632202 การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน 3(2-2-5) 
  1632207 ห้องสมุดโรงเรียน 3(3-0-6) 
      1631201          บริการสารสนเทศ            3(2-2-5) 
ผลงำนทำงวิชำกำร 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 
   ไม่มี 
 ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
   ไม่มี 
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