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ค ำน ำ 
 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มคอ.2 ฉบับนี้ 
เป็นหลักสูตรใหม่ปีพุทธศักราช 2555 การด าเนินการครั้งนี้ได้พิจารณาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติปีพุทธศักราช 2552 และระเบียบข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา รวมทั้งให้สอดคล้องปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรและเป้าหมายของ
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในอันที่จะผลิตนักศึกษาทางด้าน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่มีความรู้และความช านาญด้านการปฏิบัติงานในสาย
วิชาชีพ หลักสูตรก าหนดหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาบังคับ กลุ่มวิชาเลือก และกลุ่มวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา โดยหลักสูตรนี้จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีคุณลักษณะและศักยภาพท่ีเหมาะสมตรงกับความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต 
อาท ิห้องสมุด สถาบันบริการสารสนเทศต่างๆ บริษัทเอกชน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติและสังคมต่อไป 
 หลักสูตรฉบับนี้มีส่วนที่ส าคัญประกอบด้วย 8 หมวด ได้แก ่ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะของ
หลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์
การสอนและการประเมินผล หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา การพัฒนาคณาจารย์ การประกัน
คุณภาพหลักสูตร การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร ซึ่งการน าหลักสูตรนี้ไปใช้ใน
การเรียนการสอนควรพิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพ่ือช่วยให้สามารถใช้หลักสูตรนี้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

(หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2555) 
--------------------------------------- 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

     โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
        สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสนเทศศาสตร์ 
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 านวนหน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

ปริญญาตรี 4 ปี 
5.2 ภาษาที่ใช้ 

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  
5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับเฉพาะนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถสื่อสาร และใช้ภาษาไทย
ได้ 
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว  
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 

สภาวิชาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่ 23 
พฤษภาคม พ.ศ. 2554 

สภามหาวิทยาลัย อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 
เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพ และมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
ในปี พ.ศ.2557  
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา  

1) บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน/ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียน 
2) รับราชการ: นักเอกสารสนเทศ/บรรณารักษ์ 
3) นักเอกสารสนเทศประจ าสถาบันบริการสารสนเทศ เช่น ศูนย์สารสนเทศ ห้องสมุด

มหาวิทยาลัย 
4) พนักงานของรัฐและเอกชน 
5) นักออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล 
6) ผู้ดูแลระบบและการจัดการสารสนเทศ 
7) พนักงานของบริษัทและส านักพิมพ์ 
8) ธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์ 
9) อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 
ฯลฯ 
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9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 

ชื่อ - นามสกุล 
 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีจบ 

* นางอรุณลักษณ์ 
รัตนพันธุ์ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศศ.ม.  
 
ค.บ. 

บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์ 
บรรณารักษศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี 

2539 
 

2536 
* นางสาวมัลลิกา 
ทองเอม 
 
 

อาจารย์ ศศ.ม.  
 
ศศ.บ. 

บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ 
บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 

2548 
 

2540 

นางศรีรัตน์ 
เจิงกลิ่นจันทร์ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ม. 
 
กศ.บ. 
 
ศศ.บ. 

บรรณารักษศาสตร์ 
 
ภาษาไทย 
 
สารนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
บางแสน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2525 
 

2520 
 

2538 
นางประพิมพร 
โกศิยะกุล 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ม 
 
ศศ.บ. 

บรรณารักษศาสตร์ 
  
บรรณารักษศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2527 
 

2520 
นายสุวิทย์ 
วงษ์บุญมาก 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ม.  
 
ค.บ. 

บรรณารักษศาสตร์ 
 
บรรณารักษศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
วิทยาลัยครูเทพสตรี 

2535 
 

2530 
 

* หมายเหตุ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน   

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ เน้นการเติบโตของการบริการภาคอุตสาหกรรมเป็น
เศรษฐกิจความรู้ (Knowledge-based Economy-KBE) ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการพัฒนา
ระยะยาวและอย่างยั่งยืน ฉะนั้นการเข้าถึงความรู้อย่างรวดเร็ว การจัดการแหล่งความรู้เพ่ือลดการ
แบ่งแยก การแข่งขัน จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยให้เกิดการเข้าถึง 
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ถ่ายโอนความรู้ ประชากรที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงเป็นปัจจัย
ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ท าการปฏิวัติ
วิถีชีวิต วิธีการท างาน และพฤติกรรมของผู้คนในสังคมโลก เป็นทั้งโอกาสและการคุกคามเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง ฯลฯ 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกท่ีมี

ศักยภาพ และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาวะการณเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทางเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม เพ่ือสร้างการแข่งขันท่ีเพ่ิมขึ้นตามสภาวการณ์ของโลก โดยผลิตบุคลากรทางด้าน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงาน
ด้านวิชาการ และวิชาชีพเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านพัฒนาองค์ความรู้ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
การพัฒนาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ตอบสนองพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร กล่าวคือ ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และสร้างองค์ความรู้ 
งานวิจัย และนวัตกรรมทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน และพัฒนาท้องถิ่น 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุ ษยศาสตร์ 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เปิดสอนโดยคณะครุศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
13.2.1 รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ รายวิชา 1631001 

สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า เปิดสอนโดยโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

13.2.2 รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ 

1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
รายวิชา 1631301 การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์  3(2-2-5) 
รายวิชา 1632101 การอ่านและส่งเสริมการอ่าน  3(2-2-5) 
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3) กลุ่มวิชาเอกเลือก 
รายวิชา 1634203 การจัดการความรู้    3(2-2-5) 
รายวิชา 1632208 ห้องสมุดโรงเรียน    3(3-0-1) 

13.3 การบริหารจัดการ 
ก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโปรแกรมวิชาประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจาก

โปรแกรมวิชาอ่ืนหรือหลักสูตรหรือคณะอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือบริหารจัดการเรียนการสอนให้มีผล
มาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร รวมทั้งก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียด
ของวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา เพื่อเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมิน
คุณภาพการเรียนการสอน 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา  
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านสารสนเทศศาสตร์ และ

บรรณารักษศาสตร์ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาใน
วิชาชีพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   

1.2 ความส าคัญ 
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสายวิชาชีพบรรณารักษ์และนักสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับ

สังคมแห่งการเรียนรู้ 
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.3.1 มีความรู้ ความสามารถในการจัดการสารสนเทศน าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
1.3.2 มีความสามารถในการประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานในสถาบันบริการสารสนเทศ ห้องสมุดโรงเรียน วิชาชีพอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง และอาชีพอิสระ 

1.3.3 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐานตัวบ่งชี้ 
1. พัฒนาหลักสูตร ศศ.บ. สาขา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ให้มีมาตรฐานและสอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 รวมถึงความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต และความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีจากสารสนเทศในสภาพ
สังคมปัจจุบัน 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการของผู้ประกอบการด้าน
สถาบันบริการสารสนเทศ และ
สถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง 
- ติดตามแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ 
และการเมือง 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ 
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจด้าน
ทักษะความรู้ ความสามารใน     
การท างานโดยเฉลี่ยในระดับดี 
- บทวิเคราะห์คุณลักษณะบัณฑิต
สาขาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ที่พึงประสงค์ 

2. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการส่ง 
เสริมผู้เรียนเป็นส าคัญในการเรียนรู้ 
- พัฒนารูปแบบการใช้สื่อการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

- จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ
อาจารย์ในการส่งเสริมผู้เรียนเป็น
ส าคัญในการเรียนรู้ 
- ผลการประเมินประสิทธิภาพ   
การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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แผนการพัฒนา/การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐานตัวบ่งชี้ 
 
- ส่งเสริมการประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 
- ผลการประเมินการใช้สื่อการเรียน
การสอนเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
- จ านวนรายวิชาที่ใช้ในการประเมิน 
ผลที่เน้นพัฒนาการของผู้เรียน
รายบุคคล 
- ผลการประเมินการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนในการเรียนการสอนกิจกรรม
ทางวิชาการ และกิจกรรมอ่ืนๆ ของ
คณะ 

3. แผนการพัฒนาทักษะการสอน/ 
การประเมินผลของอาจารย์ตามผล 
การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

- พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์
ที่เน้นการสอนด้านคุณธรรม
จริยธรรมด้านความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะ
ในการวิเคราะห์และการสื่อสาร 
ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

- จ านวนโครงการพัฒนาทักษะ   
การสอนและการประเมินผลของ
อาจารย์ตามผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อทักษะการสอนของอาจารย์ที่มุ่ง
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

4. แผนการพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้น
การฝึกปฏิบัติจริงในสถาบันบริการ
สารสนเทศ หรือสถานประกอบการ
ที่มีการจัดการสารสนเทศในท้องถิ่น 

- บูรณาการการสอนการบริการทาง
วิชาการ และการวิจัย 
- บูรณาการกิจกรรมนักศึกษาด้าน
วิชาการ และบ าเพ็ญประโยชน์    
จิตอาสากับกิจกรรมการเรียนรู้ 

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

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
ระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษา มี 2 ภาคการศึกษาปกต ิ1 ภาคการศึกษามีระยะเวลาใน

การศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วย
การจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ข) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน 
อาจจะจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนมิถุนายน - กันยายน 
ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 
ภาคฤดูร้อน  เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1) ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
2) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า และ 
1) นักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรนี้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่แตกต่างกัน  
2) นักศึกษาขาดความเข้าใจในหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
1. ความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน 

- จัดอบรมฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษที่จ าเป็น  
- ให้นักศึกษาเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
จากศูนย์ภาษา 
- ทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ี
โปรแกรมวิชาฯ ก าหนด 

2. ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่แตกต่างกัน 

- จัดอบรมฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีที่จ าเป็น  
- ให้นักศึกษาเรียนรู้และฝึกทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศจาก
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ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ศูนย์บริการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ทดสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีตามเกณฑ์ท่ี
โปรแกรมวิชาฯ ก าหนด 

3. ขาดความเข้าใจในหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้และการประกอบ
อาชีพ 

- จัดปฐมนิเทศ 
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากพ่ีสู่น้อง 
- จัดท าเว็บไซต์ของโปรแกรมวิชาฯ เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การเรียนและการประกอบอาชีพ 

 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี : ภาคปกติ ปีละ 30 คน 

 

ระดับชั้นปี จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2555 2556 2557 2558 2559 

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 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
งบประมาณ ใช้งบประมาณจากเงินบ ารุงการศึกษา เงินงบประมาณแผ่นดิน ในคณะ

มนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย: บาท) 

 

รายการ 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2555 2556 2557 2558 
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจ า(เดิม)
อัตราที่ต้องการใหม่ 

2,110,812 2,321,868 2,482,380 2,591,823 

2. ค่าจ้างชั่วคราว 256,080 281,688 309,840 340,824 
3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 100,000 100,000 100,000 100,000 
4. ค่าหนังสือ วารสาร และต ารา 150,000 150,000 150,000 150,000 
5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 6,000 12,000 18,000 24,000 

รวมทั้งสิ้น 2,622,892 2,865,556 3,060,220 3,206,647 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาตามหลักสูตร 8,000 บาท/คน/ป ี
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2.7 ระบบการศึกษา 

แบบชั้นเรียน 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต และรายวิชาระหว่างหลักสูตร 

ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ข) 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ระดับ
ปริญญาตรีมีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิต ตามหมวดวิชาและกลุ่มวิชา โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชา คือ 
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ซึ่งในแต่ละหมวดวิชาประกอบไป
ด้วยกลุ่มวิชาและสัดส่วนของหน่วยกิต ดังนี้ 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    9 หน่วยกิต 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     6 หน่วยกิต 
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     6 หน่วยกิต 
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 

     และเลือกเรียนรายวิชาจากลุ่มวิชา 1 - 4   3 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต 

1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ     66 หน่วยกิต 
2. กลุ่มวิชาเอกเลือก      18 หน่วยกิต 
3. กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา   7  หน่วยกิต

ให้เลือกแผนใดแผนหนึ่งดังนี้ 
3.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

3.1.1 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   2  หน่วยกิต 
3.1.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    5  หน่วยกิต 

3.2 สหกิจศึกษา 
3.2.1 การเตรียมสหกิจศึกษา    1  หน่วยกิต 
3.2.2 สหกิจศึกษา    6  หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร   

รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข  7  ตัว ดังนี้ 
 

                   
 
 

     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  ในกลุ่มวิชาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม 

1 การจัดการสารสนเทศ 
2 บริการสารสนเทศ 
3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
5 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

 ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวนหน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย 
- จ านวนชั่วโมงปฏิบัติ - จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)  โดยใช้อักษรย่อ คือ  น(ท-ป-อ)  น : 
จ านวนหน่วยกิต -  ท : จ านวนชั่วโมงบรรยายหรือทฤษฎี - ป : จ านวนชั่วโมงปฏิบัติ -  อ : จ านวน
ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า      30     หน่วยกิต 
 1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 (บังคับ เรียน 6 หน่วยกิต และเลือก เรียนไม่เกิน 6 หน่วยกิต) 
 บังคับ เรียน      6 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา         รายวิชา                          (ท-ป-อ) 
1551001    ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                             3(3-0-6) 
  Fundamental English  
1551002    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
  English for Communication 

เลือก เรียนไม่เกิน     3 หน่วยกิต 
1541001    ทักษะการใช้ภาษาไทย     3(3-0-6) 
  Thai Language Skills 
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1541002    ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ      3(3-0-6) 
  Language and Communication for 

Specifics Purposes 
1541003    ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น    3(3-0-6) 
  Language and Communication in Local Community 
1561001    การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  Oral - Aural Communication in Japanese Language 
1571001    การฟังและการพูดภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
  Oral - Aural Communication in Chinese Language 
1691001    การฟังและการพูดภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  Oral - Aural Communication in Myanmar Language 

 

2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
และไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

 รหัสวิชา         รายวิชา                                            น(ท-ป-อ) 
1001003    พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน    3(3-0-6) 
  Human Behavior and Self Development 
1001004    ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ                3(3-0-6) 
  Critical Thinking Skills 
1511001   จริยธรรมกับมนุษย์     3(3-0-6) 
  Ethics and Human Being 
1511002   ความจริงของชีวิต     3(3-0-6) 
  Facts of Life 
1521001   พุทธศาสน์      3(3-0-6) 
  Buddhism 
1631001   สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า   3(3-0-6) 
  Information for Research and Study 
2011001   สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์     3(3-0-6) 
  Aesthetics of Visual Art 
2051001   สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง    3(3-0-6) 
  Aesthetics of Drama 
2061001   สังคีตนิยม      3(3-0-6) 
  Music Appreciation 
3561001   ภาวะผู้น าและการจัดการสมัยใหม่    3(3-0-6) 
  Leadership and Contemporary Management 
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3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

และไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา         รายวิชา                      น(ท-ป-อ) 
2501001    เศรษฐกิจสังคมไทย                3(3-0-6) 
  Thai Social Economy 
2501002    ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ   3(3-0-6) 
  Social Equity and Peace 
2501003    พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม   3(2-2-5) 
  Civics and Social Responsibility 
2521001    โลกาภิวัฒน์และท้องถิ่นภิวัฒน์    3(3-0-6) 
  Globalization and Localization 
2531001    สังคมไทยกับสังคมโลก     3(3-0-6) 
  Thai and Global Society 
2541001    มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
  Human Being Community and Environment 
2541002    การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น    3(3-0-6) 
  Local Resource Management 
2551002    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย  3(3-0-6) 
  Thai Politics and Government 
2561001    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป   3(3-0-6) 
  Introduction to Law 
3541001    การเป็นผู้ประกอบการ     3(3-0-6) 
  Entrepreneurship 
3591001     เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 
  Economics in Daily Life 
3591002     เศรษฐกิจพอเพียง     3(3-0-6) 
  Sufficiency Economy 

 

4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและเทคโนโลยี ให้เลือก
เรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

 รหัสวิชา        รายวิชา          น(ท-ป-อ) 
1161001   กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต   3(2-2-5) 
  Sports and Recreation for Quality of Life 
1161002   การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ    3(2-2-5) 
  Exercise for Health 
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4001001   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา   3(3-0-6) 
  Science and Technology for Development 
4001002   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
  Science and Technology for Daily Life 
4001003   การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ        3(3-0-6) 
  Conservation Environments and Natural Resources        
4091001   คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน     3(3-0-6) 
  Fundamental Mathematics 
4091003   คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ    3(3-0-6) 
  Mathematics and Decision Making 
4121001   การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา  3(2-2-5) 
  Computer Skills and Information Technology 

for Students 
4121002   การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
  Word Processing and Presentation 
4121004   ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจัดการข้อ 3(2-2-5) 
  Skills of Spreadsheet and Data Management 

Applications 
4121005   การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์    3(2-2-5) 
  Website Design and Development 
5001001   เกษตรในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
  Agriculture in Daily Life 
5501001  เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน    3(3-0-6) 
  Technology in Daily Life 
5501002   เทคโนโลยีท้องถิ่น     3(3-0-6) 
  Local Technology 

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ               ไม่น้อยกว่า  91 หน่วยกิต 
1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ     66 หน่วยกิต 

 รหัสวิชา        รายวิชา          น(ท-ป-อ) 
1631101  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
             Introduction to Information and Library Sciences 
1631103 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ    3(2-2-5) 
              Information Resources Development 
1631201  บริการสารสนเทศ     3(2-2-5) 
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              Information Services 
1631301  การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์    3(2-2-5) 
              Online Information Retrieval  
1632104  การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ    3(2-2-5) 
              Analysis Information Resources 
1632105 การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ   3(2-2-5) 
              Cataloging Information Resources   

 1632106  ภาษาอังกฤษส าหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ 1  3(2-2-5) 
            English for Librarians and Information 

Professionals 1  
1632202  การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน    3(2-2-5) 
             Reading and Reading Promotion  
1632205  ห้องสมดุอิเล็กทรอนิกส์     3(2-2-5) 
            Electronic Library  
1632206  บรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขป และศัพท์สัมพันธ์  3(2-2-5) 
             Bibliography Indexing Abstracting and Thesaurus  
1632302  โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการจัดการสารสนเทศ  3(2-2-5) 
            Software Package for Information Management  
1633107 ภาษาอังกฤษส าหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ 2 3(2-2-5) 

English for Librarians and Information  
Professionals 2 

1633203  การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ   3(3-0-6) 
Management of Information Organizations  

1633208 การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง    3(2-2-5) 
Serials Management  

1633303 การจัดการฐานข้อมูลส าหรับงานสารสนเทศ   3(2-2-5) 
Database Management for Information Works  

1633305  การใช้ซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส   
ในงานสารสนเทศ     3(2-2-5) 

             Open Source Software for Information Works  
1633306  งานออกแบบและพัฒนาสื่อผสม    3(2-2-5) 
              Multimedia Design and Development  
1633307  เทคโนโลยีการจัดการเว็บเพจ    3(2-2-5) 
             Technology Management for Web Page 
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1634108  กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพบรรณารักษ์   

และนักสารสนเทศ     3(3-0-6) 
             Laws and Ethics in Librarians and Information 

Professionals  
1634204 การจัดการความรู้     3(2-2-5) 
             Knowledge Management 
1634304 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   3(2-2-5) 
            Multimedia Design and Development  
1634503 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
            Seminar in Library and Information Science 

 

2 กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา        รายวิชา          น(ท-ป-อ) 

 1631102  การอ่านเพ่ือการจัดการสารสนเทศ    3(2-2-5) 
              Reading for Information Management  
1631110 สารสนเทศกับสังคม     3(3-0-6) 
             Information and Society  
1631209 จิตวิทยาในงานบริการสารสนเทศ    3(3-0-6) 
             Psychology in Information Services  
1631210  การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 

ในสถาบันบริการสารสนเทศ    3(2-2-5) 
             Communication and Public Relations in 

Information Service Organizations  
1632108 ธุรกิจสารสนเทศ      3(3-0-6) 
             Information Business  
1632109  ธุรกิจสิ่งพิมพ์      3(3-0-6) 
              Printing Business  
1632207  ห้องสมุดโรงเรียน      3(3-0-6) 
              School Library  
1632211  สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต   3(3-0-6) 
             Information for Lifelong Learning  
1632212 สารสนเทศส าหรับเด็กและเยาวชน    3(3-0-6) 
              Children and Young Adults Information  
1632213  สารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ    3(3-0-6) 
              Elderly Information 
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1632214  สารสนเทศภาครัฐ     3(3-0-6) 
             Government Information  
1633215  สารสนเทศท้องถิ่น     3(3-0-6) 
              Local Information  
1634309  การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล    3(2-2-5) 
              Database Design and Development 
1633501  การศึกษาเอกเทศด้านบรรณารักษศาสตร์ 

และสารสนเทศศาสตร์     3(2-2-5) 
             Independent Study in Information and Library 

Science 
1633502  การวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์ 

และสารสนเทศศาสตร์     3(2-2-5) 
             Introduction to Research in Library and 

Information Science 
 

3 วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณวิชาชีพ    7 หน่วยกิต 
  เลือกแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้ 

3.1 แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                      
 รหัสวิชา        รายวิชา          น(ท-ป-อ) 
1633401  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ 

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

1634401  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ 
และสารสนเทศศาสตร์        5(450) 
Field Experience in Information and Library Science 

3.2 แผนสหกิจศึกษา  
 รหัสวิชา        รายวิชา          น(ท-ป-อ) 
1633402  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา    1(45) 

Preparation for Cooperative Education  
1634402  สหกิจศึกษา      6(540) 

Cooperative Education 
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี     6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยก าแพงเพชรเพชรเปิดสอน โดย
ไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส 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) 
1631101 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 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) 
1631201 บริการสารสนเทศ 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) 
1632104 การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 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) 
1632202 การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน 3(2-2-5) 
1632205 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
1632302 โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการจัดการสารสนเทศ 3(2-2-5) 
XXXXXXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 
XXXXXXX เลือกเสรี 3(X-X-X) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 
 
 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
1633107 ภาษาอังกฤษส าหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ 2 3(2-2-5) 
1633203 การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ 3(2-2-5) 
1632206 บรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขป และศัพท์สัมพันธ์ 3(2-2-5) 
1633305 การใช้ซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส (Open Source) ในงาน

สารสนเทศ 
3(2-2-5) 

XXXXXXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 
XXXXXXX เลือกเสรี 3(X-X-X) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 

 
 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
1633208 การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 3(2-2-5) 
1633303 การจัดการฐานข้อมูลส าหรับงานสารสนเทศ 3(2-2-5) 
1633306 งานออกแบบและพัฒนาสื่อผสม 3(2-2-5) 
1633307 เทคโนโลยีการจัดการเว็บเพจ 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) 
1634108 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพบรรณารักษ์และ 

นักสารสนเทศ 
3(3-0-6) 

1634204 การจัดการความรู้ 3(2-2-5) 
1634304 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 3(2-2-5) 
1634503 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
1633401 
 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

2 (90) 
 

หรอื 
1633402 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 (45) 

 รวม 13 - 14 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 
 
 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
1634402 
 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

5(450) 

หรือ 
1634403 สหกิจศึกษา 6(540) 

 รวม 5 - 6 หน่วยกิต 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก) 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสนเทศศาสตร์ 
3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ (ภาคผนวก ค) 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ส่วนรายละเอียดสถาบันที่จบและอ่ืนๆ  
 

ชื่อ – นามสกลุ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ/
สาขา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

ปีที่
ส าเร็จ 

ภาระการสอน ชั่วโมง/สัปดาห์ 
2555 2556 2557 2558 

นางอรุณลักษณ์ รัตนพันธ์ุ 
3340400175951 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สาขาบรรณารักษศาสตร ์

ศศ.ม. 
 

ค.บ. 

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์
บรรณารักษศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี 

2539 
 

2536 

12 12 12 12 

น.ส.มลัลิกา ทองเอม 
3550700073698 

อาจารย ์
 

ศศ.ม. 
 

ศศ.บ. 

บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์
บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็
เจ้าพระยา 
สถาบันราชภฏัพิบูลสงคราม 

2548 
 

2540 

12 12 12 12 

นางศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร ์
5200100007880 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สาขาบรรณารักษศาสตร ์

กศ.ม. 
 

ศศ.บ. 
กศ.บ. 

บรรณารักษศาสตร ์
 
สารนิเทศศาสตร ์
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
บางแสน 

2525 
 

2538 
2520 

12 12 12 12 

นางประพิมพร โกศยิะกุล 
3180600082575 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สาขาบรรณารักษศาสตร ์

กศ.ม. 
 

ศศ.บ. 

บรรณารักษศาสตร ์
 
บรรณารักษศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2527 
 

2520 

12 12 12 12 

นายสุวิทย์ วงษ์บุญมาก 
3660500213118 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สาขาบรรณารักษศาสตร ์

กศ.ม. 
 

ค.บ. 

บรรณารักษศาสตร ์
 
บรรณารักษศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
วิทยาลัยครเูทพสตร ี

2535 
 

2530 

12 12 12 12 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า ส่วนรายละเอียดสถาบันที่จบและอ่ืนๆ 

 

ชื่อ – นามสกลุ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ/
สาขา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

ปีที่
ส าเร็จ 

ภาระการสอน ชั่วโมง/สัปดาห์ 
2555 2556 2557 2558 

นางอรุณลักษณ์ รัตนพันธ์ุ 
3340400175951 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สาขาบรรณารักษศาสตร ์

ศศ.ม. 
 

ค.บ. 

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์
บรรณารักษศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี 

2539 
 

2536 

12 12 12 12 

น.ส.มลัลิกา ทองเอม 
3550700073698 

อาจารย ์
 

ศศ.ม. 
 

ศศ.บ. 

บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์
บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็
เจ้าพระยา 
สถาบันราชภฏัพิบูลสงคราม 

2548 
 

2540 

12 12 12 12 

นางศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร ์
5200100007880 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สาขาบรรณารักษศาสตร ์

กศ.ม. 
 

ศศ.บ. 
กศ.บ. 

บรรณารักษศาสตร ์
 
สารนิเทศศาสตร ์
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
บางแสน 

2525 
 

2538 
2520 

12 12 12 12 

นางประพิมพร โกศยิะกุล 
3180600082575 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สาขาบรรณารักษศาสตร ์

กศ.ม. 
 

ศศ.บ. 

บรรณารักษศาสตร ์
 
บรรณารักษศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2527 
 

2520 

12 12 12 12 

นายสุวิทย์ วงษ์บุญมาก 
3660500213118 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สาขาบรรณารักษศาสตร ์

กศ.ม. 
 

ค.บ. 

บรรณารักษศาสตร ์
 
บรรณารักษศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
วิทยาลัยครเูทพสตร ี

2535 
 

2530 

12 12 12 12 

น.ส.สุวภัทร  ท าสวน 
3141500146114 

อาจารย ์ ศศ.ม. 
บธ.บ. 

การจัดการสารสนเทศ 
บริหารธรุกิจ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2554 
2549 

12 12 12 12 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา 
ในชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

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

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม:  
4.1.1 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1.2 มีความสามารถในการบริหารงานในแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ทั้งภาครัฐและ

เอกชน 
4.1.3 มีความสามารถในการจัดการสารสนเทศในแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ทั้งภาครัฐ

และเอกชน 
4.1.4 มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาสากล 

4.2 ช่วงเวลา: ภาคการศึกษา 2 ชั้นปีที ่4 
4.2.1 กรณีเลือกการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ    

สารสนเทศศาสตร์ หรอื กรณีเลือกการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
 

 
ล าดับ 

 
รหัสวิชา 

 
รายวิชา 

ช่วงเวลาการลง 
ทะเบียนเรียน 

ภาคเรียนที ่ ชัน้ปีท่ี 
1 1633401 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ 
2 3 

2 1633402  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา                                                         1 4 
 

4.2.2 กรณีเลือกการฝึกประสบการวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
หรือ กรณีเลือกสหกิจศึกษา 
 

 
ล าดับ 

 
รหัสวิชา 

 
รายวิชา 

ช่วงเวลาการลง 
ทะเบียนเรียน 

ภาคเรียนที ่ ชัน้ปีท่ี 
1 1634402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ 
2 3 

2 1634403  สหกิจศึกษา                                                           1 4 
 

หมายเหตุ นักศึกษาต้องผ่านรหัสวิชา 1633401 ก่อน จึงจะลงทะเบียนรหัสวิชา 1634402 
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน: 16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือน 
4.3.1 กรณีเลือกการเตรียมประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ       

สารสนเทศศาสตร์และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 

ชั้นปีที่ ลักษณะการฝึกปฏิบัติภาคสนาม จ านวนชั่วโมง 
3 ฝึกเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ และการปฏิบัติ 
ตามคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

2 หน่วยกิต 90 ชม. 

4 ปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มีความ
ถนัดและสนใจเป็นพิเศษ อาทิ 
- พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
- วิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 
- วารสารและหนังสือพิมพ์ 
- โสตทัศนวัสดุ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- บริการยืม - คืน 
- บริการตอบค าถามและช่วยการศึกษาค้นคว้า 
- ออกแบบปก CD, วารสาร, วทิยานิพนธ์,  

หนังสือ 
- การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
- การจัดการฐานข้อมูล 
- การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
- การจัดการเว็บเพจ 
- การใช้ Open Source ในงานสารสนเทศ 

5 หน่วยกิต 450 ชั่วโมง 
 

 
4.3.2 กรณีเลือกการเตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา 

 

ชั้นปีที่ ลักษณะการฝึกปฏิบัติภาคสนาม จ านวนชั่วโมง 
3 ฝึกเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อน การเตรียม 

สหกิจศึกษา ตามคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ 
1 หน่วยกิต 45 ชม. 

4 ปฏิบัติการสหกิจศึกษา มีความถนัดและสนใจเป็น
พิเศษ อาทิ 
- พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
- วิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 

6 หน่วยกิต 540 ชั่วโมง 
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ชั้นปีที่ ลักษณะการฝึกปฏิบัติภาคสนาม จ านวนชั่วโมง 
- วารสารและหนังสือพิมพ์ 
- โสตทัศนวัสดุ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- บริการยืม - คืน 
- บริการตอบค าถามและช่วยการศึกษาค้นคว้า 
- ออกแบบปก CD, วารสาร, วทิยานิพนธ์,  

หนังสือ 
- การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
- การจัดการฐานข้อมูล 
- การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
- การจัดการเว็บเพจ 
- การใช้ Open Source ในงานสารสนเทศ 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรือวิจัย 

5.1 ค าอธิบาย 
ไม่มี 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ไม่มี 

5.3 ช่วงเวลา 
ไม่มี 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
ไม่มี 

5.5 การเตรียมการ 
ไม่มี 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
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
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
    1.2 มีระเบียบวินัย อดทน ขยัน 
ซื่อสัตย์ 
    1.3 มีความเสียสละมีจิต
สาธารณะ เป็นแบบอย่างที่ดี มี
ความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน   

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1.1 ให้ความส าคัญในวินัยการ 
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



มคอ.2 28 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
และเข้าใจโลก 
    1.4 รู้จักความจริงของชีวิต 
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ด าเนิน
ชีวิตโดยพื้นฐานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

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

กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง 

2. ด้านความรู้ 
    มีความรู้ในศาสตร์ สาขาต่างๆ 
เพ่ือแก้ปัญหาและการด าเนินชีวิตใน
สังคม ดังต่อไปนี้ 
    2.1 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
    2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร 
    2.3 มนุษยศาสตร์ และ 
สังคมศาสตร์ 
    2.4 ภาษา 

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

2. ด้านความรู้ 
    2.1 การประเมินจากแบบ 
ทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับการ
ปฏิบัติประเมินจากผลงานและการ
ปฏิบัติการ 
    2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย 
    2.3 ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง 
ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจาก
หลักฐานและน าข้อสรุปมาใช้
ประโยชน์ได้ 
    3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์
ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนว
ทางแก้ไขที่สร้างสรรค์ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ

แก้ปัญหา (Problem Based  
Instruction) 
    3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก

สถานการณ์จริง 
    3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริม การ

คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

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

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
    4.1 มีทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ได้แก่ ภาวะผู้น าและ
การบริหาร การจัดการ ความเข้าใจ 
วัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่าง 
ความสามารถในการท างานและ
แก้ปัญหากลุ่มได้ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
    4.1 ก าหนดการท างานกลุ่มโดย
ให้หมุนเวียนการเป็นผู้น าและ
ผู้รายงาน 
    4.2 ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วม
กิจกรรมสโมสร  กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
    4.1 ประเมินจากการรายงาน
หน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และ
นักศึกษา 
    4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
    4.3 ประเมินผลจากแบบ
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
    4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาตนเองด้าน
อารมณ์ การพัฒนาตนเองด้านสังคม     
    4.3  มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ได้แก่ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
สถาบัน 

    4.3 ให้ความส าคัญในการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบและการให้
ความร่วมมือ 
    4.4 มอบหมายงานให้สัมภาษณ์
บุคคลต่างๆ 

ประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม      
    4.4 ประเมินจาการสังเกต
พฤติกรรม 

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
    5.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์
ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจใน
การด ารงชีวิต 
    5.2 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร 
ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และเลือก 
ใช้รูปแบบการน าเสนอได้เหมาะสม
ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
    5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสืบค้น ค้นคว้า
แหล่งข้อมูล ความรู้ และเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอด
ถึงรู้เท่าทันการสื่อสารจากแหล่ง
สารสนเทศทุกรูปแบบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
    5.1 ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ และ
ฝึกให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูล
และข้อมูลเชิงตัวเลข 
    5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ  ให้นักศึกษา
น าเสนอหน้าชั้น 
    5.3 การใช้ศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
    5.4 ฝึกการน าเสนองานโดยเน้น
ความส าคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ประเมินจากผลงานและการ
น าเสนอผลงาน 
    5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
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2.1.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
2.1.1.1 หมวดศึกวิชาศึกษาทั่วไป   

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะ

ทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข         

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 
4

4.3 
5

5.1 5.2 5.3 
กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร                   

1551001  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                 

1551002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                 

1541001  ทักษะการใช้ภาษาไทย                 

1541002  ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ                 

1541003  ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น                 

1561001  การฟังและการพดูภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                 

1571001  การฟังและการพดูภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                 

1691001  การฟงัและการพดูภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                   

1001003  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                 

1001004  ทักษะกระบวนการคดิอย่างวิจารณญาณ                 

1511001  จริยธรรมกับมนุษย ์                 

1511002  ความจริงของชีวิต                 
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รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะ

ทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข         

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 
4

4.3 
5

5.1 5.2 5.3 
1521001  พุทธศาสน์                 

1631001  สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า                 

2011001  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป ์                  

2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                 

2061001  สังคีตนิยม                 

3561001  ภาวะผู้น าและการจัดการสมยัใหม ่                 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                   

2501001  เศรษฐกิจสังคมไทย                 

2501002  ความเป็นธรรมทางสังคมและสันตภิาพ                 

2501003  พลเมืองกับความรับผดิชอบต่อสังคม                 

2521001  โลกาภิวตัน์และท้องถิ่นภิวัตน ์                 

2531001  สังคมไทยกับสังคมโลก                 

2541001  มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม                 

2541002  การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น                 

2551002  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย                 

2561001  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบักฎหมายทั่วไป                 

3541001  การเป็นผู้ประกอบการ                 

3591001  เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน                 
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รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะ

ทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข         

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 
4

4.3 
5

5.1 5.2 5.3 
3591002  เศรษฐกิจพอเพียง                   

กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี                 

1161001  กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต                 

1161002  การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                 

4001001  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา                 

4001002  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจ าวัน                 

4001003  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ                 

4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน                 

4091003  คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ                 

4121001  การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสี าหรับนักศึกษา                 

4121002  การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์                 

4121004  ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจดัการข้อมลู                           

4121005  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์                 

5001001  เกษตรในชีวิตประจ าวนั                 

5501001  เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน                 

5501002  เทคโนโลยีท้องถิ่น                 
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2.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ 
 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1.1 มีความรับผิดชอบ 
    1.2 มีความเสียสละ 
    1.3 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
    1.4 มีความรักองค์กร 
    1.5 มีค่านิยมพ้ืนฐาน ได้แก่ ขยัน 
ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน 

 
1. สอนสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมในรายวิชาต่างๆ ด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
2. การท างานกลุ่ม  

 

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

2. ด้านความรู้ 
    2.1 การจัดการทรัพยากร
สารสนเทศและการจัดการความรู้ 
    2.2 การจัดการสถานบริการ
สารสนเทศ 
    2.3 การจัดการห้องสมุดโรงเรียน 
    2.4 การจัดการบริการ
สารสนเทศ 
    2.5 พัฒนาการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
    2.6 การวิจัยทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ 

 
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 ทักษะในการสร้างสรรค์
กิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 
    3.4 ทักษะในการตัดสินใจ 
    3.5 ทักษะการมองเห็นภาพรวม 
    3.6 ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

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

 
 
 
 

 

 
1. ตรวจผลงาน 
2. แบบทดสอบ 
3. การซักถาม 
4. บันทึกการรายงาน 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 
    4.1 ทักษะการสร้างทีมงานและ 
ประสานความร่วมมือ 
    4.2 ทักษะในการจัดการปัญหา
เชิงวิเคราะห์วิจารณ์ 
    4.3 ทักษะในการแสวงหาความรู้
เพ่ือพัฒนาตนเองและอาชีพ 

 
 
 
1. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
2. แบบอุปนัยและนิรนัย 
3. การเรียนรู้ร่วมกัน 

 
 
 
1. สังเกตและบันทึกพฤติกรรมการ
ท างานร่วมกัน 
2. ประเมินตนเองและประเมิน
เพ่ือน 
3. น าเสนอรายงาน 
ตรวจผลงาน 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ สื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะในการใช้เทคนิคทาง
สถิติและคณิตศาสตร์ใน การศึกษา
ค้นคว้าและวิจัย 
    5.2 ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
    5.3 ทักษะการสื่อสารการเขียน 
การพูด รู้จักเลือกและใช้รูปแบบ
การน าเสนอที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 
    5.4 ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ใช้คอมพิวเตอร์ ในการ
จัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
    5.5 ทักษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องทั้งการพูด
และการเขียน 

 
 

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   ความรับผิดชอบรอง 
 

 
รายวิชากลุ่มวิชาเอกบังคับ 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ ์

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ฯ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 
1631101 บรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 

                         

1631103 การพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

                         

1631201 บริการสารสนเทศ                          

1631301 การสืบค้นสารสนเทศ
ออนไลน ์

                         

1632104 การวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ 

                         

1632105 การท ารายการทรัพยากร
สารสนเทศ 

 
 

                        

1632106 ภาษาอังกฤษส าหรับ
บรรณารักษ์ และ        
นักสาร สนเทศ 1 

                         

1632202 การอ่านและการส่งเสรมิ
การอ่าน 

                         

1632205 
 

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์                          
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รายวิชากลุ่มวิชาเอกบังคับ 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ ์

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ฯ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 
1632206 บรรณานุกรม ดรรชนี 

สาระสังเขป และ
ศัพท์สัมพันธ์ 

                         

1632302 โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับ
การจัดการสารสนเทศ 

                         

1633107 ภาษาอังกฤษส าหรับ
บรรณารักษ์และนัก
สารสนเทศ 2 

                         

1633203 การจัดการสถาบันบริการ
สารสนเทศ 

                         

1633208 การจัดการ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

                         

1633303 การจัดการฐานข้อมูล
ส าหรับงานสารสนเทศ 

                         

1633305 การใช้ซอฟต์แวร์เปิดเผย
รหัส (Open Source) ใน
งานสารสนเทศ 

                         

1633306 งานออกแบบและพัฒนา
สื่อผสม 

                         

1633307 
 
 

เทคโนโลยีการจดัการเว็บ
เพจ 
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รายวิชากลุ่มวิชาเอกบังคับ 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ ์

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ฯ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 
1634108 กฎหมายและจริยธรรมใน

วิชาชีพบรรณารักษ์และ
นักสารสนเทศ 

                         

1634204 การจัดการความรู ้                          

1634304 การพัฒนาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน ์

                         

1634503 สัมมนาทาง
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์

                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 38 

 
 

รายวิชากลุ่มวิชาเอกเลือก 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ 

สัมพันธ ์
5. ทักษะ 

การวิเคราะห์ฯ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

1631102 การอ่านเพื่อการจดัการ
สารสนเทศ 

                         

1631110 สารสนเทศกับสังคม                          

1632108 ธุรกิจสารสนเทศ                          

1632109 ธุรกิจสิ่งพิมพ์                          

1631209 จิตวิทยาในงานบริการ
สารสนเทศ 

                         

1631210 การสื่อสาร และ        
การประชาสัมพันธ์ใน
สถาบันบริการสารสนเทศ 

                         

1632207 ห้องสมุดโรงเรียน                          

1632211 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

                         

1632212 สารสนเทศส าหรับเด็กและ
เยาวชน 

                         

1632213 สารสนเทศส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ

                         

1632214 สารสนเทศภาครัฐ                          

1633215 สารสนเทศท้องถิ่น                          

1633501 การศึกษาเอกเทศดา้น
บรรณารักษศาสตร์ และ
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รายวิชากลุ่มวิชาเอกเลือก 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ ์

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ฯ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 
สารสนเทศศาสตร ์

1633502 การวิจัยเบื้องต้นทาง
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์

                         

1634309 การออกแบบและพัฒนา
ฐานข้อมูล 
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รายวิชากลุ่มวิชาปฏิบัติการและ     
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ 

สัมพันธ ์ 5. ทักษะการวิเคราะห์ฯ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 
1633401 การเตรียมฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์

                         

1633402 การเตรียมความพร้อม  
สหกิจศึกษา 

                         

1634401 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร ์

                         

1634402 สหกิจศึกษา                          
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ข) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา:  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
2.1.1 มีการก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางเรียนรู้ของนักศึกษาโดย

คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งข้ึนมาซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ านวน 3 ใน 4 คน 
2.1.2 ก าหนดให้มีคณะกรรมการทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
2.1.3 ก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบแบบฟอร์มการให้คะแนนการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ ทางวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ในสถานประกอบการณ์ 
 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการท าวิจัย

สัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการเรียน การสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยมีการด าเนินการวิจัยจากข้อมูลดังต่อไปนี้ 

2.2.1 ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา
ในด้านของระยะเวลาในการการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิต
ในการประกอบชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่ง
แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้น
ในสถานศึกษานั้นๆ 

2.2.3 การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมี

โอกาสในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตจะจบ
การศึกษาและศึกษาเพ่ือ ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 

2.2.5 การประเมินจากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและ
ความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ
ของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วยความเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาใน
การเรียน และสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ เรียนรู้ และพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

2.2.6 ประเมินจากผลของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ จ านวนรางวัลทาง
วิชาชีพหรือจ านวนกิจกรรมทางวิชาชีพที่ท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1 นักศึกษาจะต้องเรียนและลงทะเบียนครบตามโครงสร้างที่หลักสูตรก าหนด  
3.2 ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการประเมินผล

การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548 (ภาคผนวก ข) 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เรื่องบทบาท ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ในรายวิชา  

1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสาที่เก่ียวข้อง เช่น 
รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ  

1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการสอน การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 

1.4 ก าหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา 
1.5 สังเกตการสอนจากอาจารย์พี่เลี้ยงและจากอาจารย์ผู้สอนดีเด่น 
1.5 ทดลองสอน ประเมินการสอน 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 

2.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
2.2 จัดให้อาจารย์น าเสนอวิธีการสอนอย่างน้อยภาคละ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

พัฒนาการสอน 
2.3 จัดการความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
2.4 การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ การร่วม

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

การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น   
2.7 ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  
2.8 จัดหาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้อาจารย์

ใช้ประกอบการสอน การศึกษาค้นคว้า วิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การบริหารหลักสูตร 
 1.1 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนแนว
ปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะ
และอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดย
กระท า ทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

1.3 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1.4 อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................ ....................... 
 (1) ก าหนดเกณฑ์ และระบบในการคัดเลือกนักศึกษาที่เหมาะสมกับสาขาวิชา 
 (2) จัดกระบวนการรู้ที่เน้นกระบวนการจัดการความรู้ และความสามารถด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (3) จัดอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชามาร่วมสอนจากหน่วยงานหรือ

องค์กรทีล่งนามความร่วมมือหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภูมิปัญญา 
1.5 มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างคณะ เพ่ือให้หลักสูตรมีคุณภาพ 
 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 

มีระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณ งบประมาณได้จากค่าบ ารุงการศึกษา เงิน
งบประมาณแผ่นดิน บริหารโดยจัดท าแผนหรือโครงการทั้งระยะยาวและแผนปฏิบัติการรายปี   
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

2.2.1 อาคาร และสถานที่ 
 

ล าดับที่ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวนที่มีอยู่ จ านวนที่ต้องการ
เพิ่มในอนาคต 

หมายเหตุ 

1 ห้องเรียนแบบบรรยาย 2 0  
2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 2  

 
2.2.2 อุปกรณ์การสอน 

 

ล าดับที่ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวนที่มีอยู่ จ านวนที่ต้องการ
เพิ่มในอนาคต 

หมายเหตุ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ 10 10  
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2.2.3 หนังสือ/ต ารา/เอกสารอ่ืนๆ 
 

จ านวนรายช่ือหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาที่เปิดสอน/และท่ีเกี่ยวข้อง 
ประเภท/รายการ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย 

หนังสือภาษาไทย 
- บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
- คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
638 ชื่อเรื่อง/ 1,500 เล่ม 

377 ชื่อเรื่อง 
หนังสืออ้างอิง 377 ชื่อเรื่อง 
หนังสือภาษาอังกฤษ 47 ชื่อเรื่อง/ 71 เล่ม 
วารสารภาษาไทย 15 ชื่อเรื่อง 
วารสารภาษาอังกฤษ - 
คู่มือการจัดการสารสนเทศ 30 ชุด 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลส าเร็จรูป (ซีดีรอม) วีดิทัศน์เพ่ือ

การศึกษา 
213 ฐาน 

 
แหล่งการเรียนรู้/แหล่งฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติการ/สถานประกอบการสหกิจศึกษา 

 

ล าดับที่ ชื่อสถานที่/ สถานที่ตั้ง หมายเหตุ 
1 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
3 มหาวิทยาลัยนเรศวร  
4 ส านักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
5 โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม  
6 โรงเรียนวัชรวิทยา  
7 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม  
8 โรงเรียนวัดคูยาง  
9 โรงเรียนสาธิตวัดวังยาง  
10 สถาบันบริการสารสนเทศต่างๆ  

 
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

2.3.1 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ได้ประสานงานและท า
ความร่วมมือกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรในการ
จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้และใช้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นห้องปฏิบัติการ 

2.3.2 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ท าความร่วมมือกับฝ่าย
บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) ในการจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ร่วมกัน 
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
อาจารย์ผู้สอน ผู้เรียน และคณะกรรมการโปรแกรมวิชาร่วมกันประเมินความเพียงพอ

ของทรัพยากร 
 
3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
3.1.1 ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
3.1.2 ประกาศและเสาะหาผู้มีคุณสมบัติตามต้องการ 
3.1.3 สืบค้นประวัติ และคุณสมบัติของผู้สมัครจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างเป็น

ระบบและมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นธรรม 
3.1.4 ทดสอบความสามารถด้านวิชาการทางวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ การสอนและ

การใช้สื่อการศึกษา 
3.1.5 เสนอแต่งตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
3.2.1 อาจารย์ร่วมกับผู้เรียนประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดรายวิชาทุกรายวิชา หากเป็น

รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ให้บุคลากรหรือสถาน
ประกอบการร่มประเมินการจัดการเรียนการสอนด้วย 

3.2.2 อาจารย์ร่วมสัมมนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาทุกปี 
3.2.3 อาจารย์เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือรวบรวมและจัดท าร่าง

การปรับปรุงหลักสูตร และร่วมประชาพิจารณ์ข้อคิดเห็น 
3.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ 

ด าเนินการนโยบายของคณะดังนี้  
3.3.1 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษให้ท าได้เฉพาะหัวข้อเรื่องที่ต้องการความเชียวชาญ

พิเศษเท่านั้น 
3.3.2 การพิจารณาจะต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

และต้องเสนอ ประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวข้อวิชาที่จะสอน 
3.3.3 หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้เสนอความต้องการในการจ้างเสาะหาผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามความต้องการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
3.3.4 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษ ต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นรายภาคการศึกษาเป็น

อย่างน้อย 
3.3.5 จัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษเม่ือสิ้นสุดรายวิชา  
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ต าแหน่ง โดยมีคุณสมบัติจบปริญญาตรีทางด้านสารสนเทศศาสตร์หรือ
บรรณารักษศาสตร์    

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
จัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ท าการวิจัยร่วมกับอาจารย์ 

 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1 การใหค้ าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
5.1.1 มหาวิทยาลัยมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ส าหรับท าหน้าที่ในการติดตาม ดูแล และ

ให้ค าปรึกษา เพ่ือให้นักศึกษาผ่านการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งทักษะทางวิชาการ และวิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม และผ่านกระบวนการของหลักสูตร รวมทั้งส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

5.1.2 มีกระบวนการสนับสนุนนักศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรม / โครงการพัฒนานักศึกษา 
5.1.3 จัดหาแหล่งทุนการศึกษาให้นักศึกษาทั้งประเภททุนให้เปล่า และทุนกู้ยืม 
5.1.4 ส่งเสริมให้นักศึกษามีงานท าระหว่างเรียน 
5.1.5 จัดระบบสารสนเทศในการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อหลังส าเร็จการศึกษา 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา  
กรณทีี่นักเรียนมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่นบันทึก

ข้อความถึงอาจารย์ผู้สอน เพ่ือขอดูหลักฐานในการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ยังไม่มีบัณฑิต 
 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
เกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มีตัว
บ่งชี้ที่ 1 - 5 ต้องมีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีจ านวนตัวบ่งชี้ 
(ตัวบ่งชี้ที ่6 - 12) ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณา
จากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้ร่วมในแต่ละปี ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีที่ 
1 2 3 4 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงาน หลักสูตร 

X X X X X 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีที่ 
1 2 3 4 5 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ทีส่อด 
คล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐาน
สาขา/สาขาวิชา(ถ้ามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่ผ่าน
มา 

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และหรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพไม่น้อย กว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 
 

    X 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีที่ 
1 2 3 4 5 

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องด าเนินการ (ข้อ 1-5)  
ในแต่ละปี 

5 5 5 5 5 

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
ประเมินความรู้เดิมเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ ประเมินความรู้ที่ได้รับจากการ

ฝึกอบรม  
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

ประเมินการสอนของอาจารย์ด้วยตนเอง โดยนักศึกษา เพ่ือนอาจารย์ และหรือ
คณะกรรมการ   

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

มีการประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และหรือ
จากผู้ประเมินภายนอก 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิภาพผลของการสอนในวิชาที่
รับผิดชอบในระหว่างภาค ปรับปรุงทันทีหลังจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดท ารายงาน
ผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.3 และหรือ มคอ.5) เสนอประธานโปรแกรมวิชาผ่านอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
จากการประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 

4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินผลการด าเนินหลักสูตรประจ าปี (มคอ.7) 
โดยรวบรวม ข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลประเมินการ
สอน และสิ่งอ านวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการ
ประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท า
รายงานผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี เสนอประธานโปรแกรมวิชา 

4.4 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินการหลักสูตร จาก
ร่างรายงานผลการด าเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผน
ปรับปรุงการด าเนินการเพ่ือใช้ในรอบการศึกษาต่อไป โดยจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร เสนอคณบดีผ่านโปรแกรมวิชา เพื่อรายงานคณะกรรมการประจ าปี 
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ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา   

    (1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
    (2) หมวดวิชาเฉพาะ 
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(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1.  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
บังคับเรียน 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

 รหัสวิชา         รายวิชา                          (ท-ป-อ) 
1551001    ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                             3(3-0-6) 

   (Fundamental English)  
   ศึกษาการเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง 
ฝึกทักษะการอ่านและฟังบทความภาษาอังกฤษสั้นๆ และฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ต่างๆ 

1551002    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
   (English for Communication) 
   ศึกษาโครงสร้างประโยคในสถานการณ์ต่างๆ ตามหลักไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษฝึกทักษะการสื่อสารเพ่ือให้สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง และมีความม่ันใจในการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 

1541001    ทักษะการใช้ภาษาไทย     3(3-0-6) 
  (Thai Language Skills) 

   ศึกษาหลักการ รูปแบบ และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆจากทรัพยากร
สารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การจับประเด็น และการสรุปสาระส าคัญ โดย
น าเสนอผลการศึกษาด้วยวาจาและลายลักษณ์ 

1541002    ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ      3(3-0-6) 
  (Language and Communication for Specifics Purposes) 

   ศึกษาหลักการและวิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพ่ือให้บรรลุตาม
จุดประสงค์ ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 

1541003    ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น    3(3-0-6) 
  (Language and Communication in Local Community) 
  ศึกษาหลักการและบทบาทของการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารจากบริบทต่างๆ 

ในท้องถิ่น ฝึกการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล 
1561001    การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  (Oral - Aural Communication in Japanese Language) 
  ศึกษาความหมายของค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่อง

ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่น ใน
บทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพื่อสามารถใช้
ภาษาญี่ปุ่นได้คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง 
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1571001    การฟังและการพูดภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
  (Oral - Aural Communication in Chinese Language) 
  ศึกษาความหมายของค าศัพท์ และส านวนภาษาจีนในบทสนทนาเรื่องทั่วไป

ในชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าค าศัพท์ และส านวนภาษาจีนใน บท
สนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาจีนได้
คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง 

1691001    การฟังและการพูดภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  (Oral - Aural Communication in Myanmar Language) 

   ศึกษาความหมายของค าศัพท์ และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่อง
ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าค าศัพท์ และส านวนภาษาพม่าใน 
บทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพื่อสามารถใช้ภาษา
พม่าได้คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง 
 

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต  

 รหัสวิชา         รายวิชา                                            น(ท-ป-อ) 
1001003    พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 
  (Human Behavior and Self Development) 
  ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพื้นฐานของ

พฤติกรรม ได้แก่ ปัจจัยทางชีววิทยา ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา องค์ประกอบของ
พฤติกรรม เช่น เชาวน์ปัญญา การจ า การคิด ความเชื่อ เจตคติ อารมณ์ ความเฉลียวฉลาดทาง
อารมณ์ การเข้าใจตนเองและการพัฒนาตนเอง มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม เพื่อการท างาน
ร่วมกันและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 

1001004    ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ                3(3-0-6) 
  (Critical Thinking Skills) 
  ศึกษากระบวนการคิดของมนุษย์ ฝึกกระบวนการคิดแบบต่างๆ อาทิ     

การคิดวิเคราะห์และการใช้เหตุผล การตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดแบบ
อุปนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การสื่อความคิด การใช้ความคิดในชีวิตประจ าวัน 

1511001   จริยธรรมกับมนุษย์     3(3-0-6) 
  (Ethics and Human Being) 

   ศึกษาวิเคราะห์ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของ
จริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทางจริยธรรม หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ 
การประยุกต์ใช้ หลักจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม 
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1511002   ความจริงของชีวิต     3(3-0-6) 
  (Facts of Life) 

   ศึกษาความหมายชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน    
การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตและสังคม 
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรมชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมท่ีมีสันติภาพ 

1521001   พุทธศาสน์      3(3-0-6) 
  (Buddhism) 

   ศึกษาประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา   
หลักธรรมส าคัญต่างๆ ของพระพุทธศาสนา เช่น หลักเบญจขันธ์ ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท กรรม  
อริยสัจ ไตรสิกขา เป็นต้น พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้น    
การปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน การพัฒนาตนและการพัฒนาสังคม 

1631001   สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า   3(3-0-6) 
  (Information for Research and Study) 

   ศึกษาความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้
สารสนเทศ และแหล่งสารสนเทศประเภทต่างๆ ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากร
สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศอ้างอิง เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ   
การอ้างอิง และการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 

2011001   สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์     3(3-0-6) 
  (Aesthetics of Visual Art) 

 ศึกษาเรื่องสุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจใน
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม  
สถาปัตยกรรม พร้อมทั้งรับรู้องค์ประกอบความงาม หลักการจัดภาพ ทฤษฎีการถ่ายทอดของงาน
ทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของงานทัศนศิลป์ด้านความงามและเรื่องราว โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้
ในหลักการดูงานทัศนศิลป์เบื้องต้น และน าไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 

2051001   สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง    3(3-0-6) 
  (Aesthetics of Drama) 

   ศึกษาและจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของ
สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง องค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล 
ความส าคัญของการรับรู้ศาสตร์ต่างๆ ของศิลปะการแสดง 

2061001   สังคีตนิยม      3(3-0-6) 
  (Music Appreciation) 

   ศึกษาองค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี การผสมดนตรีไทยและดนตรี
ตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องบางบท 
ประวัติดนตรีที่ควรทราบ 
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3561001   ภาวะผู้น าและการจัดการสมัยใหม่    3(3-0-6) 
  (Leadership and Contemporary Management) 

ศึกษาเกี่ยวกับผู้น าและภาวะผู้น า คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ที่จะมีส่วน
ช่วยในการเสริมสร้างคุณภาพงาน บทบาทและเทคนิคของผู้น าในการท างานเป็นทีม แนวทางและ
เทคนิคการประยุกต์ใช้วิธีการจัดการสมัยใหม่ เช่น การจัดการความรู้ การจัดการคุณภาพ การจัดการ
ที่รับผิดชอบต่อสังคม และการจัดการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ เพี่อใช้ใน
การจัดการองค์การ เช่น การวางแผน การตัดสินใจ และการควบคุม เป็นต้น ให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน 
 

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

 รหัสวิชา         รายวิชา                      น(ท-ป-อ) 
2501001    เศรษฐกิจสังคมไทย                3(3-0-6) 
  (Thai Social Economy) 

   ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาต่อเศรษฐกิจสังคมไทย
ในอดีต แนวคิดเบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์ทางเลือก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเหตุผลของการน า
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสังคมไทยโดยเฉพาะการน าไปประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษาของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

2501002    ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ   3(3-0-6) 
  (Social Equity and Peace) 

   ศึกษากระบวนทัศน์ ทฤษฎีหลักทางสังคมและการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ 
โครงสร้างและชนชั้นทางสังคม ความเท่าเทียมทางโอกาสและความส าเร็จ ความเหลื่อมล้ าและความ
ขัดแย้งทางสังคม กระบวนการท าให้เป็นคนชายขอบ ความยากจนและสวัสดิการสังคม การกระจาย
อ านาจ การมีส่วนร่วมและการเพิ่มพลังให้ประชาชน เอ็นจีโอ กลุ่มประชาสังคม และขบวนการทาง
สังคม เพ่ือการสร้างสรรค์ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ 

2501003    พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม   3(2-2-5) 
  (Civics and Social Responsibility) 

   ศึกษาโดยการจัดกิจกรรม ที่เกี่ยวกับความส าคัญของความเป็นพลเมืองดีใน                
ระบอบประชาธิปไตย การมีคุณธรรม จริยธรรม การมจีิตอาสาและจิตสาธารณะ การด าเนินชีวิตที่ท า
ประโยชน์และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวม การมีจิตส านึกรักประเทศชาติ 

2521001    โลกาภิวัฒน์และท้องถิ่นภิวัฒน์    3(3-0-6) 
  (Globalization and Localization) 

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีกระแสหลัก กระแสรอง หรือกระแสทางเลือก
ความส าคัญและความสัมพันธ์ของการศึกษาท้องถิ่นกับโลกาภิวัตน์ ศึกษาท้องถิ่นในมิติทางสภาพ
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ความเป็นชุมชน การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใน
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ลักษณะสหวิทยาการ ศึกษากระบวนการโลกาภิวัตน์ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี 
และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชนท้องถิ่น 

2531001    สังคมไทยกับสังคมโลก     3(3-0-6) 
  (Thai and Global Society) 

   ศึกษาประเทศไทยด้านกายภาพและศักยภาพ โอกาสและอุปสรรคใน    
การพัฒนาประเทศลักษณะทั่วไปของวิถีไทย การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โครงสร้างทางสังคม 
วัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของประเทศ ตลอดทั้งสภาพปัญหาสังคมและ
ภูมิปัญญาไทย ศึกษาสังคมโลก ความเป็นโลกาภิวัตน์ การจัดระเบียบโลกในด้านสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และการปกครอง โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสังคมโลก 

2541001    มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
  (Human Being Community and Environment) 

   ศึกษาระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ประชากรของมนุษย์และความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร พร้อม
แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2541002    การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น    3(3-0-6) 
  (Local Resource Management) 

   ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดย
มุ่งใช้มาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม 
หลักความพอเพียง และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือเน้นความเป็นชุมชนและความยั่งยืน 

2551002    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย  3(3-0-6) 
  (Thai Politics and Government) 

   ศึกษาความรู้พื้นฐานและวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย 
ระเบียบ การบริหารราชการแผ่นดิน สถาบันทางการเมืองรัฐธรรมนูญและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
แนวคิดเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเมือง
การปกครองของไทยภายหลังสมัยใหม่ ตลอดจนปัญหาและแนวโน้มของการเมืองการปกครองของ
ไทยในอนาคต 

2561001    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป   3(3-0-6) 
  (Introduction to Law) 

   ศึกษาความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆ 
ของกฎหมาย การใช้และการยกเลิกกฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 

3541001    การเป็นผู้ประกอบการ     3(3-0-6) 
  (Entrepreneurship) 

   ศึกษาหลักการและแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่ การจัดการ  
การบัญชีการเงิน การบริหารบุคลากร การบริหารส านักงาน การตลาด ส่วนประสมทางการตลาด  
การวิเคราะห์และเลือกตลาดเป้าหมาย สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการหาวิธีการ
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ควบคุมทางการตลาดในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม การประเมิน
ตนเองส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ 

3591001     เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 
  (Economics in Daily Life) 

   ศึกษาแนวคิดและหลักการเบื้องต้นของระบบเศรษฐกิจ การด าเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของสังคม เช่น กลไกราคา การวางแผนการใช้ทรัพยากร บทบาทของภาครัฐและเอกชน
ในทางเศรษฐกิจ ศึกษาระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงและการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน     
การจัดท าบัญชีครัวเรือนเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและเพ่ือเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์
ทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวันภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

3591002     เศรษฐกิจพอเพียง     3(3-0-6) 
  (Sufficiency Economy) 

   ศึกษาหลักแนวคิดทฤษฏีของระบบเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนในประเทศไทยโดย
แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจ ปัญหาของสังคม 
และเศรษฐกิจตามแนวคิดระบบทุนนิยมที่ผ่านมา ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง 
ทฤษฏีใหม่และวิธีการน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมระดับบุคคล ชุมชน ประเทศชาติเพ่ือน าไปสู่    
การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกัน การวิเคราะห์ความส าเร็จของกรณีศึกษาที่มีการน้อมน าแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับเหตุการณ์จริง 
 

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเทคโนโลยี 
ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกนิ 9   

หน่วยกิต 
 รหัสวิชา        รายวิชา          น(ท-ป-อ) 
1161001   กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต   3(2-2-5) 
  (Sports and Recreation for Quality of Life) 

   ศึกษาความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วม
กิจกรรมนันทนาการต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของ
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง  
การเลือกรูปแบบของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรม
ทางนันทนาการ 

1161002   การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ    3(2-2-5) 
  (Exercise for Health) 

   ศึกษาความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออก
ก าลังกายหลักการและขั้นตอนของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การออกก าลังกายเพ่ือพัฒนา
สมรรถภาพทางกายด้านต่างๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย     
การประเมินผล การออกก าลังกาย ฝึกการออกก าลังกายอย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการ
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ออกก าลังกาย การฝึกการออกก าลังกายในสถานบริการการออกก าลังกาย การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 

4001001   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา   3(3-0-6) 
  (Science and Technology for Development) 

   ศึกษาองค์ประกอบ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
ความหมายและวิธีการของวิทยาศาสตร์ ความหมายของเทคโนโลยี ภูมิปัญญาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของท้องถิ่นและของไทยความก้าวหน้าวิทยาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยและ
นานาประเทศ ความส าคัญและบทบาททางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาท้องถิ่น สังคม
และประเทศ บนพ้ืนฐานของระบบเศรษฐกิจพอเพียง 

4001002   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
  (Science and Technology for Daily Life) 
  ศึกษาองค์ประกอบ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สารเคมี

ในชีวิตประจ าวัน สมุนไพร ความรู้พ้ืนฐานทางพันธุศาสตร์ พลังงานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยี
ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีการสื่อสารและทักษะการพัฒนาคุณภาพและสุขภาพจิต 

4001003   การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ        3(3-0-6) 
  (Conservation Environments and Natural Resources) 
  ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความส าคัญของ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อมนุษย์และระบบสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์รวมถึงสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาและผลกระทบตลอดจนแนวทางแก้ไขที่เกิดข้ึนกับ
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและโลก    

4091001   คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน     3(3-0-6) 
  (Fundamental Mathematics) 
  ศึกษาธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์ การให้เหตุผล เซต 

ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น ระบบเลขฐาน จ านวนจริง 
4091003   คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ    3(3-0-6) 
  (Mathematics and Decision Making) 
  ศึกษาเกี่ยวกับตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัด

แนวโน้ม เข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น 
ก าหนดการเชิงเส้น ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ 

4121001   การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา  3(2-2-5) 
  (Computer Skills and Information Technology for Students) 

 ศึกษาการใช้งานระบบปฏิบัติการเบื้องต้นส าหรับจัดการแฟ้มข้อมูล การใช้
งานโปรแกรมอรรถประโยชน์เบื้องต้น การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 
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4121002   การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
  (Word Processing and Presentation) 

   ศึกษาการใช้งานโปรแกรมด้านการประมวลผลค า เพ่ือจัดเก็บแฟ้มข้อมูล
เอกสารและเรียกแฟ้มข้อมูลมาแก้ไข การก าหนดรูปแบบเอกสาร การสร้างตาราง การค้นหาและการ
เปลี่ยนแปลงข้อความ  ค าสั่งพิเศษในการสั่งพิมพ์ การสร้างจดหมายเวียน การประยุกต์ในงานพิมพ์
เอกสารต่างๆ การน าเสนองานด้วยโปรแกรมด้านการน าเสนอผลงาน จัดท าในรูปแบบข้อความและสื่อ
ประสม เช่น การแทรกและตกแต่งข้อความ การแทรกและตกแต่งรูปภาพ/รูปวาด การแทรกแผนผัง
องค์กรและแผนภูมิ การแทรกเสียงและภาพเคลื่อนไหว การเชื่อมโยง การใส่ลักษณะพิเศษให้กับวัตถุ
และแผ่นงานน าเสนอ 

4121004   ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจัดการข้อ 3(2-2-5) 
  (Skills of Spreadsheet and Data Management Applications) 

   ศึกษาการท างานด้วยโปรแกรมกระดานค านวณ การใช้สมุดงาน ตกแต่ง
แผ่นงานและสมุดงาน เทคนิคการจัดรูปแบบแผ่นงาน แทรกรูปภาพ แผนผังและวัตถุอ่ืนๆ วาดภาพ
และปรับแต่งรายละเอียดของวัตถุ เทคนิคแผนภูมิ การค านวณโดยใช้สูตร การใช้งานฟังก์ชันต่างๆ 
เช่น ฟังก์ชัน ด้านการตรวจสอบเงื่อนไข ฟังก์ชันทางสถิติ ฟังก์ชันจัดการข้อมูล และฟังก์ชันอื่นๆ เพ่ือ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ 

4121005   การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์    3(2-2-5) 
  (Website Design and Development) 

   ศึกษาเครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป เรียนรู้การน าไปประยุกต์ใช้กับระบบงานขององค์กร การสร้างและออกแบบ    
เว็บเพจ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

5001001   เกษตรในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
  (Agriculture in Daily Life) 

   ศึกษาวิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่
เหมาะสม การผลิตพืช การผลิตสัตว์ เกษตรอินทรีย์ การเกษตรตามแนวพระราชด าริ ผลผลิตของ
การเกษตรและผลิตภัณฑ์ปลอดภัยปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทางการเกษตร การใช้วัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตร ผลกระทบจากการประกอบการเกษตร 

5501001  เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน    3(3-0-6) 
  (Technology in Daily Life) 

   ศึกษาการปฏิบัติงานช่างเบื้องต้น รวมทั้งการติดตั้ง การใช้ การบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมเบื้องต้น เช่น การออกแบบ การติดตั้งหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน หรือ     
การซ่อมแซมเครื่องใช้ในส านักงานทั่วไป 
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5501002   เทคโนโลยีท้องถิ่น     3(3-0-6) 
  (Local Technology) 

   ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี ภายในชุมชนท้องถิ่น โดยการร่วมมือของท้องถิ่น
เพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนด้วยองค์ความรู้ ยอมรับและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมถึง
การถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านเทคโนโลยี ภายใต้บริบทและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
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(2) หมวดวิชาเฉพาะ 
 

1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า    66  หน่วยกิต 
 รหัสวิชา        รายวิชา          น(ท-ป-อ) 
1631101  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
             (Introduction to Information and Library Sciences) 

   แนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับความหมาย ขอบเขต วิวัฒนาการ ของศาสตร์
สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์และแหล่งบริการสารสนเทศ ความสัมพันธ์ของ
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์กับวิชาอ่ืนๆ ความส าคัญและบทบาทของสารสนเทศท่ีมีต่อ
สังคม ระบบสารสนเทศ วิชาชีพสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีกับงานสารสนเทศ ตลอดจนปัญหาและ
แนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 

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. 

1631103 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ    3(2-2-5) 
(Information Resources Development) 
แนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวความหมาย ประเภท ความส าคัญของการพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดหาและการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  ความร่วมมือในการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ เทคนิคการเจรจาต่อรองกับผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่าย การบ ารุงดูแลรักษา
ทรัพยากรสารสนเทศ และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ  

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. 

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

   ศึกษาหลักการและปรัชญาในงานบริการสารสนเทศ แนวคิดในด้าน
ความหมายความส าคัญ ประเภทบริการสารสนเทศ หนังสืออ้างอิง คุณสมบัติของนักเอกสาร
สารสนเทศหรือบรรณารักษ์ การศึกษาผู้ใช้ การวางแผนด้านการตลาด การด าเนินงาน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริการ และแนวโน้มของบริการสารสนเทศ 
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Study principles and philosophies of information services. 
Concepts of information services in definitions, importance and types, reference 
collection, characteristics are required of information specialists or librarians, user 
studies, marketing planning, work processing, application of information technology 
and trends of information services. 

1631301  การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์    3(2-2-5) 
              (Online Information Retrieval) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศออนไลน์ ลักษณะ ประเภทของ
สารสนเทศออนไลน์ รวมทั้งเทคโนโลยีและเครื่องมือที่เก่ียวข้องกับการให้บริการสารสนเทศออนไลน์ 
สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ เน้นกลยุทธ์และเทคนิคการสืบค้น และการประเมินผล 

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. 

1632104  การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ    3(2-2-5) 
   (Analysis Information Resources) 

ศึกษาแนวคิดในการวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศและระบบการจัดหมวดหมู่     
เพ่ือการสืบค้นสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย การก าหนดสัญลักษณ์หมวดหมู่ หัวเรื่อง และการสร้าง
ศัพท์สัมพันธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

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) 

ศึกษาแนวคิดและฝึกปฏิบัติการลงรายการบรรณานุกรมและการควบคุม
รายการหลัก การก าหนดรายการเข้าถึง หลักเกณฑ์และมาตรฐานในการลงรายการบรรณานุกรมตาม
มาตรฐานสากลแบบแองโกลอเมริกัน และการลงรายการในรูปแบบคอมพิวเตอร์อ่านได้กับทรัพยากร
สารสนเทศ 

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. 

1632106  ภาษาอังกฤษส าหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ 1  3(2-2-5) 
(English for Librarians and Information Professionals 1) 

   พัฒนาทักษะการสนทนา การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นค าศัพท์
และส านวนที่นักสารสนเทศและบรรณารักษ์ใช้บ่อยในงานเทคนิคและงานบริการ 
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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. 

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

   ความหมาย ความส าคัญของการอ่าน ระดับการอ่าน จิตวิทยา และความ
สนใจการอ่านของบุคคลกลุ่มและวัยต่างๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหาการอ่าน 

Definitions and importance of reading, reading level¸ 
psychology and interest in difference group and age. Reading promotion activities, 
reading problems and solutions. 

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

   แนวคิดและพัฒนาการของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
ลักษณะเฉพาะของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
การน าส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

Concepts and development of electronic library. Electronic 
library system; characteristic of electronic library; access to electronic information 
resources and delivery electronic document system. 

1632206  บรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขป และศัพท์สัมพันธ์  3(2-2-5) 
(Bibliography Indexing Abstracting and Thesaurus) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดท าบรรณานุกรม ดรรชนีสาระสังเขป และ

ศัพท์สัมพันธ์ เกี่ยวกับลักษณะ และประเภท ของบรรณานุกรม ดรรชนีสาระสังเขป และศัพท์สัมพันธ์ 
การวิเคราะห์เนื้อหา หลักเกณฑ์ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงาน
การจัดท าบรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขป และศัพท์สัมพันธ์   

Basic knowledge of bibliography, indexing, abstracting and 
thesaurus in term of characteristics and types. Content analysis, rules, related 
standard and application of information technology in bibliography indexing 
abstracting and thesaurus. 

1632302  โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการจัดการสารสนเทศ  3(2-2-5) 
            (Software Package for Information Management) 

   ศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการจัดการสารสนเทศ ลักษณะ 
โครงสร้าง ระบบงาน วิธีการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป รวมทั้งการพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือการจัด 
การสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการใช้และพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการจัดการสารสนเทศ 

Study of software package for information management, 
characteristics, structure, work system, software package usage including software 
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package development for information management. Practice in use and develop 
software package for information management. 

1633107 ภาษาอังกฤษส าหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ 2 3(2-2-5) 
(English for Librarians and Information Professionals 2) 
พัฒนาทักษะการสนทนา การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เน้น      

การสนทนากับผู้ใช้ในการบริการ เช่น งานยืมคืนงานบริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า        
การแนะน าการใช้ห้องสมุด ฝึกฝนเทคนิคการอ่านเพื่อหาข้อมูล และการอ่านสรุปใจความส าคัญ 

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. 

1633203  การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ   3(3-0-6) 
(Management of Information Organizations) 
บทบาทของนักสารสนเทศในฐานะผู้บริหาร  ศึกษาการปฏิบัติงานและ 

ได้แก่ การวางแผน การจัดโครงสร้างขององค์กร การจัดการบุคลากร การเงิน และ อาคาร การ
จัดระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ การวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การประกันคุณภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส 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. 

1633208 การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง    3(2-2-5) 
(Serials Management) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และการจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องใน

ศูนย์บริการสารสนเทศ ความร่วมมือและแนวโน้มในการจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ฝึกปฏิบัติด้านการ
จัดหา การจัดระบบ การจัดเก็บ การให้บริการ และการใช้เทคโนโลยีในการจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

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. 

1633303 การจัดการฐานข้อมูลส าหรับงานสารสนเทศ   3(2-2-5) 
(Database Management for Information Works) 
แนวคิดเก่ียวกับการจัดการฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูล องค์ประกอบและ

โครงสร้างของฐานข้อมูล ทักษะการออกแบบฐานข้อมูล การประเมินผล และการประยุกต์ใช้ในงาน
สารสนเทศ  
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Concepts of database management, database system, 
component and structure of database. Skills of database design, evaluation, 
application in information works. 

1633305  การใช้ซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส (Open Source)    
ในงานสารสนเทศ     3(2-2-5) 
(Open Source Software for Information Works) 
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ ประเภท ลักษณะของซอฟต์แวร์

เปิดเผยรหัสโปรแกรม การใช้ซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัสโปรแกรมต่างๆ และการน ามาประยุกต์ใช้ใน   
การจัดการงานสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัสโปรแกรมในการจัดการงาน
สารสนเทศ          

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.  

1633306  งานออกแบบและพัฒนาสื่อผสม    3(2-2-5) 
              (Multimedia Design and Development) 

ความส าคัญ แนวคิด หลักการ องค์ประกอบ บทบาทของสื่อประสม 
เทคนิคการออกแบบและการพัฒนา การน าเสนอสื่อประสม โปรแกรมประยุกต์ท่ีใช้พัฒนาสื่อประสม
เพ่ืองานสารสนเทศ  

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

1633307  เทคโนโลยีการจัดการเว็บเพจ    3(2-2-5) 
(Technology Management for Web Page) 
แนวคิดเก่ียวกับอินเทอร์เน็ตและเว็บเพจ องค์ประกอบ โครงสร้าง กราฟฟิก

และเทคโนโลยีการเขียนและการท างานของเว็บเพจ การออกแบบและการเผยแพร่สารสนเทศบนเว็บ
เพจ ภาษาท่ีใช้ในการสร้างเว็บเพจ ปฏิบัติด้านการออกแบบและจัดท 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. 
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1634108  กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพบรรณารักษ์   
และนักสารสนเทศ     3(3-0-6) 

             (Laws and Ethics in Librarians and 
Information Professionals) 
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศและ 

การสื่อสารบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ และจริยธรรมส าหรับผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพ
สารสนเทศ 

Principles, concepts and theories of laws related to 
information and communication. Roles, responsibility, ethics and morality for 
information professionals. 

1634204 การจัดการความรู้     3(2-2-5) 
             (Knowledge Management) 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประเภท องค์ประกอบ ขั้นตอนและ
กระบวนการจัดการความรู้ในสถาบันบริการสารสนเทศ หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เพื่อเพ่ิมผลิตภาพ
และความสามารถเชิงแข่งขัน บทบาทและจริยธรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด 
การความรู้ 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.  

1634304 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   3(2-2-5) 
            (Online Electronic Media Development) 

ศึกษาความหมาย และความส าคัญของสื่อเล็กทรอนิกส์ออนไลน์         
การวางแผน การเลือกเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ 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.  

1634503 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
            (Seminar in Library and Information Science) 
  สัมมนาเรื่องที่เก่ียวข้องกับสาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 

ศึกษาภาพรวมและประเด็นที่น่าสนใจ ติดตามความเคลื่อนไหว ปัญหาส าคัญ และอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

  Seminar dealing with current topics in library and information 
science.  Study an overview of interesting issues; follow up the movement, significant 
problems and discussion. 
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2. กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า                       18 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา        รายวิชา          น(ท-ป-อ) 

 1631102  การอ่านเพ่ือการจัดการสารสนเทศ    3(2-2-5) 
              (Reading for Information Management) 
  ศึกษาความหมาย ความส าคัญของการอ่าน การอ่านประเภทต่างๆ เทคนิค

การอ่านเร็ว เทคนิคการอ่านเพ่ือเก็บความ วิเคราะห์วิจารณ์ และการจัดการสารสนเทศ  ฝึกปฏิบัติ 
การอ่านด้วยเทคนิคต่างๆ การอ่านเร็ว การอ่านเพ่ือเก็บความ การอ่านเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ 
การอ่านเพ่ือการบริการตอบค 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; 
reading for analysis information (subject analysis) and reading for reference services. 

1631110 สารสนเทศกับสังคม     3(3-0-6) 
             (Information and Society) 
  ศึกษาแนวคิด ความหมาย และความส าคัญของสารสนเทศกับสังคม     

การสร้างองค์ความรู้ในบริบทสังคมและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกาภิวัตน์ ด้านสังคม 
วัฒนธรรม ปรัชญา กฎหมาย นโยบายสาธารณะ เศรษฐกิจการเมือง ระบบสารสนเทศและการใช้
สารสนเทศ   

Study concepts, definitions and importance of information in 
society. Create knowledge in social context and changing environments cause of 
globalization in term of society, culture, philosophy, law, public policy, political 
economy. Information system and information usage.  

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

แนวทางวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ในด้านความต้องการ ศึกษาความ
แตกต่างระหว่างบุคคล มนุษยสัมพันธ์ การเรียนรู้ การปรับตัว แรงจูงใจ พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ
สารสนเทศ ตลอดจนจิตวิทยาในการให้บริการสารสนเทศ 

The method of behavior analysis in information needs. Study 
in individual differences, human relations, learning, adaptation, motivation and 
behavior of users, including psychology in information services. 
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1631210  การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 
ในสถาบันบริการสารสนเทศ    3(2-2-5) 

             (Communication and Public Relations in Information 
Service Organizations) 
ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร องค์ประกอบ โครงสร้างและกระบวนการ

สื่อสาร ความส าคัญของการสื่อสารในสถาบันบริการสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์สารสนเทศสนเทศ 
เทคโนโลยีการสื่อสาร สภาพปัญหาของการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในงานสารสนเทศ  

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. 

1632108 ธุรกิจสารสนเทศ      3(3-0-6) 
(Information Business) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจสารสนเทศ ประเภทและองค์ประกอบของ

ธุรกิจสารสนเทศ การจัดการธุรกิจสารสนเทศ การวิเคราะห์และวิจัยทางการการตลาดในธุรกิจ
สารสนเทศ จริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสารสนเทศ และแนวโน้มเกี่ยวกับ
ธุรกิจสารสนเทศ 

Basic knowledge of information business, types and 
component of information business. Information business management, marketing 
analysis and research in information business, morality, ethics and law related to 
information business and trend of information business.  

1632109  ธุรกิจสิ่งพิมพ์      3(3-0-6) 
(Printing Business) 
ศึกษาองค์ประกอบในการผลิตสิ่งพิมพ์ การพิมพ์ระบบต่างๆ กอง

บรรณาธิการ กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ และเทคนิคการพิมพ์ เทคโนโลยีการพิมพ์ การน าคอมพิวเตอร์
มาใช้ในการออกแบบและผลิต ธุรกิจการพิมพ์และการเผยแพร่สิ่งพิมพ์  

Study components of printing production, types of printing 
systems, editorial, printing process and techniques in printing. Printing technology and 
computer in design and production, publishing business and publication distribution. 

1632207  ห้องสมุดโรงเรียน      3(3-0-6) 
              (School Library) 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของห้องสมุดโรงเรียน 
มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุด 3 ดี การจัดการห้องสมุดโรงเรียน ด้านบริหาร ด้านเทคนิค ด้าน
บริการ กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน และการสอน
การรู้สารสนเทศส าหรับนักเรียน  
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Study of definitions, importance and objectives of school 
library. School library standard (3Good Library), school library management, 
technique works and services. Library activities, reading activities promote, activities 
learning and teaching information literacy for students. 

1632211  สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต   3(3-0-6) 
             (Information for Lifelong Learning) 

ความหมาย ความส าคัญและแนวคิดเก่ียวกับสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการ และการอนุรักษ์สารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

Definitions, importance and concepts of information for life-
long learning. Information sources for life-long learning. Management and 
preservation information for life-long learning. 

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

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของเด็กและเยาวชน ศึกษาจิตวิทยาเด็ก
และเยาวชน สารสนเทศส าหรับเด็กและเยาวชน 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. 

1632213  สารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ    3(3-0-6) 
              (Elderly Information) 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแก่ผู้สูงอายุ ความส าคัญของสารสนเทศ
ส าหรับผู้สูงอายุ การคัดเลือกสารสนเทศที่มีเนื้อหา ประเภท รูปแบบที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ  

Create reading promotion activities for elders. Importance of 
information for elders. Selection of appropriate content, types and format for elders.
 1632214  สารสนเทศภาครัฐ     3(3-0-6) 

             (Government Information) 
ประวัติ ลักษณะ ประเภท ความส าคัญของสิ่งพิมพ์รัฐบาลทั้งไทยและ

ต่างประเทศ สารสนเทศภาครัฐ แหล่งผลิต การเผยแพร่และบริการสารสนเทศ รวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

History, characteristics, types and importance of government 
publications both Thai and English. Government information, sources, dissemination 
and information service including related law. 
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1633215  สารสนเทศท้องถิ่น     3(3-0-6) 
              (Local Information) 

ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์สารสนเทศ สารสนเทศท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ความต้องการของผู้ใช้และชุมชน การจัดการบริการ 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. 

1634309  การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล    3(2-2-5) 
              (Database Design and Development) 

แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล การบริหารและ      
การบ ารุงรักษาฐานข้อมูล ฝึกปฏิบัติด้านการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล 

Concept of design and develop database, administration and 
maintenance database. Practice in design and develop database. 

1633501  การศึกษาเอกเทศด้านบรรณารักษศาสตร์ 
และสารสนเทศศาสตร์     3(2-2-5) 

             (Independent Study in Information and Library Science) 
ค้นคว้าและท ารายงาน โดยเลือกหัวข้อเรื่องตามความสนใจในสาขาวิชา

สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
Research and report by selecting the interesting topic related 

to information and library sciences and supervise by adviser.  
1633502  การวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์ 

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

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย ลักษณะและระเบียบวิธีวิจัยทาง
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ การออกแบบงานวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การเผยแพร่และการน าเสนอ
ผลการวิจัย 

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. 
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3. วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณวิชาชีพ    7 หน่วยกิต 
3.1 แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                      

 รหัสวิชา        รายวิชา          น(ท-ป-อ) 
1633401  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ 

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

เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์  

Provide the activities and experiences of works in library or 
information center. For preparation of students before training in library and 
information profession. 

1634401  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ 
และสารสนเทศศาสตร์        5(450) 
(Professional Experience in Library and Information Science) 
การฝึกงานในสถาบันบริการสารสนเทศหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ

วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทั้งในด้านงานบริหาร งานเทคนิค งานบริการและ
การเผยแพร่สารสนเทศ 

Training in information service organization or organization 
related to library and information profession. Includes administration, technique, 
service works and information dissemination. 

3.2 แผนสหกิจศึกษา  
 รหัสวิชา        รายวิชา          น(ท-ป-อ) 
1633402  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา    1(45) 

(Preparation for Cooperative Education) 
การจัดกิจกรรมและประสบการณ์ในงานห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ 

เรียนรู้หลักการและแนวคิดสหกิจศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกงานในรูปแบบสหกิจ
ศึกษา 

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. 
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 1634402  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. 
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ภาคผนวก ข  ระเบียบข้อบังคับ และค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

(1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย 
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 
(2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย 
การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา และ 
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
(3) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย 
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
(4) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรือ่ง แต่งตั้ง 
คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสตูร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(5) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรือ่ง แต่งตั้ง 
คณะกรรมการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร  
จ านวน 11 โปรแกรมวชิา คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์
(6) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรือ่ง แต่งตั้ง 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
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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 อ่ืนใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วใน
ข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  

ข้อ 5 ในข้อบังคับนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

ข้อ 5. ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์
ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใดๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะ
สั้น     ในภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ
หลักสูตรนั้นๆ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่าแปดสัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวนชั่วโมงเรียนในภาค
การศึกษาปกติส าหรับรายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ข้อ 6. ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนๆ ที่เทียบเท่า  และต้องมีคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 



มคอ.2 
 

74 

ข้อ 7.  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือ
คัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 8. นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการ
สอนในเวลาราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ  หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลา
ราชการก็ได้ 

ข้อ 9. นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบ
โอนหน่วยกิตรายวิชา โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

ข้อ 10. มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนว
ทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   
 ข้อ 11. โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจ านวนชั่วโมงเรียนเป็นค่าหน่วย
กิต การก าหนดหน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

ข้อ 12. มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
แนะน าแนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา   

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

ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ตามเกณฑ์ที่แตกต่างไปจากที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  

ข้อ 14. การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมทั้งยื่น
หลักฐานการลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว 

ข้อ 15. ในกรณีท่ีมีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้  

ข้อ 16. อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชาที่ตนสอน  

ข้อ 17. ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกัน
จัดท ารายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 
 ข้อ 18. ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 
 ข้อ 19. ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 
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 ข้อ 20. การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 
   ข้อ 21. ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่   27  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

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

 
  โดยที่เป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เพ่ือก ากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินการประเมินผลการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย  จึงอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 18(2)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับ 
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1. ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548” 
  ข้อ 2 . บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่ งอ่ืนใด ในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับ          
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ 3. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและ
นักศึกษาภาคพิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 
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 
จัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษา
ตามโครงการอ่ืนที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกติ 
  ข้อ 5. ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท า
ตลอดภาคเรียนอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และ
การสังเกตพฤติกรรม เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 
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30  ถึง 70  และต้องมีการสอบปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินลักษณะอ่ืน 
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา            
และคณบดี  การอนุมัติผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
  ข้อ 6. ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรมี 2 ระบบ ดังนี้ 
   6.1 ส าหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดให้ประเมินผลการเรียนใน
ระบบค่าระดับคะแนน 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 าหรับ รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ  และรายวิชาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ผลการประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนและเรียนใหม่ ในกรณีนี้ ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สอง
ให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
    6.2 ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียน 
เพ่ิมเติมตามข้อก าหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 
        ระดับการประเมิน      ผลการเรียน 
    PD (Pass with Distinction)       ผ่านดีเยี่ยม 
    P (Pass)       ผ่าน 
    F (Fail)        ไม่ผ่าน 

   ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน
ใหม่จนกว่าจะสอบได้  

 ข้อ 7. ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ที่ไม่มีค่าระดับ
คะแนน 

สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้ 
   Au (Audit)  ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อ
ร่วมฟังโดยไม่นับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
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   W (Withdraw)  ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใด
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด 15 วัน นับแต่วัน
เปิดภาคเรียน 

   (2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากท่ีลงทะเบียนในภาค
เรียนนั้นแล้วและได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ 

(3)  นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง (Audit) โดยไม่นับ
หน่วยกิต และผลการศึกษาวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนซึ่ง
นักศึกษาจะต้องขอรับการประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 

(2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้
ยื่นค าร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาต
ให้สอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้ 
 การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึก     
รายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 

ข้อ 8. กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ท างานไม่เสร็จ
ภายในเวลาที่ก าหนด ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้
ผลงานที่ค้างอยู่เป็น”ศูนย์” และในกรณีท่ีไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้
งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 9. ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจาก
อาจารย์ผู้สอน และก าหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใด
ที่อาจารย์ผู้สอนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อ่ืนใด และมิใช่
รายวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียน  รายวิชา
นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 10. ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับรายวิชา
ที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน  

 ข้อ 11. กรณีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษา
มาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ และให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตร
ที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นเป็นรายวิชาที่ เคยสอบได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) เกิน 5 ปี 
  ข้อ 12. การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
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   12.1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกิตที่
สอบตกเป็นตัวหารด้วย 
   12.2 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือ
เรียนรายวิชาที่เป็นวิชาเทียบเท่าตามท่ีหลักสูตรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชา
ที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น 
  ข้อ  13 . นักศึกษาในระบบเข้าชั้น เรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดนักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และ
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้ 
  ข้อ 14. นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากมีเวลา
เข้าชั้นเรียนไม่ถึงร้อยละ 60  ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตามที่
ก าหนดในข้อ 13. วรรคท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” 
แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 15. นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึก
ผลการประเมินรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นอ่ืน
ที่เป็นเหตุสุดวิสัยอย่างยิ่ง และได้ยื่นค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาด
สอบนั้น ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  

 กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม 
และให้อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไป
นั้นได้ และให้บันทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้ 
  ข้อ 16. ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
   16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   16.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตร
หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
   16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
   16.4 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 4 ภาคเรียน และมี
สภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปี ไม่ต่ ากว่า         
5 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน หลักสูตร       
3 ปี และไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน 
ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ ากว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น นักศึกษาไม่เกิน 20      
ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี 
   16.5 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนและมี
สภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน 5 ปี กรณีเรียนหลักสูตร 2 ปี และไม่ต่ ากว่า 9 ภาคเรียน และมีสภาพการ
เป็นนักศึกษาไม่เกิน 7 ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 3 ปี และไม่ต่ ากว่า 12 ภาคเรียน และมีสภาพการ
เป็นนักศึกษาไม่เกิน 9 ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่เกิน 11 ปี 
กรณีท่ีเรียนหลักสูตร 5 ปี 
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  ข้อ 17. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   17.1 นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อ
หนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
    (1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อ
สิ้นภาคเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ใน
ภาคเรียนปกติที่  4  ที่  6  ที่  8  ที่  10  ที่ 12  ที่ 14  และท่ี  16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่
ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  
    (4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณี
เรียนหลักสูตร  2  ปี  ครบ 12  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร  3  ปี และครบ 16 
ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  4  ปี  ครบ  20  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณี
เรียนหลักสูตร  5  ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ 16.2 และ 16.3 ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร 
    (5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
   17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมิน
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.80  เมื่อสิ้นภาคเรียนที่  4  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณี
หลักสูตร     2  ปี  สิ้นภาคเรียนที่  6  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร  3  ปี  และเมื่อสิ้นภาค
เรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน กรณีหลักสูตร 4 ปี  สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณี
หลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ ากว่า 1.80 หรือไม่ผ่านการประเมินในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
  ข้อ 18 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว 
ถ้าได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือท าค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง 2.00 ทั้งนีต้้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย 
  ข้อ 19. นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
โทษตามควรแก่กรณีดังนี้ 
   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 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง      
เมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
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   ส าหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3.60 
แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง 
   20.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน 
หรือไม่ได้ “F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  (หลัง
อนุปริญญา) จะพิจารณาผลการเรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 
   20.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรับ
หลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 6 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ ส าหรับ
หลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 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  และ
ไม่เกิน 17 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 21. การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด  เป็น
วันสุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน 
  ข้อ 22. ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา 
  ข้อ 23. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้
ขาดในกรณีเกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ 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 ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชาไว้ดังนี้ 
 ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการ
เรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550” 
 ข้อ  2  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
 บรรดาระเบียบ  ค าสั่ง  หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการ
เรียนรายวิชา ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ  3  ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ า
กว่าอนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืน ที่ ใช้หลักสูตรขอ ง
มหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอน
ในระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

  “การศึกษาโดยระบบอ่ืน” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย การฝึกอาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุก
รายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียน
รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชา
ใดๆ ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและ
หน่วยกิต ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่



มคอ.2 
 

83 

ได้รับจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหา
ในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
 ข้อ  4  ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน  หรือยกเว้นการเรียน 
รายวิชาต้องเป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษา หรือ
ภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอื่นที่ได้รับผลการเรียน
นั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่
ก าหนดในวรรคต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
รายวิชาที่จะน ามาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบ
ประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 
 ข้อ  5  ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียน ต้อง มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้  
  (1)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี แล้วแต่กรณีที่เคยศึกษาใน
มหาวิทยาลัย และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (2)  เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
  (3)  เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการ
อ่ืนที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็น
นักศึกษาภาคปกติ 

  (4) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจาก
มหาวิทยาลัย 

 ข้อ 6  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
  (1)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (2)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (3)  การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัด
จ านวนหน่วยกิตท่ีขอโอน 
   (4)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ในข้อ 4 ของระเบียบนี้  การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 

 ข้อ  7  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้อง  มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา  หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (2)  เป็นนักศึกษาที่ ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
  (3)  เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัย 
  (4)  เป็นนักศึกษาที่ ได้ศึกษา จากการศึกษาโดยระบบอื่น  

 ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทยีบเท่า 
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การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอ่ืนตาม(4) ที่น าผลการเรียนมาขอ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่จัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้
พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ข้อ  8  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
  (1)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C
   (2) การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเว้นการเรียน
รายวิชา ให้ใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
  (3)  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการ
เรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจ านวน 16 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ 4 และ
ข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ  

  (4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด ส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว  และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก    
วิชาเอกหนึ่ง  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ  4  และข้อ  8 (1)  มาใช้บังคับ  
  (5)  จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของ
หน่วยกิตรวมข้ันต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
  (6)  ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า  1  ปีการศึกษา 

 (7)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียน
ของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน
รายวิชาตามข้อ 8(3) และ (4) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 

 ข้อ  9  นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องด าเนินการให้
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 10  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน
รายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

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

   (2)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 12 หน่วย
กิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

   (3)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่
เคยศึกษาและได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจ านวนภาค
เรียนต่อเนื่องกัน 
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ข้อ 11  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ 12  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการ
เรียน หรือการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 13  นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ 12  ให้อธิกาบดี  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจตีความ และ

วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2550 
 
 

 (ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ที่ 1130/2553 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
……………………………………… 

           เพ่ือให้การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552(TQF:HEd) เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ดังนี้  
  รองศาสตราจารย์สมบัติ นพรัก   ประธานกรรมการ 
  รองศาสตราจารย์วศิน อิงคพัฒนากุล  รองประธานกรรมการ 
  คณบดีคณะครุศาสตร์    กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ เนียมนาค  กรรมการ 
  รองศาสตราจารย์ระมัด โชชัย   กรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ แจ่มผล  กรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล   กรรมการ 
  อาจารย์ปรียานุช พรหมภาสิต   กรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ให้คณะกรรมการมีหน้าที่พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

      
สั่ง  ณ  วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2553 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที ่1359/2553 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (เพิ่มเติม) 

……………………………………… 
 
           เพ่ือให้การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552(TQF:HEd) เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (เพ่ิมเติม) ดังนี้  
 
  นางบุษบา เหมือนวิหาร   กรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

      
สั่ง  ณ  วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ที่ 112/2554 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (เพิ่มเติม) 
……………………………………… 

 

           เพ่ือให้การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552(TQF:HEd) เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 
  
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  โฆวิไลกูล  กรรมการ 
 

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

      
สั่ง  ณ  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่  083/2554 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร จ านวน 11 โปรแกรมวิชา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

…………………… 
    เพ่ือให้การพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร  จ านวน 11 โปรแกรมวิชา  ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ. ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา /ปรับปรุงหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา รายชื่อคณะกรรมการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2552   ดังนี้ 
 
1. หลักสูตรใหม่   
 

 1.1    โปรแกรมวิชาภาษาพม่า 
   ชื่อหลักสูตร 
    ภาษาไทย  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาพม่า 
    ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Myanmar  
    Language 
  ชื่อปริญญา 
     ชื่อเต็ม ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาพม่า) 
     ภาษาอังกฤษ Bachelor  of  Arts. (Myanmar Language) 
    ชื่อย่อ ภาษาไทย ศศ.บ. (ภาษาพม่า) 
     ภาษาอังกฤษ B. A. (Myanmar Language) 
 
  รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

1.  ผศ.วิรัช  นิยมธรรม       ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา (บุคคลภายนอก) 
2. พันเอกทนงศักดิ์  คะนองนึก ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

(บุคคลภายนอก) 
3.  Miss. Soe  Tin Ngo             อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาพม่า 
4.  Miss Thein Thein Win         อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาพม่า 
5.  อาจารย์มัทนา  อินกรัด           อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาพม่า 

 



มคอ.2 
 

91 

         1.2    โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์   
 ชื่อหลักสูตร 
           ภาษาไทย         ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาสารสนเทศศาสตร์และ 
                            บรรณารักษศาสตร์) 
          ภาษาอังกฤษ    Bachelor of Arts (Information and Library Science)  
  ชื่อปริญญา 
      ชื่อเต็ม ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาสารสนเทศศาสตร์ 
      และบรรณารักษศาสตร์) 
     ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Information and Library  
      Science)   
     ชื่อย่อ ภาษาไทย ศศ.บ. (สาขาสารสนเทศศาสตร์และ 
      บรรณารักษศาสตร์) 
     ภาษาอังกฤษ B.A. (Information and Library Science) 
 
  รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
     1.  รศ.ดร.จุมพจน์ วนิชกุล ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
                                                          (บุคคลภายนอก) 
     2.  ผศ.ดร.ชลภัส วงษ์ประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา   
                                                          (บุคคลภายนอก) 
     3.  ผศ.ดร.ไพโรจน์ ชลารักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
                                                          (บุคคลภายนอก)  
       4.  ผศ.ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ 
                                                          และบรรณารักษศาสตร์ 
     5.  ผศ.ประพิมพร โกศิยะกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ 
                                                          และบรรณารักษศาสตร์ 
     6.  ผศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ 
                                                          และบรรณารักษศาสตร์ 
     7.  ผศ.อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ 
                                                          และบรรณารักษศาสตร์ 
     8.  อาจารย์มัลลิกา ทองเอม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ 
                                                          และบรรณารักษศาสตร์ 
     9.  อาจารย์นริศรา เพชรพนาภรณ์  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
           สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 
    10.  อาจารย์เพ็ญภรณ์  เหลี่ยวเจริญวัฒน์  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                                                                    สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 
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    11.  อาจารย์นุจรินทร์  ปทุมพงษ์   อาจารย์โปรแกรมวิชาวิทยาการ 
                                                                     คอมพิวเตอร์เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
    12.  อาจารย์ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน์  อาจารย์โปรแกรมวิชาวิทยาการ 
                                                                    คอมพิวเตอร์เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
 

         1.3     โปรแกรมวิชาภูมิศาสตร์ 
   ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย                   หลักสูตรสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
  ภาษาอังกฤษ               Geographic Information Science Program 
   ชื่อปริญญา 
         ชื่อเต็ม  ภาษาไทย      วิทยาศาสตรบัณฑิต 
              (สารสนเทศภูมิศาสตร์) 
                  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science 
              (Geographic Information Science) 

ชื่อย่อ         ภาษาไทย       วท.บ. (สารสนเทศภูมิศาสตร์) 
                   ภาษาอังกฤษ    B.S. (Geographic Information  
       Science) 
 

 รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
  1. ดร.ธราวุธ ทิพย์เดโช   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
                          (บุคคลภายนอก)  
  2. ผศ.วินัย บุษบา         ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา   
                                (บุคคลภายนอก) 
  3. อาจารย์วัลลภ ทองอ่อน       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสารสนเทศ 
                                   ภูมิศาสตร์  

  4. อาจารย์ฤทธิรงค์ เกาฏีระ         อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสารสนเทศ 
   ภูมิศาสตร์ 
  5. อาจารย์สุภาสพงษ์ รู้ท านอง      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสารสนเทศ 
   ภูมิศาสตร์  
 
2.  หลักสูตรปรับปรุง 
  2.1    โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
   ชื่อหลักสูตร 
     ภาษาไทย ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
     ภาษาอังกฤษ Bachelor of Fine and Applied Arts Program 
     in Fine and Applied Arts 
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  ชื่อปริญญา 
     ชื่อเต็ม ภาษาไทย ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
     (วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์) 
     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 
    1.  อาจารย์ชูศักดิ์ ไทพาณิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
       (บุคคลภายนอก) 
    2.  อาจารย์สมพงษ์ ฟักผล  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
      (บุคคลภายนอก) 
    3.  ผศ.เชวงศักดิ์  เขียวเขิน  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิจิตรศิลป์และ 
       ประยุกต์ศิลป์ 
    4.  ผศ.มัย  ตะติยะ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิจิตรศิลป์และ
      ประยุกต์ศิลป์ 
    5.  ผศ.ศุภพงษ์  ยืนยง  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิจิตรศิลป์และ
      ประยุกต์ศิลป์ 
    6.  อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิจิตรศิลป์และ
      ประยุกต์ศิลป์ 
    7.  อาจารย์สุประวีณ์  ศรีวิริยากิจ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิจิตรศิลป์และ
      ประยุกตศ์ิลป์ 
    8.  อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง         อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิจิตรศิลป์และ
      ประยุกต์ศิลป์ 
 
 2.2    โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 
   ชื่อหลักสูตร 
     ภาษาไทย นิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์   
     ภาษาอังกฤษ Bachelor of Laws 
  ชื่อปริญญา 
     ชื่อเต็ม ภาษาไทย นิติศาสตรบัณฑิต   
     ภาษาอังกฤษ Bachelor of Laws 
    ชื่อย่อ ภาษาไทย น.บ.   
     ภาษาอังกฤษ LL.B.   
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  รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
    1.  นายสาเรศ  ชาญเชี่ยว  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
      (บุคคลภายนอก) 
    2.  พ.ต.ท.เรวัต บุญโถ   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
       (บุคคลภายนอก) 
    3.  นายอดุลย์  หาญก าจัดภัย  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
       (บุคคลภายนอก) 
    4.  อาจารย์สุชิน  รอดก าเหนิด  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตร์ 
    5.  อาจารย์อภิชาต  บวบขม  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตร์ 
    6.  อาจารย์สุภาวรรณ ศรีไตรรัตน์  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตร์ 
    7.  อาจารย์พัจนา  เพชรรัตน์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตร์ 
    8.  อาจารย์ปาริชาติ  สายจันดี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตร์ 
 

 2.3    โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
   ชื่อหลักสูตร 
     ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย 
     ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Thai Language 
  ชื่อปริญญา 
     ชื่อเต็ม ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 
     ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Thai Language) 
    ชื่อย่อ ภาษาไทย ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
     ภาษาอังกฤษ B.A. (Thai Language) 
 
  รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
    1.  ดร.เฉลิมชัย  มนูเสวต  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
      (บุคคลภายนอก) 
    2.  นายวิมล  ไทรนิ่มนวล   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
       (บุคคลภายนอก) 
    3.  อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาไทย 
    4.  อาจารย์สุคนธ์ธา  พุ่มเมือง  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาไทย 
    5.  อาจารย์นันทิพัฒน์  เพ็งแดง  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาไทย 
 
 2.4    โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
   ชื่อหลักสูตร 
     ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ 
     ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in English 
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  ชื่อปริญญา 
     ชื่อเต็ม ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
     ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (English) 
    ชื่อย่อ ภาษาไทย ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
     ภาษาอังกฤษ B.A. (English) 
 
  รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
    1.  ดร.ส าราญ  ท้าวเงิน   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
      (บุคคลภายนอก) 
    2.  ดร.เจือจันทร์ วงศ์พลกานันท์  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
       (บุคคลภายนอก) 
    3.  ผศ.วันเพ็ญ บุญมา   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
    4.  ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
    5.  อาจารย์อิฎฐารมณ์ มิตสุวรรณ สิงหรา   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                 ภาษาอังกฤษ 
    6.  อาจารย์ณัฐธัญ เมฆปั่น   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
    7.  อาจารย์กิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
    8.  อาจารย์ศิริวรรณ หลิมมงคล   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
 

 2.5    โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม  
   ชื่อหลักสูตร 
     ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม 
     ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Social  
     Development 
  ชื่อปริญญา 
     ชื่อเต็ม ภาษาไทย ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) 
     ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Social Development) 
    ชื่อย่อ ภาษาไทย ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) 
     ภาษาอังกฤษ B.A. (Social Development) 
 
  รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
    1.  นายโอภาส บูรณกิจไพบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
      (บุคคลภายนอก) 
    2.  นายนิรันดร์ สุรเดชา  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
      (บุคคลภายนอก) 
    3.  ดร.วิทยา  คามุณี  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพัฒนาสังคม 
    4.  อาจารย์จิราภา  จารุวัฒน์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพัฒนาสังคม 
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    5.  อาจารย์โอกามา  จ่าแกะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพัฒนาสังคม 
 
 2.6    โปรแกรมวิชาภาษาจีน 
   ชื่อหลักสูตร 
     ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาภาษาจีน 
     ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Chinese) 
  ชื่อปริญญา 
     ชื่อเต็ม ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาจีน) 
     ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Chinese) 
    ชื่อย่อ ภาษาไทย ศศ.บ. (ภาษาจีน) 
     ภาษาอังกฤษ B.A. (Chinese) 
 
  รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
    1.  นางสาวจุรี  ชอนา           ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
      (บุคคลภายนอก) 
    2.  นายอดิเรก  นวลศรี           ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
      (บุคคลภายนอก) 
    3.  นางสาวประนอม ล างาม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาจีน 
    4.  อาจารย์สายพิณ พิกุลทอง กูรุง  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาจีน 
    5.  อาจารย์บัญชา วัฒนาทัศนีย์    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาจีน 
 
 2.7    โปรแกรมวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 
   ชื่อหลักสูตร 
     ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 
     ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Gems 
     and Jewelry 
  ชื่อปริญญา 
     ชื่อเต็ม ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต  (อัญมณีและเครื่องประดับ) 
     ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Gems and Jewelry) 
    ชื่อย่อ ภาษาไทย วท.บ. (อัญมณีและเครื่องประดับ) 
     ภาษาอังกฤษ B.S. (Gems and Jewelry) 
 
  รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
    1. ผศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์        ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
      (บุคคลภายนอก) 
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    2. คุณรัตชัย  รุกขจินดา             ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
       (บุคคลภายนอก) 
    3. อาจารย์วัลลภ ทองอ่อน     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอัญมณีและ 
       เครื่องประดับ 
    4. อาจารย์ปรียานุช พรหมภาสิต  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอัญมณีและ 
       เครื่องประดับ 
   5. อาจารย์ราววาด ยิ้มสวัสดิ์       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอัญมณีและ 
                                    เครื่องประดับ 
   6. อาจารย์ณัฐภาณี  บัวดี           อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอัญมณีและ 
                                       เครื่องประดับ 
 
 2.8    โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
   ชื่อหลักสูตร 
     ภาษาไทย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
     สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   
    ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Adminnistration (Public  
     Admintration) 
  ชื่อปริญญา 
     ชื่อเต็ม ภาษาไทย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  (รัฐประศาสนศาสตร์)  
     ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Adminnistration (Public  
     Admintration) 
    ชื่อย่อ ภาษาไทย รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
     ภาษาอังกฤษ B.P.A. (Public Admintration) 
 
  รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
    1.  ดร. รัตนาวรรณ ธนานุรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
      (บุคคลภายนอก)   
    2.  อาจารย์บัญชา วามารุณ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
      (บุคคลภายนอก) 
    3.  อาจารย์อดิศร เกิดโต  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
      (บคุคลภายนอก) 
    4.  อาจารย์บุญญาบารมี  สว่างวงศ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
       รัฐประศาสนศาสตร์ 
    5.  ดร.พิษณุ บุญนิยม   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
       รัฐประศาสนศาสตร์ 
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    6.  อาจารย์ศุภฤทธิ์  ธาราทิพย์นรา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
       รฐัประศาสนศาสตร์ 
    7.  อาจารย์วุฒิวัฒน์  อนันต์พุฒิเมธ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
       รัฐประศาสนศาสตร์ 
    8.  อาจารย์ธวชินี  แสงขรรค์ชัย  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
       รัฐประศาสนศาสตร์ 
    9.  อาจารย์เสริมศักดิ์  รูปต่ า  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
       รัฐประศาสนศาสตร์ 
 

สั่ง  ณ  วันที่  27  มกราคม  พ. ศ. 2554 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่  276/2554 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
…………………… 

    

เพ่ือให้การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร จ านวน 11 โปรแกรมวิชา ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ . ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
 
1. หลักสูตรใหม่   
 1.1    โปรแกรมวิชาภาษาพม่า 
  รายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
    1. ผศ.อรนุช   นิยมธรรม    ภาควิชาพม่าศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
    2. นางสาวนภัทร  คุ่ยชูชีพ  ผู้เชี่ยวชาญภาษาพม่า     
    3. อาจารย์เจียมจิต ประกอบกิจ ข้าราชการบ านาญ  
      

          1.2    โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์   
  รายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
    1.  นางอุไรวรรณ  พรน้อย   อาจารย์ 2 ระดับ 7  โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 
    2.  นายบุญเลิศ  อรุณพิบูลย์  นักวิชาการ  
       ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
       แห่งชาติ (สวทช)  
   3.  รศ.เฉลียว พันธ์สีดา              มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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         1.3     โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
  รายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
    1. รศ.ดร.ชฎา ณรงค์ฤทธิ์   ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
       คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 
      และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร 
    2.  ผศ.ดร.จรัณธร บุญญานุภาพ ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
       คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
      มหาวิทยาลัยนเรศวร 
    3.  ดร.กัมปนาท ปิยะธ ารงชัย ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
       คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 
      และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

2. หลักสูตรปรับปรุง 
 2.1    โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
  รายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
    1.  รศ.บุษราคัม เริงโกสุม  สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ 
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
    2.  ผศ.วิทยา เริงโกสุม  สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ 
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
 

 2.2    โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 
  รายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
    1.  นายสุนทร  จินดาอินทร์   อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์  
      และอดีตสมาชิกวุฒิสภา     
    2.  นายมีชัย โชติชูตระกูล   อัยการอาวุโส ส านักงานอัยการจังหวัดก าแพงเพชร 
    3.  นายมีชัย  ค าเพ็ญ  ทนายความ  
 
 2.3    โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
  รายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
    1. ศ.ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
      มหาวิทยาลัยมหิดล     
    2. ผศ.สุขุมาลวดี  ข าหิรัญ  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
      มหาวิทยาลัยมหิดล     
                3. อาจารย์สถาพร ศรีสัจจัง  ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ 
      ประจ าปี 2548 
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 2.4    โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
  รายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
 
    1.  ผศ.ดร.พยุง ซีดาร์   ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาภาษาอังกฤษ 
      คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
    2.  ผศ.ดร.ดุษฎี รุ่งรัตนกุล  ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาภาษาอังกฤษ 
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
        คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
    3.  รศ.อัญชลี เสริมส่งสวัสดิ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาภาษาอังกฤษ 
      คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

 2.5    โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม  
  รายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
    1.  ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
      คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
    2.  ดร.สุขเกษม  ขุนทอง  กลุ่มสาขาวิชาการพัฒนาสังคม  
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์     
    3.  นางสายพิน ค าฝอย  เครือข่ายประชาคมฅนก าแพง 
 

 2.6    โปรแกรมวิชาภาษาจีน 
  รายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
    1.  ผศ.ดร.วิไล ลิ่มถาวรานันต์ ภาควิชาภาษาตะวันออก  
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยบูรพา   
    2.  อาจารย์วรารักษ์  พูนวิวัฒน์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ   
      ภาควิชาภาษาต่างประเทศ 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
    3.  Mr.Qiu Chao  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาจีน 
 

 2.7.    โปรแกรมวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 
  รายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
    1. นายจิระพฤทธิ์  จักรวาลวิบูลย์   นักวิชาการตรวจสอบอัญมณี   
        สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ 
        เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    
    2. นายธีรยุทธ เกษมวัฒนา    อาจารย์พิเศษสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 
      (อัญมณีและเครื่องประดับ)    
        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
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    3. ผศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์   ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์  
              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 

 2.8    โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
  รายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
    1. ดร.สนั่น กัลปา  สาขาสังคมวิทยา 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
    2. ดร.ฉกาจ  วิสัย  กรรมการผู้จัดการ   
      บริษัทวิสัย 1999 จ ากัด   
    3. อาจารย์สมญา อินทรเกษตร สาขาวิชารัฐศาสตร์  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
 

สั่ง ณ วันที่        4        มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภาคผนวก ค 
ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน 
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ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน 
 
ล าดับที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ 
 
1. ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา   สถานศึกษา     ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ปริญญา ค.บ.(บรรณารักษศาสตร์)  วิทยาลัยครูอุบลราชธานี    2536 
ปริญญา ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   2539 

และสารนิเทศศาสตร์) 
 
2. ภาระงานสอน 

2.1 การจัดการฐานข้อมูลส าหรับงานสารสนเทศ 
2.2 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
2.3 การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ 
2.4 โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการจัดการสารสนเทศ 
2.5 การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
2.6 การท ารายทรัพยากรสารสนเทศ 
2.7 ระบบส านักงานอัตโนมัติ 
2.8 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล 
2.9 การศึกษาเอกเทศ 
2.10 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
2.11 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์ 
2.12 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 

 
3. ผลงานทางวิชาการ 

3.1 เอกสารประกอบการสอน/ต ารา 
อรุณลักษณ์  ทุมมากรณ์. (2548). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาห้องสมุดเฉพาะ. ก าแพงเพชร:  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
อรุณลักษณ์  ทุมมากรณ์. (2548). การจัดหมวดหมู่หนังสือ. ก าแพงเพชร:  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  
3.2 ผลงานการวิจัย 

อุมาพร  น้าคณาคุปต์, อรุณลักษณ์  ทุมมากรณ์ และพัทธนันท์  วงศ์วิชยุตม์. (2544). รูปแบบการใช้ 
ชีวิตของนักศึกษาสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร. 

อรุณลักษณ์  ทุมมากรณ์. (2545). การใช้บริการสืบค้นสารสนเทศของผู้ใช้บริการใน 
ส านักวิทยบริการสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: สถาบันราชภัฏก 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%20%20%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&mode=BASIC&activeMenuItem=false
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อรุณลักษณ์  ทุมมากรณ์ และนฤมล  จันโทสถ. (2547). ความพึงพอใจของนักศึกษาในการอยู่ 
หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร:  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

โครงการวิจัยห้องสมุดมีชีวิตการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เป็นห้องสมุดมีชีวิตของ 
ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. (2547). ก าแพงเพชร:  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

อรุณลักษณ์  ทุมมากรณ์. (2548). การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแกะสลักโซฟามังกร  
ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร:  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์. (2551). การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการผลิตและการเพิ่ม 
มูลค่าผลิตภัณฑ์จากกล้วยของบ้านปากอ่าง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร.  
ก าแพงเพชร:  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์, รุ่งรุจี  ศรีดาเดช, กาญจนา  จันทร์สิงห์ และสรัลชนา  น  าเงินสกุณี. (2552).  
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของประชาชน. ก าแพงเพชร: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์, สรัลชนา  น  าเงินสกุณี และรุ่งรุจี ศรีดาเดช. (2554). การพัฒนาผู้ให้บริการ 
ด้านการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์. (2555). ความสามารถด้านการรู้สารสนเทศของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
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ล าดับที่ 2 อาจารย์มัลลิกา  ทองเอม 
 
1. ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา   สถานศึกษา     ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ปริญญา ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์  สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม   2540 

และสารนิเทศศาสตร์) 
ปริญญา ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  2548 

และสารสนเทศศาสตร์) 
 
2. ภาระงานสอน 

2.1 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 
2.2 สารสนเทศศาสตร์เบื องต้น 
2.3 บริการสารสนเทศ 

 
3. ผลงานทางวิชาการ 

3.1 ผลงานการวิจัย 
มัลลิกา  ทองเอม, วนัสนันท์  ศิริรัตนะ, อดิเรก  ฟั่นเขียว, ราววาด  ยิ มสวัสดิ์  และชิดชนก  นันทะใจ.  

(2552). ความต้องการเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรของ
หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตในจังหวัดตาก. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
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ล าดับที่ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์  เจิงกลิ่นจันทร์ 
 
1. ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา   สถานศึกษา     ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ปริญญา กศ.บ.(ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน  2520 
ปริญญา ศศ.บ.(สารนิเทศศาสตร์)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   2538 
ปริญญา กศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2525 
 
2. ภาระงานสอน 
 2.1 สารสนเทศเบื องต้น 

2.2 การจัดการความรู้ 
2.3 บรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขป และศัพท์สัมพันธ์ 
2.4 กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพสารสนเทศ 
2.5 การศึกษาเอกเทศ 
2.6 สารสนเทศทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2.7 จิตวิทยาในงานบริการ 
2.8 การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
2.9 ห้องสมุดโรงเรียน 
2.10 สารสนเทศส าหรับเด็กและเยาวชน 

 
3. ผลงานทางวิชาการ 

3.1 เอกสารประกอบการสอน/ต ารา 
ศรีรัตน์  เจิงกลิ่นจันทร์. (2532). การอ่านและการสร้างนิสัยรักการอ่าน. ก าแพงเพชร:  

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิทยาลัยครูก าแพงเพชร. 

ศรีรัตน์  เจิงกลิ่นจันทร์. (2536). การอ่านและการสร้างนิสัยรักการอ่าน. ก าแพงเพชร:  
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิทยาลัยครูก าแพงเพชร. 

ศรีรัตน์  เจิงกลิ่นจันทร์ และประพิมพร  โกศิยะกุล. (2537). เอกสารประกอบการสอนวิชา  
1630101. ก าแพงเพชร: วิทยาลัยครูก าแพงเพชร. 

ศรีรัตน์  เจิงกลิ่นจันทร์. (2538). บทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง การศึกษาค้นคว้า และการท ารายงาน.  
ก าแพงเพชร: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร. 

ศรีรัตน์  เจิงกลิ่นจันทร์. (2546). การอ่านและการสร้างนิสัยรักการอ่าน (พิมพ์ครั งที่ 6).  
กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
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3.2 ผลงานการวิจัย 
ศรีรัตน์  เจิงกลิ่นจันทร์. (2536). การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนใน 

การเรียนรู้ และความพึงพอใจในการเรียนสารนิเทศ เพื่อการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาที่
สอนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปกับการสอนตามปกติ. ก าแพงเพชร: คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร. 

ศรีรัตน์  เจิงกลิ่นจันทร์ และคนอื่นๆ. (2551). การประเมินการจัด และประเมินผลการเรียน 
การสอน และการน าผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร. 
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ล าดับที่ 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร  โกศิยะกุล 
 
1. ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา   สถานศึกษา     ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ปริญญา ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    2520 
ปริญญา กศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2527 
 
2. ภาระงานสอน 

2.1 สารสนเทศเบื องต้น 
2.2 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
2.3 การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ 
2.4 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
2.5 บริการสารสนเทศ 
2.6 สารสนเทศท้องถิ่น 
2.7 การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
2.8 สารสนเทศภาครัฐ 
2.9 การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในสถาบันบริการสารสนเทศ 
2.10 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2.11 สารสนเทศภาครัฐ 
2.12 สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.13 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า 
2.14 การศึกษาเอกเทศ 
2.15 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์ 

 
3. ผลงานทางวิชาการ 

3.1 เอกสารประกอบการสอน/ต ารา 
ประพิมพร  โกศิยะกุล. (2536). การจัดหมู่และการท าเครื่องมือช่วยค้นวัสดุสารนิเทศใน 

ห้องสมุดโรงเรียน. ก าแพงเพชร: วิทยาลัยครูก าแพงเพชร. 
ประพิมพร  โกศิยะกุล. (2536). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสารนิเทศ เพื่อการศึกษาค้นคว้า. 
 ก าแพงเพชร: วิทยาลัยครูก าแพงเพชร. 
ศรีรัตน์  เจิงกลิ่นจันทร์ และประพิมพร  โกศิยะกุล. (2537). เอกสารประกอบการสอนวิชา  

1630101. ก าแพงเพชร: วิทยาลัยครูก าแพงเพชร. 
ประพิมพร  โกศิยะกุล. (2550). การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ. ก าแพงเพชร: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
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3.2 ผลงานการวิจัย 
โครงการวิจัยห้องสมุดมีชีวิตการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เป็นห้องสมุดมีชีวิตของ 

ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. (2547). ก าแพงเพชร: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

สุรชัย  โกศิยะกุล, ประพิมพร  โกศิยะกุล, กาญจนา  จันทร์สิงห์ และรุ่งรุจี  ศรีดาเดช. (2551).  
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

สุรชัย  โกศิยะกุล, ปาจรีย์  ผลประเสริฐ, ประพิมพร  โกศิยะกุล และอังสุรีย์  พันธ์แก้ว. (2552).  
การวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมนวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระยะที่ 1. ก าแพงเพชร: 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
สุรชัย  โกศิยะกุล, ปาจรีย์  ผลประเสริฐ, ประพิมพร  โกศิยะกุล และอังสุรีย์  พันธ์แก้ว. (2553). 

การวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมนวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระยะที่ 2. ก าแพงเพชร: 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
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ล าดับที่ 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก 
 
1. ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา   สถานศึกษา     ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ปริญญา ค.บ.(บรรณารักษศาสตร์)  วิทยาลัยครูเทพสตรี    2530 
ปริญญา กศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2535 
 
2. ภาระงานสอน 

2.1 การจัดการฐานข้อมูลส าหรับงานสารสนเทศ 
2.2 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
2.3 การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ 
2.4 โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการจัดการสารสนเทศ 
2.5 การออกแบบและพัฒนาสื่อผสม 
2.6 การจัดการเว็บเพจ 
2.7 ระบบส านักงานอัตโนมัติ 
2.8 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายสารสนเทศ 
2.9 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล 
2.10 การศึกษาเอกเทศ 
2.11 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
2.12 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์ 

 
3. ผลงานทางวิชาการ 

3.1 เอกสารประกอบการสอน/ต ารา 
สุวิทย์  วงษ์บุญมาก. (2544). เอกสารประกอบการสอนวิชา 1631101 ความรู้เบื้องต้นทาง 

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์. ก าแพงเพชร: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  

สุวิทย์  วงษ์บุญมาก. (2545). การใช้โปรแกรม Dream Wearver  UltraDev  สร้างฐานข้อมูล 
ของห้องสมุด. ก าแพงเพชร: บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

สุวิทย์  วงษ์บุญมาก. (2554). การติดตั้งและการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Open Biblio.  
ก าแพงเพชร: บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
3.2 ผลงานการวิจัย 

สุวิทย์  วงษ์บุญมาก. (2547). การพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เป็นห้องสมุดมีชีวิตของ 
ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: บรรณารักษศาสตร์และ 
สารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
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สุวิทย์  วงษ์บุญมาก. (2551). รายงานการวิจัย โครงการวิจัยประเมินผลตามประเด็นที่ 1 – 4  
ตัวช้ีวัดที่ 23 : ประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ. ก าแพงเพชร:  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

สุวิทย์  วงษ์บุญมาก, โอกามา  จ่าแกะ และจิราภา  จารุวัฒน์. (2555). ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ด้านหัตถกรรมหินอ่อน ต าบลถ้ ากระต่ายทอง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร. 
ก าแพงเพชร: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
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