
(มคอ.2) หน้า 1 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง   พุทธศักราช  2565 
********************************* 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
คณะ     : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
หมวดท่ี  1  ลักษณะและข้อมูลท่ัวไปของหลักสูตร 

 
1. ช่ือหลักสูตร  

ภาษาไทย        :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ    :  Bachelor of Arts Program in Information Science 

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย        :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์) 
:  ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์) 

ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts (Information Science) 
                    :  B.A. (Information Science) 

 
3. วิชาเอก  :  ไม่มี 
 
4. จํานวนหน่วยกิตรวมท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  :  ไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) 
  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 
  หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี 
  หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี 
  อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................................... 
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5.2 ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

 ปริญญาตรีทางวิชาการ 
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 

  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

  หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
 ปริญญาตรีทางปฏิบัติการ 
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ 

5.3 ภาษาท่ีใช้ 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)………………. 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)............... 

5.4 การรับผู้เข้าศึกษา 
  รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
  รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
  รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติท่ีมีทักษะการสื่อสารภาษาไทยได้ 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เป็นหลักสูตรท่ีได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน 

  ช่ือสถาบัน..................................................................................... 
  รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน.................................................. 

   เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
  ช่ือสถาบัน...........................................ประเทศ............................... 
  รูปแบบของการร่วม 

� ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
� ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 
� ร่วมมือกันโดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจาก 2 สถาบันหรือมากกว่า 

5.6 การให้ปริญญา แก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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  ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
  อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................................... 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณา 
รักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 พิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ เม่ือวันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 พิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการ
ประชุมครั้งท่ี 8(5/2563) เม่ือวันท่ี 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 

 พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการ
ประชุมครั้งท่ี 67(1/2564) เม่ือวันท่ี 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการ
ประชุมครั้งท่ี 84(1/2564) เม่ือวันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

 พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและชุดวิชา(Module) ในการประชุม
ครั้งท่ี 1(1/2564) เม่ือวันท่ี 16 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2564 

 ได้รับการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุม
ครั้งท่ี 177(3/2564) เม่ือวันที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

 เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา  2565 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ภายในปีการศึกษา พ.ศ. 2567 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 นักจัดการสารสนเทศ 
8.2 บรรณารักษ์/ครูบรรณารักษ์ 
8.3 นักเอกสารสนเทศ 
8.4 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
8.5 นักจัดการด้านจดหมายเหตุ 
8.6 นักจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
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8.7 ผู้ประกอบการธุรกิจสารสนเทศ 
8.8 อาชีพอิสระและอาชีพอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสารสนเทศศาสตร์ 

 
9. ช่ือ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีสําเร็จการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

1 สนทยา  สาลี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 

ปร.ด. (สารสนเทศศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562 
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546 
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) 
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2541 

ภาคผนวก ง 

2 น้อย  คันช่ังทอง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2538 
ค.บ. (บรรณารักษศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)) 
วิทยาลัยครูสุรินทร์, 2532 

ภาคผนวก ง 

3 ปราณี  ซ่ืออุทิศกุล ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม, 2537 
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2528 

ภาคผนวก ง 

4 ฟ้า  วิไลขํา อาจารย์ ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2556 
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2550 

ภาคผนวก ง 

5 นงพงา  สุขโอสถ อาจารย์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553 

ภาคผนวก ง 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
วิถีชีวิตของมนุษย์ในยุคสังคมดิจิทัล ณ ปัจจุบันได้ถูกหลอมรวมโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่  

สู่การดําเนินชีวิตแทบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นประเทศขนาดเล็กหรือใหญ่ต่างต้องก้าวเข้าสู่ยุคสังคมดิจิทัล 
อย่างเต็มตัวตามศักยภาพของแต่ละประเทศ เฉกเช่นเดียวกับประเทศไทยท่ีจําเป็นต้องเร่งขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยนโยบายและแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือแก้ปัญหาและตอบโจทย์ความท้าทาย
นานับประการท่ีกําลังเผชิญอยู่ รวมถึงการเพ่ิมโอกาสและช่องทางในการพัฒนาประเทศในบริบทต่าง ๆ 
ด้วยศักยภาพของเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล การพัฒนาขีดความสามารถทาง
การเกษตรเพ่ือก้าวเข้าสู่โลกเกษตรกรรมยุคใหม่ การบริหารจัดการภาครัฐและเอกชนด้วยธรรมาภิบาลบน
พ้ืนฐานข้อมูลท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และทันการณ์ การบริหารจัดการเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงวัยท่ีกําลังจะมาถึง
ในอนาคตอันใกล้ และความท้าทายอื่น ๆ อีกมากมายท่ีคนในสังคมทุกคนต้องดํารงชีวิตอย่างชาญฉลาด 
รู้เท่าทันสื่อ และก้าวทันความเปล่ียนแปลงของโลกและเทคโนโลยี รัฐบาลไทยจึงได้จัดทํา “แผนพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม” ข้ึน เพ่ือใช้เป็นกรอบในการผลักดันให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกสําคัญใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางความคิดและปรับเปลี่ยน
การบริหารจัดการในทุกด้านในทุกภาคส่วน รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอันจะนําไปสู่
ความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลท่ีมุ่งไปสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืนของประเทศ 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
นโยบายการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0  ต้องเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมด้วยนโยบายและแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือแก้ปัญหาและตอบโจทย์ความท้าทายนานับประการท่ีกําลัง
เผชิญอยู่ รวมถึงการเพิ่มโอกาสและช่องทางในการพัฒนาประเทศในบริบทต่าง ๆ ด้วยศักยภาพของ
เทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อคนและสังคมไทยด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย ตลอดจนด้านวิชาการทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ท้ังในด้านเน้ือหาและรูปแบบของสารสนเทศ ดังน้ันการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเป็นต้องคํานึงถึงสถานการณ์
ด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุมเพ่ือให้การผลิตบัณฑิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพัฒนาการ
และความเปลี่ยนแปลงท้ังทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

12.1 ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร 
จากผลกระทบของสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์จึงมุ่งพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานได้
ทันที มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงาน มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งมีทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ ซ่ือสัตย์
อดทน พร้อมพัฒนาตน 

12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
12.2.1 พันธกิจมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มีนโยบายปรับปรุงหลักสูตร
ในปี พ.ศ. 2565 ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย กล่าวคือเป็นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏต้นแบบท่ีน้อมนําคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ตามแนวพระราชดําริ บูรณาการกับการปฏิบัติ
ภารกิจการผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีมีคุณค่า 
สู่ท้องถ่ิน ทําให้ชุมชนเข้มแข็ง พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กําหนดพันธกิจไว้ 4 ด้าน ประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยมหาวิทยาลัยกําหนดไว้ 4 ข้อดังน้ี 

1) เพ่ิมคุณค่าการผลิต การวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
แบบบูรณาการโดยการน้อมนําคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ตามแนวพระราชดําริ 

2) ผลิตบัณฑิตโดยเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยกระบวนการบูรณาการการวิจัยและ
พัฒนาแก้ไขปัญหาท้องถ่ิน 

3) สร้างองค์ความรู้ ด้วยหลักสูตรท่ีสามารถรองรับสถานการณ์ปัจจุบัน และการ
เปล่ียนแปลงในอนาคต 

4) จัดการระบบภายในโดยเน้นการบริหารแบบจัดการตัวเองเพ่ือพัฒนาองค์การอย่าง
ย่ังยืน 

ซ่ึงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้เน้นการสร้างบัณฑิตให้มี
ความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดังน้ี 

1) เพ่ิมคุณค่าการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมแบบบูรณาการโดยการน้อมนําคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ตามแนวพระราชดําริฯ 

2) ผลิตบัณฑิตโดยเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ ด้วยกระบวนการบูรณาการวิจัยและแก้ไข
ปัญหาท้องถิ่น 
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3) สร้างองค์ความรู้ด้วยหลักสูตรท่ีสามารถรองรับสถานการณ์ปัจจุบัน และการ
เปล่ียนแปลงในอนาคต 

4) จัดกระบวนการภายในโดยเน้นการบริหารจัดการตัวเอง เพ่ือพัฒนาองค์กรอย่าง
ย่ังยืน 

 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นในคณะอ่ืนของสถาบัน (เช่นรายวิชาท่ีเปิดสอน เพ่ือให้บริการ
คณะอื่น หรือต้องเรียนจากคณะอ่ืน) 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีเปิดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอ่ืน  
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชา

สังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย 
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่วิชาแกน  และวิชาโท จัดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  และหลักสูตรสาขาวิชาอ่ืนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีนักศึกษาจากคณะ/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน 
13.2.1 วิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตร นักศึกษาต่างคณะและต่างหลักสูตรสามารถเลือกเรียน

เป็นวิชาเลือกเสรีและวิชาโทได้ 
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชานอกเหนือจากรายวิชาในหลักสูตรท่ีรับผิดชอบสอนให้กับนักศึกษา

คณะ/หลักสูตรอื่น 
13.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

13.4 การบริหารจัดการ 
    13.4.1 แต่งต้ังผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือทําหน้าท่ีประสานงานกับสาขา/คณะ 

อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อกําหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและ  
การประเมินผลการดําเนินการ 

    13.4.2 มีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ทําหน้าท่ีกํากับดูแล โดยประสานงานกับกอง
บริการการศึกษาเพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุมการดําเนินการ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดรายวิชา 
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หมวดท่ี  2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะของ
นักศึกษาแต่ละช้ันปี และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งผลิตบัณฑิต 

ให้มีคุณธรรม มีความรู้ รอบรู้วิทยาการสมัยใหม่ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถปรับตัว
ให้ทันกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 

1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักจัดการ

สารสนเทศให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก ซ่ึงถือว่าเป็นกลไกพ้ืนฐานสําคัญส่วนหน่ึงของระบบ
การจัดการศึกษาของสังคม ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาวิชาน้ีจึงสามารถประกอบวิชาชีพนักจัดการสารสนเทศ 
บรรณารักษ์/ครูบรรณารักษ์ นักเอกสารสารสนเทศ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป นักจัดการด้านจดหมาย
เหตุ นักจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  และผู้ประกอบการธุรกิจสารสนเทศ เป็นวิชาชีพเฉพาะท่ีต้อง
ศึกษาให้มีความสามารถ ต้องฝึกประสบการณ์จนมีทักษะเฉพาะ และต้องได้รับการปลูกฝังให้มีจิตบริการ 
นอกจากน้ีบัณฑิตยังสามารถนําความรู้ไปประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ได้อย่างหลากหลาย การผลิตบัณฑิตทาง
สารสนเทศศาสตร์จึงมีความจําเป็นในสังคมปัจจุบัน และเป็นวิชาชีพท่ีสําคัญในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้และสังคมสารสนเทศ 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เม่ือนักศึกษาสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรน้ีแล้ว จะเป็นผู้มีคุณลักษณะ ดังน้ี 
1.3.1 มีความรู้ความสามารถและมีทักษะด้านสารสนเทศ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเบ้ืองต้นได้ 
1.3.2 มีความสามารถในการจัดระบบสารสนเทศ  การจัดการสํานักงานอัตโนมั ติ 

การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล การจัดการสารสนเทศท้องถ่ิน 
1.3.3 มีความรู้ความสามารถในการออกแบบบริการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการ

สื่อสารและการจัดการสารสนเทศ การทําธุรกิจสารสนเทศอย่างง่ายได้ 
1.3.4 มีความสามารถและมีทักษะในการสร้างนวัตกรรม ผลงาน และงานวิจัยในงาน

สารสนเทศได้  
1.3.5 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีจิตสาํนึกใฝ่หาความรู้

ภายใต้ความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง 
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1.4 คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
1.4.1 บัณฑิตนักปฏิบัติ รู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.4.2 มีจิตบริการเช่ียวชาญในศาสตร์ 
1.4.3 พร้อมพัฒนาท้องถ่ินและตนเองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.5 ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละช้ันปีของนักศึกษา 
นักศึกษา รายละเอียด 
ช้ันปีท่ี 1 นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานเรื่องการรู้สารสนเทศการจัดการสารสนเทศ การพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศ ในยุคดิจิทัล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองต้น 
ช้ันปีท่ี 2 นักศึกษาสามารถจัดระบบและทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ จัดการกับสารสนเทศท้องถ่ิน 

จัดระบบหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ทําธุรกิจสารสนเทศอย่างง่ายและสามารถสื่อสารกับ
ผู้ใช้ในงานสารสนเทศได้ 

ช้ันปีท่ี 3 นักศึกษาสามารถออกแบบบริการ และพัฒนาสื่อดิจิทัลได้ สามารถจัดเก็บและค้นคืน
สารสนเทศได้ จัดการกับสารสนเทศเพ่ือการท่องเท่ียวและปฏิบัติงาน งานสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนประยุกต์ใช้หลักการตลาดเพ่ืองานบริการสารสนเทศ 

ช้ันปีท่ี 4 นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมการรู้สารสนเทศในสถานศึกษาสร้างนวัตกรรม
ผลงาน งานวิจัย จัดสัมมนา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษาได้ 

1.6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1.6.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
        1)  มีความรู้และทักษะในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศในยุคดิจิทัลและประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองต้น 
 2)  มีความสามารถในการวางแผนและการจัดการสารสนเทศอย่างมีระบบ  
 3)  มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการสารสนเทศได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  พร้อมท้ังประยุกต์ใช้หลักการตลาดเพ่ืองานบริการสารสนเทศ 
        4)  สามารถฝึกปฏิบัติ จัดกิจกรรมการรู้สารสนเทศในสถานศึกษา การสร้างนวัตกรรม 

ผลงานและสร้างผลงานวิจัย เพ่ือพัฒนาวิชาชีพตามความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง 
1.6.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา 

MODU203  การดําเนินงานห้องสมุดในยุคดิจิทัล 
1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา (PLO) 

   1.1)  ผู้เรียนสามารถจัดระบบและทํารายการทรัพยากรสารสนเทศได้ 
   1.2)  ผู้เรียนสามารถออกแบบและให้บริการสารสนเทศในยุคดิจิทัลได้ 
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   1.3)  ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการและดําเนินงานห้องสมุด  ศูนย์สารสนเทศยุค
ดิจิทัลได้ 
 2) ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (CLO) 
   2.1) IS221 การจัดระบบความรู้         
    2.1.1) มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการและทฤษฎีการจัดระบบความรู้ 
และการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 
    2.1.2) สามารถคิดวิเคราะห์ประเมินค่า และเลือกใช้ระบบการจัดความรู้
ท่ีเหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน มีทักษะในการจัดระบบบความรู้และการจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 
    2.1.3) ตระหนักและเห็นความสําคัญของการจัดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ                       
   2.2) IS333 การออกแบบบริการ 
    2.2.1) มีความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้สารสนเทศในยุคดิจิทัล และ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้เพ่ือการออกแบบและบริการในยุคดิจิทัลได้  
    2.2.2) สามารถออกแบบ และพัฒนาบริการสารสนเทศ ให้ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ในยุคดิจิทัลได้     
    2.2.3) มีความตระหนักและเห็นคุณค่าของพฤติกรรมผู้ใช้สารสนเทศ 
และมีศิลปะในการให้บริการ (Service Mind) 
   2.3) IS467 การจัดการห้องสมุดดิจิทัลและนวัตกรรม      
    2.3.1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบห้องสมุดดิจิทัล สามารถคิด
วิเคราะห์ประเมินค่า และเลือกใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของ
หน่วยงาน   
    2.3.2) สามารถออกแบบและพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล และสามารถสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือการบริการสารสนเทศได้   
    2.3.3) ตระหนักและเห็นความสําคัญของการใช้ห้องสมุดดิจิทัลเป็น
เครื่องมือในการให้บริการและเผยแพร่สารสนเทศในยุคปัจจุบัน 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา 5 ปี 
2.1 การจัดการหลักสูตร 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับป ริญญาตรีตาม ท่ี  สกอ . 
กําหนด 

1. ปรับปรุงหลักสูตรและเชิญ  
ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์หลักสูตร 

1. รายงานการประเมินหลักสูตร
สารสนเทศศาสตร์ 
2. คํ าสั่ งแ ต่ ง ต้ั งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
3. หลักสูตรท่ีผ่านการปรับแก้ไข
แล้ว 

2.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1. ร่วม มือ กับ ห้องสมุดและ
สถาบันบริการสารสนเทศ 

1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
โดยความร่วมมือกับ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม และห้องสมุดหรือ
สถาบันบริการสารสนเทศท่ีเป็น
แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
สารสนเทศศาสตร์ 

1. ระดับความสํ าเร็จ ในการร่วม
พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอน กั บ ห น่ วย งานภ าย ใน แล ะ
ภายนอก 
2. ผลประเมินการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางสารสนเทศศาสตร์ 

2.3 การให้คําปรึกษาและความช่วยเหลือต่อนักศึกษา 
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

1. ปรับปรุงระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
เพ่ือให้คําปรึกษาและช่วยเหลือท้ัง
ในด้านวิชาการกิจกรรม และการ
ดําเนินชีวิต คุณธรรมจริยธรรม 
แก่นักศึกษา 

1. ปรับปรุงระบบอาจารย์ 
ท่ี ป รึ ก ษ า  โด ย ให้ มี อ าจ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบด้านประสานงานกับ
นักศึกษา 

1. คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์      
ผู้ประสานงานกับนักศึกษา 
2. ตารางสอนท่ีเป็นช่ัวโมง 
อาจารย์ท่ีปรึกษาพบนักศึกษา 
3. คู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษา 
4.รายงานผลการจัดเก็บ ข้อ มูล
บัณฑิต 

2. จัดทําฐานข้อมูลบัณฑิตหลัง
สําเร็จการศึกษาเพ่ือนํามาเป็น
แนวทางในการให้คําปรึกษาและ
ความช่วยเหลือต่อนักศึกษาในการ

2. กําหนดให้มีอาจารย์ท่ีปรึกษา
ให้ดูแลนักศึกษาในแต่ละช้ันปี 
3.กําหนดเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ
อย่างชัดเจน 



(มคอ.2) หน้า 12 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565 
 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ประกอบอาชีพ 4. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลบัณฑิต

หลังสําเร็จการศึกษา 
2.4 ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมและความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพ

บัณฑิต 
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

1. มีการทําวิจัยสถาบันเพ่ือติดตาม 
ผลการได้งานทําของบัณฑิตความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือนํามา
เป็นแนวทางปรับปรุงหลักสูตร 

1. ทําวิจัยสถาบันเพ่ือติดตามผล
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

1. รายงานสภาวการณ์มีงานทําของ
บัณฑิต 

2. ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 2 .  เ พ่ิ ม ร า ย วิ ช า ด้ า น  
เท ค โน โล ยี ส า ร ส น เท ศ ใ ห้
สอดคล้องกับสังคมและบริบทใน
ปัจจุบัน 

2. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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หมวดท่ี  3  ระบบการจัดการศึกษาการดําเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

  ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  มีภาคฤดูร้อน  
  ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

2.1.1 วัน - เวลาดําเนินการ 
 วัน – เวลาราชการปกติ 
 ภาคการศึกษาท่ี  1   เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม 
 ภาคการศึกษาท่ี  2 เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม 
 นอกวัน – เวลาราชการ (วันเสาร์-อาทิตย์) 

2.1.2 ระยะเวลาการศึกษา  
ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียน

เรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
2.1.3 การลงทะเบียนเรียน  

การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 โดยในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
2.1.4 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 

1) การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
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ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องหลักเกณฑ์ใน
การวัดผลและประเมินผลการเรียนในรายวิชาระดับปริญญาตรี 

2) เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 
ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ดังน้ี 
1) มีความประพฤติดี 
2) สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมท้ังรายวิชาเอกและ

เงื่อนไขท่ีกําหนด ของสาขาวิชาน้ัน 
3) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า 2.00 
4) มีระยะเวลาสําเร็จศึกษาตามข้อ 30 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
5) ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่าท่ีกระทรวง 

ศึกษาธิการรับรอง  
2.2.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
2.2.3 ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือก

บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามหรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

2.3.1 การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นระดับมหาวิทยาลัยเป็นการเรียนรู้
ท่ีมีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิม การมีสังคมใหม่ สภาพการเรียน 

2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คอมพิวเตอร์ 
ท่ีแตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบทางการศึกษา 

2.3.3 การบริหารเวลาเนื่องจาก มีกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ
สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องบริหารเวลาให้เหมาะสม 

2.3.4 นักศึกษายังไม่เข้าใจถึงศาสตร์ท่ีตัวเองศึกษา 
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ท้ังในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุม
ผู้ปกครอง จัดระบบการปรึกษาแนะแนว โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแลประสานงาน 
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กับอาจารย์ผู้สอนและผู้ปกครอง ในกรณีท่ีมีปัญหา 
2.4.2 จัดอบรมเพ่ือปรับระดับความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและคอมพิวเตอร์ให้กับ

นักศึกษา 
2.4.3 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ท่ีปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ทําหน้าท่ีสอดส่องดูแล

ตักเตือน ให้คําปรึกษาแนะนําแก่นักศึกษาตลอดหลักสูตร 
2.4.4 มีคณะกรรมการอาจารย์ท่ีปรึกษาให้คําแนะนําและความช่วยเหลือแก่อาจารย์ท่ี

ปรึกษาจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลนักศึกษา เช่น วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์         
การติดตามการเรียนของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1-4 จากอาจารย์ท่ีปรึกษา และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้าน
ต่างๆ เป็นต้น 

2.4.5 จัดกิจกรรมบัณฑิตพบนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 เพ่ือให้บัณฑิตท่ีประสบความสําเร็จช่วยสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

นักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ช้ันปีท่ี 1 30 30 30 30 30 
ช้ันปีท่ี 2 - 30 30 30 30 
ช้ันปีท่ี 3 - - 30 30 30 
ช้ันปีท่ี 4 - - - 30 30 
รวม 30 60 90 120 120 

จํานวนท่ีคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - - - 30 30 
2.6 งบประมาณตามแผน  

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ค่าบํารุงรักษา 540,000 1,080,000 1,620,000 2,160,000 2,160,000
 - ค่าลงทะเบียน 21,000 42,000 63,000 84,000 84,000 
 - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 561,000 1,122,000 1,683,000 2,244,000 2,244,000

รวมรายรับ 540,000 1,080,0001,620,0002,160,000 2,160,000
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2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ก. งบดําเนินการ      

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 448,800 897,600 1,346,400 1,795,200 1,795,200
รวม (ก) 448,800 897,600 1,346,4001,795,200 1,795,200

ข. งบลงทุน      
ค่าครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง 112,200 224,400 336,600 448,800 448,800

รวม (ข) 112,200 224,400 336,600 448,800 448,800
รวม (ก) + (ข) 561,000 1,122,000 1,683,0002,244,000 2,244,000
จํานวนนักศึกษา 30 60 90 120 120 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อปี 18,700 18,700 18,700 18,700 18,700 
2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรียน 
� แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
� แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
� แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
� แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
  อ่ืน ๆ 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า   125 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.1) กลุ่มวิชาภาษา   ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
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1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 
1.5) กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 89 หน่วยกิต 
เปิดสอนแบบวิชาเอกเด่ียว และแบบวิชาเอก-โท ดังน้ี 

 2.1) วิชาเอกเด่ียว      89 หน่วยกิต 
2.2.1) วิชาแกน      4 หน่วยกิต 
2.2.2) วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต 

เอกบังคับ     45 หน่วยกิต 
เอกเลือก   ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 

2.2.3) วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา            7 หน่วยกิต 
  2.2) วิชาเอก-โท      89 หน่วยกิต 
  2.2.1) วิชาแกน      4 หน่วยกิต 
  2.2.2) วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 

เอกบังคับ     45 หน่วยกิต 
เอกเลือก   ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

2.2.3) วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา   7 หน่วยกิต 
2.2.4) วิชาโท    ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
3.1.3 รายวิชา 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.1)  กลุ่มวิชาภาษา     ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

GELN100 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Thai for Communication 
GELN101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)
 English for Communication 
GELN102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ 3(3-0-6)
 English for Learning  
GELN103 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6)
 English for Specific Purposes  
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GELN104 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6)
 Foundation English 
GELN105 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
 French for Communication 
GELN106 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)
 Chinese for Communication  
GELN107 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)
 Japanese for Communication 
GELN108 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(3-0-6)
 Vietnamese Language and Culture 
GELN109 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย  3(3-0-6)
 Indonesia Language and culture 
GELN110 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6)
 Korean Language and Culture 
GELN111 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 English Speaking and Listening Skills 

1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
GEHU100 จิตตปัญญาศึกษา 3(3-0-6)
 Contemplative  Education 
GEHU101 ปรัชญาชีวิต 3(3-0-6)
 Philosophy of Life 
GEHU102 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6)
 Meaning of Life 
GEHU103 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน  3(3-0-6)
 Human Behavior and Self Development 
GEHU104 สุนทรียะของชีวิต 3(3-0-6)
 Aesthetic of Life 
GEHU105 ดนตรีนิยม 3(3-0-6)
 Music Appreciation  
GEHU106 สุนทรียะทางทัศนศิลป์  3(3-0-6)
 Visual Art Aesthetic 
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GEHU107 สุนทรียะทางนาฏศิลป์ไทย  3(3-0-6)
 Dramatics Art Aesthetic in Thai  
GEHU108 การใช้ห้องสมุดยุคใหม่  3(3-0-6)
 Using Modern Library  
GEHU109 ศิลปะในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
 Art in Daily Life  
GEHU110 สุนทรียะแห่งการถ่ายภาพดิจิทัล 3(2-2-5)
 Aesthetic of Digital Photography  
GEHU111 การวางแผนและการใช้ชีวิตกับวัยผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
 Planning for Life with the Elderly 
GEHU112 ดุลยภาพแห่งชีวิต 3(3-0-6)
 Gesture of Balance  
GEHU113 ศิลปกรรมสําหรับชีวิต 3(3-0-6)
 Arts for life  
GEHU114 สารสนเทศในยุคดิจิทัล 3(2-2-5)
 Digital Literacy  

1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
GESO100 มนุษย์กับสังคม  3(3-0-6)
 Man and Society 
GESO101 วิถีไทย 3(3-0-6)
 Thai Living 
GESO102 วิถีโลก  3(3-0-6)
 Global Living 
GESO103 เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
 Sufficiency Economy 
GESO104 กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต  3(3-0-6)
 Law for Living  
GESO105 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
 Economics in Daily Life 
GESO106 ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย 3(3-0-6)
 Thai Wisdoms in Handicraft 
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GESO107 ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง 3(3-0-6)
 Geosocieties of the Lower Northern Region 
GESO108 การสื่อสารเพ่ือชีวิต 3(2-2-5)
 Communication for Life 
GESO109 ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ 3(3-0-6)
 Media Literacy and Utilization of Information 
GESO110 พิษณุโลกศึกษา 3(3-0-6)
 Phitsanulok Study 
GESO111 รู้ทันการเงิน 3(3-0-6)
 Cognizant of Finances 
GESO112 การศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(2-2-5)
 Democratic Citizenship Education 
GESO113 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
 General Psychology 
GESO114 การต่อต้านทุจริต 3(3-0-6)
 Anti-Corruption 
GESO115 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 3(3-2-5)
 The King’ s Philosophy for Local Development 
GESO116 การคิดเชิงออกแบบระบบและนวัตกรรมสําหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ 3(3-0-6)
 Design Thinking and Innovation for New Age Entrepreneurs 

1.4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์        ไม่น้อยกว่า    3     หน่วยกิต 
GESC100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
 Science in Daily Life 
GESC101 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 Life and Environment 
GESC102 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6)
 Thinking and Decision Making 
GESC103 สถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
 Statistics in Daily Life  
GESC104 สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
 Mental Health in Daily Life 
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GESC105 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 3(2-2-5)
 Information Technology for Life 
GESC106 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 3(3-0-6)
 Technology and Innovation for Sustainable Development 
GESC107 พลังงานกับชีวิต 3(3-0-6)
 Energy and Life 
GESC108 อาหารอาเซียน 3(3-0-6)
 ASEAN Foods 
GESC109 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน 3(3-0-6)
 Value-added Products from Local Wisdoms 
GESC110 พืชในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
 Plants in Daily Life 
GESC111 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 3(3-0-6)
 Household Solid Waste Management 
GESC112 การใช้พลังงานอย่างย่ังยืน 3(3-0-6)
 Sustainable Energy 

1.5) กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย   ไม่น้อยกว่า           3 หน่วยกิต 
GESS100 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5)
 Exercises for Health 
GESS101 นันทนาการเพ่ือชีวิต 3(2-2-5)
 Recreation for Life 
GESS102 สุขภาพเพ่ือชีวิต 3(3-0-6)
 Health for Life 
GESS103 งานช่างในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)
 Handiworks in Daily Life 
GESS104 งานเกษตรในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)
 Agriculture in Daily Life 
GESS105 ครอบครัวในมิติแห่งศาสตร์และศิลป์ 3(3-0-6)
 Family Dimension of Science and Art  
GESS106 การสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ 3(3-0-6)
 Creation Inspiration in Artworks 
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GESS107 วิถีสุขภาพ 3(3-0-6)
 Healthy Life 
GESS108 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ  3(2-2-5)
 21st Century Skills for Living and Occupations  
GESS109 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5)
 Health Promotion and Care  

2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 89 หน่วยกิต 
2.1) วิชาแกน       4 หน่วยกิต 

HU101 ศิลปะการถ่ายทอด 2(2-0-4)
 The Arts of Knowledge Impartment 
HU102 ศิลปะการบริการ 2(1-2-3)
 The Arts of Services 

2.2) วิชาเอก   
2.2.1) เอกบังคับ     45 หน่วยกิต 

วิชาเอกเดี่ยว/วิชาเอก-โท 
IS114 สารสนเทศศาสตร์เบ้ืองต้น 3(3-0-6)
 Introduction to Information Science 
IS162 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(2-2-5)
 Information Technology for Management 
IS163  ฐานข้อมูลเบ้ืองต้น  3(3-0-6)
 Introduction to Database 
IS164   การจัดการเว็บไซต์เพ่ืองานสารสนเทศ    3(2-2-5)
 Website Management for Information Works  
IS221 การจัดระบบความรู้ 3(2-2-5)
 Knowledge Organization 
IS228        การสื่อสารในงานสารสนเทศ  3(2-2-5)
 Communication in Information Works 
IS234 การจัดการสารสนเทศท้องถ่ิน 3(2-2-5)
 Local Information Management 
IS245 ธุรกิจสารสนเทศ 3(2-2-5)
 Information Business 
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IS333 การออกแบบบริการ  3(2-2-5)
 Services Design 
IS344 การจัดการสารสนเทศการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
 Tourism Information Management 
IS364  การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ  3(2-2-5)
 Information Storage and Retrieval 
IS467 การจัดการห้องสมุดดิจิทัลและนวัตกรรม 3(2-2-5)
 Digital Library Management and Innovation 
IS481 พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาการรู้สารสนเทศ   3(2-2-5)
 Learning  Management Behavior in Information Literacy Group 
IS491  การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์  3(2-2-5)
 Research in Information Science 
IS493 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์  3(2-2-5)
 Seminar in Information Science 

2.2.2) เอกเลือก   
วิชาเอกเดี่ยว  ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 
วิชาเอก-โท  ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

IS115 การรู้สารสนเทศในศตวรรษท่ี 21 3(2-2-5)
 Information Literacy in 21st Century 
IS123 การพัฒนาและการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล  3(2-2-5)
 Collections Development and Preservation of Digital Information 
IS151 การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน 3(2-2-5)
 Reading and Reading Promotion 
IS222  การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ  3(2-2-5)
 Cataloging of Information Resources 
IS241 ห้องสมุดโรงเรียน 3(2-2-5)
 School Library  
IS246  การจัดการความรู้เพ่ืองานสารสนเทศ  3(2-2-5)
 Knowledge Management for Information Work 
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IS247 การจัดการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ 3(2-2-5)
 Management of Archives and Museum 
IS336 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในองค์กรสารสนเทศ 3(2-2-5)
 Customer Relation Management in Information Center 
IS345 การจัดการองค์กรสารสนเทศ  3(2-2-5)
 Management of Information Organization 
IS347  สํานักงานสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
 E-Office Information 
IS361 การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล 3(2-2-5)
 Digital Media Design and Development 
IS393 การศึกษาผู้ใช้   3(2-2-5)
 Users Studies  

2.3) วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา  7 หน่วยกิต 
แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   7 หน่วยกิต 

IS391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ 2(90)
 Preparation for Professional Experience in Information Science 
IS392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ 5(450)
 Field Experience in Information Science 

แผนฝึกสหกิจศึกษา               7         หน่วยกิต 
IS498 เตรียมสหกิจศึกษาสารสนเทศศาสตร์ 1(45)
 Co-operative Education Preparation in Information Science  
IS499 สหกิจศึกษาสารสนเทศศาสตร์ 6(--)
 Co-operative Education in Information Science  

2.4) วิชาโท    ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 สําหรับนักศึกษา แบบวิชาเอก-โท ต้องเรียนวิชาโท สาขาใดสาขาหน่ึงท่ี

เปิดสอนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามหรือจาก
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยไม่ซํ้ากับรายวิชาท่ีเรียนมาแล้วและ
ต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตรน้ี 
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วิชาโทสารสนเทศศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนมาเลือกเรียน โดยเลือกเรียนรายวิชาต่อไปน้ี 
วิชาโทบังคับ      9 หน่วยกิต 

IS114 สารสนเทศศาสตร์เบ้ืองต้น 3(3-0-6)
 Introduction to Information Science 
IS221 การจัดระบบความรู้ 3(2-2-5)
 Knowledge Organization 
IS333 การออกแบบบริการ  3(2-2-5)
 Services Design   

วิชาโทเลือก    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาต่อไปน้ี เพียงกลุ่มเดียว 

 กลุ่มการจัดการสารสนเทศ 
IS245 ธุรกิจสารสนเทศ 3(2-2-5)
 Information Business 
IS234 การจัดการสารสนเทศท้องถ่ิน 3(2-2-5)
 Local  information Management 
 กลุ่มการออกแบบและพัฒนาส่ือดิจิทัล 
IS164   การจัดการเว็บไซต์เพ่ืองานสารสนเทศ    3(2-2-5)
 Website Management for Information Works  
IS361 การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล 3(2-2-5)
 Digital Media Design and Development  
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3.1.4 แผนการศึกษา 
1) วิชาเอกเด่ียว 

ภาคการศึกษาท่ี  1  ช้ันปีท่ี  1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา วิชาบังคับก่อน

GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (1) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (2) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (3) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
IS114 สารสนเทศศาสตร์เบ้ืองต้น 

Introduction to Information Science 
3(3-0-6) เอกบังคับ - 

IS162 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ  
Information Technology for Management 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

ISxxx วิชาเอกเลือก (1) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
รวม 18 หน่วยกิต   

 

ภาคการศึกษาท่ี  2  ช้ันปีท่ี  1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (4) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (5) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
HU101 ศิลปะการถ่ายทอด 

The Arts of Knowledge Impartment 
2(2-0-4) วิชาแกน - 

IS163 ฐานข้อมูลเบ้ืองต้น 
Introduction to Database 

3(3-0-6) เอกบังคับ - 

IS164 การจัดการเว็บไซต์เพ่ืองานสารสนเทศ   
Website Management for Information Works

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

ISxxx วิชาเอกเลือก (2) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
ISxxx วิชาเอกเลือก (3) 3(x-x-x) เอกเลือก - 

รวม 20 หน่วยกิต   



(มคอ.2) หน้า 27 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565 
 

ภาคการศึกษาท่ี  1  ช้ันปีท่ี  2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (6) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (7) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (8) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
HU102 ศิลปะการบริการ 

The Arts of Services 
2(1-2-3) วิชาแกน - 

IS221 การจัดระบบความรู้ 
Knowledge Organization 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

IS228 การสื่อสารในงานสารสนเทศ 
Communication in Information Works 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

ISxxx วิชาเอกเลือก (4) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
รวม 20 หน่วยกิต   

 

 
ภาคการศึกษาท่ี  2  ช้ันปีท่ี  2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (9) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (10) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
IS234 การจัดการสารสนเทศท้องถ่ิน 

Local information Management 
3(2-2-5) เอกบังคับ - 

IS245 ธุรกิจสารสนเทศ 
Information Business 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

ISxxx วิชาเอกเลือก (5) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
ISxxx วิชาเอกเลือก (6) 3(x-x-x) เอกเลือก - 

รวม 18 หน่วยกิต   
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ภาคการศึกษาท่ี  1  ช้ันปีท่ี  3 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

xxxx วิชาเลือกเสรี (1) 3(x-x-x) เลือกเสร ี - 
IS333      การออกแบบบริการ  

Services Design 
3(2-2-5) เอกบังคับ - 

ISxxx วิชาเอกเลือก (7) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
ISxxx วิชาเอกเลือก (8) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
ISxxx วิชาเอกเลือก (9) 3(x-x-x) เอกเลือก - 

รวม 15 หน่วยกิต   
 
 

ภาคการศึกษาท่ี  2  ช้ันปีท่ี  3 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

xxxx วิชาเลือกเสรี (2) 3(x-x-x) เลือกเสร ี - 
IS344 การจัดการสารสนเทศการท่องเท่ียว 

Tourism  Information Management 
3(2-2-5) เอกบังคับ - 

IS364  การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ  
Information Storage and Retrieval 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

ISxxx วิชาเอกเลือก (10) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
ISxxx วิชาเอกเลือก (11) 3(x-x-x) เอกเลือก - 

รวม 15 หน่วยกิต   
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แผนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
ภาคการศึกษาท่ี  1  ช้ันปีท่ี  4 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

IS391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ 
Preparation for Professional Experience in 
Information Science 

2(90) ประสบการณ์
ภาคสนาม 

- 

IS467 การจัดการห้องสมุดดิจิทัลและนวัตกรรม 
Digital Library Management and Innovation 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

IS481 
 

พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาการรู้
สารสนเทศ  
Learning management behavior in 
information literacy group 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

IS491 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ 
Research in Information Science 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

IS493 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์  
Seminar in Information Science 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

รวม 14 หน่วยกิต   
 
 

ภาคการศึกษาท่ี  2  ช้ันปีท่ี  4 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

IS392 
 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ 
Field Experience in Information Science 

5(450) ประสบการณ์
ภาคสนาม 

IS391 

รวม 5 หน่วยกิต   
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แผนฝึกสหกิจศึกษา 
ภาคการศึกษาท่ี  1  ช้ันปีท่ี  4 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

IS467 การจัดการห้องสมุดดิจิทัลและนวัตกรรม 
Digital Library Management and 
Innovation 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

IS481 
 

พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาการรู้
สารสนเทศ  
Learning management behavior in 
information literacy group 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

IS491 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ 
Research in Information Science 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

IS493 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์  
Seminar in Information Science 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

IS498 เตรียมสหกิจศึกษาสารสนเทศศาสตร์ 
Co-operative Education Preparation in 
Information Science 

1(45) สหกิจศึกษา - 

รวม 13 หน่วยกิต   
 

ภาคการศึกษาท่ี  2  ช้ันปีท่ี  4 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

IS499 
 

สหกิจศึกษาสารสนเทศศาสตร์ 
Co-operative Education in Information 
Science 

6(--) สหกิจศึกษา IS498 

รวม 6 หน่วยกิต   
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2) วิชาเอก - โท 
ภาคการศึกษาท่ี  1  ช้ันปีท่ี  1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (1) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (2) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (3) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
IS114 สารสนเทศศาสตร์เบ้ืองต้น 

Introduction to Information Science 
3(3-0-6) เอกบังคับ - 

IS162 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ  
Information Technology for Management

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

ISxxx วิชาเอกเลือก(1) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
รวม 18 หน่วยกิต   

 
ภาคการศึกษาท่ี  2  ช้ันปีท่ี  1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (4) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (5) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
HU101 ศิลปะการถ่ายทอด 

The Arts of Knowledge Impartment 
2(2-0-4) วิชาแกน - 

IS163 ฐานข้อมูลเบ้ืองต้น 
Introduction to Database 

3(3-0-6) เอกบังคับ - 

IS164 การจัดการเว็บไซต์เพ่ืองานสารสนเทศ   
Website Management for Information 
Works 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

ISxxx วิชาเอกเลือก(2) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
ISxxx วิชาเอกเลือก(3) 3(x-x-x) เอกเลือก - 

รวม 20 หน่วยกิต   
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ภาคการศึกษาท่ี  1  ช้ันปีท่ี  2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (6) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (7) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (8) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
HU102 ศิลปะการบริการ 

The Arts of Services 
2(1-2-3) วิชาแกน - 

IS221 การจัดระบบความรู้ 
Knowledge Organization 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

IS228 การสื่อสารในงานสารสนเทศ 
Communication in Information Works 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

xxxx วิชาโท (1) 3(x-x-x) วิชาโท - 
รวม 20 หน่วยกิต   

 
ภาคการศึกษาท่ี  2  ช้ันปีท่ี  2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (9) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (10) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
IS234    การจัดการสารสนเทศท้องถ่ิน 

Local information Management 
3(2-2-5) เอกบังคับ - 

IS245 ธุรกิจสารสนเทศ 
Information Business 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

ISxxx วิชาเอกเลือก(4) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
xxxx วิชาโท (2) 3(x-x-x) วิชาโท - 

รวม 18 หน่วยกิต   
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ภาคการศึกษาท่ี  1  ช้ันปีท่ี  3 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

xxxx วิชาเลือกเสรี (1) 3(x-x-x) เลือกเสร ี - 
IS333      การออกแบบบริการ  

Services Design 
3(2-2-5) เอกบังคับ - 

ISxxx วิชาเอกเลือก(5) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
ISxxx วิชาเอกเลือก(6) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
xxxx วิชาโท (3) 3(x-x-x) วิชาโท - 

รวม 15 หน่วยกิต   
 

ภาคการศึกษาท่ี  2  ช้ันปีท่ี  3 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

xxxx วิชาเลือกเสรี (2) 3(x-x-x) เลือกเสร ี - 
IS344 การจัดการสารสนเทศการท่องเท่ียว 

Tourism  Information Management 
3(2-2-5) เอกบังคับ - 

IS364  การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ  
Information Storage and Retrieval 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

IS467 การจัดการห้องสมุดดิจิทัลและนวัตกรรม 
Digital Library Management and 
Innovation 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

xxxx วิชาโท (4)       3(x-x-x) วิชาโท - 
รวม 15 หน่วยกิต   
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แผนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
ภาคการศึกษาท่ี  1  ช้ันปีท่ี  4 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

IS391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ 
Preparation for Professional Experience in 
Information Science 

2(90) ประสบการณ์
ภาคสนาม 

- 

IS481 
 

พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาการรู้
สารสนเทศ  
Learning management behavior in 
information literacy group 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

IS491 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ 
Research in Information Science 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

IS493 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์  
Seminar in Information Science 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

xxxx วิชาโท (5) 3(x-x-x) วิชาโท - 
รวม 14 หน่วยกิต   

 
ภาคการศึกษาท่ี  2  ช้ันปีท่ี  4 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

IS392 
 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ 
Field Experience in Information Science 

5(450) ประสบการณ์
ภาคสนาม 

IS391 

รวม 5 หน่วยกิต   
 
 
 
 
 



(มคอ.2) หน้า 35 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565 
 

แผนฝึกสหกิจศึกษา 
ภาคการศึกษาท่ี  1  ช้ันปีท่ี  4 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

IS467 การจัดการห้องสมุดดิจิทัลและนวัตกรรม 
Digital Library Management and 
Innovation 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

IS481 
 

พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาการรู้
สารสนเทศ  
Learning management behavior in 
information literacy group 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

IS491 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ 
Research in Information Science 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

IS493 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์  
Seminar in Information Science 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

IS498 เตรียมสหกิจศึกษาสารสนเทศศาสตร์ 
Co-operative Education Preparation in 
Information Science 

1(45) สหกิจศึกษา - 

รวม 13 หน่วยกิต   
 

ภาคการศึกษาท่ี  2  ช้ันปีท่ี  4 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

IS499 
 

สหกิจศึกษาสารสนเทศศาสตร์ 
Co-operative Education in Information 
Science 

6(--) สหกิจศึกษา IS498 

รวม 6 หน่วยกิต   



(มคอ.2) หน้า 36 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565 
 

3.1.5 ความหมายระบบรหัสวิชา 
การกําหนดคําอธิบายระบบรหัสวิชายึดระบบการจัดกลุ่มสาขาวิชาของ ISCED 

(International Standard Classification Education) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
เรื่องการใช้ระบบรหัสวิชา พ.ศ. 2554 โดยกําหนดให้รหัสวิชาประกอบด้วย 

ตัวอักษร  มีความหมาย ดังน้ี 
IS หมายถึง  อักษรย่อสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

เลขหลักร้อย หมายถึง  ระดับความยากง่ายของช้ันปี เลข 1-5 หมายถึงระดับปริญญาตรี 
เลขหลักสิบ  หมายถึง  กลุ่มวิชาในสาขาวิชา 

0 หมายถึง  กลุ่มวิชา --------------------- 
1 หมายถึง  กลุ่มวิชา กลุ่มวิชาความรู้ท่ัวไป 
2         หมายถึง  กลุ่มวิชา กลุ่มวิชางานเทคนิค 
3  หมายถึง  กลุ่มวิชา กลุ่มวิชางานบริการ 
4  หมายถึง  กลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการบริหาร 
5  หมายถึง  กลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการอ่านและแหล่งสารสนเทศ 
6  หมายถึง  กลุ่มวิชา กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7  หมายถึง  กลุ่มวิชา --------------------- 
8  หมายถึง  กลุ่มวิชา กลุ่มการสอนทางสารสนเทศศาสตร์ 
9  หมายถึง  กลุ่มวิชา ฝึกประสบการณ์และการศึกษาอิสระ (ปัญหาพิเศษ, 
            สหกิจศึกษา สัมมนา โครงการวิจัย วิทยานิพนธ์) 

เลขหลักหน่วย หมายถึง  ลําดับรายวิชาในกลุ่มวิชาน้ันๆ 
 

 3.1.6 คําอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา     หน่วยกิต 
GELN100 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร      3(3-0-6) 
  Thai for Communication  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความสําคัญของภาษาไทย หลักภาษาไทย ปัญหาการใช้ภาษาไทย การเสริมสร้างทักษะ
ด้านการฟัง การอ่าน การพูดและการเขียนภาษาไทย 
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GELN101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร     3(3-0-6) 
  English for Communication 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 หลักการฟัง พูด อ่านและเขียนศัพท์ การใช้สํานวนภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้ในการสื่อสารใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน 
 
GELN102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้     3(3-0-6) 
  English for Learning 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  การอ่านระดับคํา วลี ประโยคและย่อหน้าภาษาอังกฤษ โดยใช้กลวิธีการอ่านเบ้ืองต้น
เพ่ือหาหัวข้อเรื่อง จับใจความสําคัญและรายละเอียดจากสิ่งท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวัน เช่น โฆษณา       
ฉลากยา ป้ายสัญลักษณ์ ประกาศรับสมัครงาน เป็นต้น   
 
GELN103 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ    3(3-0-6) 
  English for Specific Purposes 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เพ่ิมพูน

การใช้คํา และสํานวนในสถานการณ์ตามบริบทต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับอาชีพ และการปฏิบัติงานของ
สาขาวิชา 
 
GELN104 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน      3(3-0-6) 
  Foundation English 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  โครงสร้างท่ีสําคัญของภาษาอังกฤษ บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษ เน้นความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารสื่อความหมาย โดยผสมผสานวัฒนธรรม
ไทยและตะวันตกในชีวิตประจําวัน 
 
GELN105 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการส่ือสาร     3(3-0-6) 
  French for Communication 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาฝร่ังเศสเพื่อใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  
ในชีวิตประจําวัน 
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GELN106 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร      3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาจีนเพ่ือใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  

ในชีวิตประจําวัน 
 
GELN107 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการส่ือสาร     3(3-0-6) 
  Japanese for Communication 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  

ในชีวิตประจําวัน 
 
GELN108 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม     3(3-0-6) 
  Vietnamese Language and Culture 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ทักษะการอ่าน การฟังการพูด การเขียน และการใช้ภาษาเวียดนาม จากสิ่งท่ีพบเห็นใน
ชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย การนับเลขอาชีพ ครอบครัวและอ่ืนๆ รวมถึงวัฒนธรรมการติดต่อสื่อสาร
กับคนเวียดนาม ความหมายและการนําไปใช้ในประโยคสนทนา  
 
GELN109  ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย     3(3-0-6) 
 Indonesian Language and Culture 
                  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ทักษะการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดด้วยภาษาอินโดนีเซียพ้ืนฐาน รวมถึงอธิบาย
เรื่องวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประเพณีของอินโดนีเซียเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจภูมิหลังของภาษาและวัฒนธรรมได้ดี
ย่ิงข้ึน 
 
GELN110 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี      3(3-0-6) 
  Korean Language and Culture 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ฝึกทักษะพ้ืนฐานของภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี มรรยาทในการใช้ภาษาเกาหลี ทักษะ

การสื่อสารภาษาเกาหลีเบ้ืองต้นที่ใช้ในชีวิตประจําวัน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เทศกาล และสถานท่ีท่ีสําคัญ
ของประเทศเกาหลี 
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GELN111 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
English Speaking and Listening Skills 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นสําคัญ ฟังบทสนทนาและข้อความสั้น ๆ แล้ว 

จับใจความ ใช้ประโยคและสํานวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว สื่อสารเรื่องท่ีง่าย และเป็นกิจวัตรท่ีต้องมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงและไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งท่ีคุ้นเคยหรือทําเป็นประจํา ใช้ภาษาและโครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ในการพูดโต้ตอบในสถานการณ์ท่ีแตกต่างหลากหลาย โดยใช้ภาษา นํ้าเสียง กิริยาท่าทางท่ี
เหมาะสมตามมารยาททางสังคม และรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการทางภาษา คือ
พูด ฟัง อ่าน เขียน การสื่อสาร การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล และการฝึกปฏิบัติทักษะการ
สื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ 
 
GEHU100 จิตตปัญญาศึกษา      3(3-0-6) 
  Contemplative Education 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  แนวคิดและหลักพ้ืนฐานของจิตตปัญญาศึกษา การทําความเข้าใจชีวิต การรู้จักตนเอง
การเปิดมณฑลแห่งการเรียนรู้ การรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ การฝึกความมีสติ การใช้ความรักความเมตตา
และปัญญาในการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ โดยปราศจากอคติ การใช้งานศิลปะ หรือดนตรี หรือ
กิจกรรมต่างๆ เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาจิต การทํากิจกรรมอาสาสมัครหรือจัดทําโครงการช่วยเหลือหรือ
พัฒนาชุมชนเพ่ือสร้างจิตสาธารณะ การเช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตอย่าง
สมดุล 
 
GEHU101 ปรัชญาชีวิต       3(3-0-6) 
  Philosophy of Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับปรัชญา วิธีการทางปรัชญา การต้ังคําถามทางปรัชญาคุณค่าของ

ปรัชญาสาขาต่าง ๆ ของปรัชญา ทัศนะเก่ียวกับชีวิตด้านศาสนา ปรัชญาและวิทยาศาสตร์ การจัดการกับ
ปัญหาชีวิตและศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 
GEHU102 ความจริงของชีวิต      3(3-0-6) 
  Meaning of Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความรู้เกี่ยวกับความจริงของชีวิตการใช้ชีวิตท่ีถูกต้องตามหลักศาสนาของทุกศาสนาการ 
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พัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับครอบครัว สังคม เพ่ือให้เกิดความสุขอย่างแท้จริง 
 
GEHU103 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน     3(3-0-6) 
  Human Behavior and Self Development 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  พฤติกรรมมนุษย์และปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมองค์ประกอบของพฤติกรรมบุคลิกภาพการ
ประเมินและการพัฒนาตนเอง มนุษย์สัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันในสังคมและการเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข 
 
GEHU104 สุนทรียะของชีวิต      3(3-0-6) 
  Aesthetic of Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมายและความสําคัญของสุนทรียศาสตร์  หลักการทางสุนทรียศาสตร์และศิลปะ

กระบวนการสร้างสรรค์และการประเมินค่าศิลปะ ผ่านทักษะและประสบการณ์ทางการเห็น การฟังและ
การเคลื่อนไหว  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการมีรสนิยมทางศิลปะและปรับใช้ในการดําเนินชีวิต 
 
GEHU105 ดนตรีนิยม       3(3-0-6) 
  Music Appreciation 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับดนตรี องค์ประกอบดนตรี ความรู้ความเข้าใจและเห็น
คุณค่าในความไพเราะของดนตรี ท้ังดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก 
 
GEHU106 สุนทรียะทางทัศนศิลป์      3(3-0-6) 
  Visual Art Aesthetic  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
การรับรู้และประสบการณ์ทางความงาม ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติทัศนศิลป์และ

มนุษย์  ความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าความงามทางทัศนศิลป์ไทยนานาชาติและสากล 
 
GEHU107 สุนทรียะทางนาฏศิลป์ไทย     3(3-0-6) 
  Dramatics Art Appreciation in Thai 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ประวัติการฟ้อนรํา ลักษณะและชนิดการแสดงระบํา รํา ฟ้อน ละครโขน วิพิธทัศนา

มหรสพ การละเล่นของหลวง เพลงพ้ืนเมืองและการแสดงพ้ืนเมือง อภิปรายเปรียบเทียบวิเคราะห์ลักษณะ 
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ท่ีนิยมว่าดีงามในด้านลีลา ท่ารํา ท่วงทํานองเพลง  
 
GEHU108 การใช้ห้องสมุดยุคใหม่      3(3-0-6) 
  Using Modern Library 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับห้องสมุด และแหล่งสารสนเทศ บริการห้องสมุดยุคใหม่ ทรัพยากร

สารสนเทศและการจัดเก็บ การสืบค้นสารสนเทศ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม 
 
GEHU109 ศิลปะในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
 Art in Daily Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมายและความสําคัญของศิลปะและชีวิตประจําวัน องค์ประกอบศิลป์หลักการ

ออกแบบ รสนิยม บุคลิกภาพและการแต่งกาย อาหารและการตกแต่งบ้านเรือน การสื่อสารและการ
นําเสนอนําไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
 
GEHU110 สุนทรียะแห่งการถ่ายภาพดิจิทัล     3(2-2-5) 
  Aesthetic of Digital Photography 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  สุนทรียะและคุณค่าทางสุนทรียะ กระบวนการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล แนวคิดในการ
สร้างความหมายของภาพถ่ายดิจิทัลเพ่ือนําเสนอความหมายอย่างมีศิลปะ ทักษะเบ้ืองต้นในการบริหาร
จัดการภาพดิจิทัลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
GEHU111 การวางแผนและการใช้ชีวิตกับวัยผู้สูงอายุ   3(3-0-6) 
  Planning for Life with the Elderly 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
สถานการณ์ผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ สุขภาวะในผู้สูงอายุ การบริบาลผู้สูงอายุ

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ และการ
เกษียณการวางแผน และการต้ังเป้าหมายชีวิตเพ่ือเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ การสร้างแผนท่ีชีวิต หลักการเขียน
โครงการการวางแผนชีวิตวัยผู้สูงอายุ 
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GEHU112 ดุลยภาพแห่งชีวิต      3(3-0-6) 
  Gesture of Balance 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมาย ปรัชญาและคุณค่าของดุลยภาพแห่งชีวิต การดําเนินชีวิตในแต่ละช่วงวัย 

การกําหนดเป้าหมายชีวิตเพ่ือการครองตนครองคนและครองงาน การวางแผนและการต้ังเป้าหมายชีวิตใน
แต่ละช่วงวัย การปรับปรนของชีวิต และสันติสุขแห่งชีวิตตามหลักปรัชญาและศาสนา 

 
GEHU113 ศิลปกรรมสําหรับชีวิต      3(3-0-6) 
  Arts for life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ขับร้องเพลงตามจังหวะ ทํานอง และเน้ือหาของเพลงไทยสากลแต่ละประเภทและเพลง

รําวงมาตรฐาน เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ 
ปฏิบัติการรําวงในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ใน
งานทัศนศิลป์ หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบ
ฉาก เวที สื่อการเรียนรู้ และแฟ้มผลงาน จัดทําผลงานทางศิลปะ นําเสนอผลงาน และวิพากษ์ผลงาน
ศิลปะ 
 
GEHU114 สารสนเทศในยุคดิจิทัล      3(2-2-5) 
  Digital Literacy 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมาย และความสําคัญของพลเมืองดิจิทัล ทักษะการรู้สารสนเทศ การเข้าถึงสื่อ

และแหล่งสารสนเทศดิจิทัล การประเมินและการประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับนําเสนอสารสนเทศ 
จริยธรรมการใช้สารสนเทศในยุคดิจิทัล 
 
GESO100 มนุษย์กับสังคม       3(3-0-6) 
  Man and Society 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ประวัติความเป็นมาของสังคมและวัฒนธรรมไทย สภาพปัจจุบันในมิติต่างๆ เช่นด้าน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ภูมิปัญญา การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และปัญหาสังคมไทยความ
ร่วมมือ ความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามสถานการณ์โลกในปัจจุบัน แนวทางการดําเนิน
ชีวิตท่ีเหมาะสมในสังคมปัจจุบัน 
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GESO101 วิถีไทย        3(3-0-6) 
  Thai Living 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
พัฒนาการสังคมไทย วัฒนธรรมประเพณีไทย การเปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรม ปัญหา 

สังคมและแนวทางแก้ไข แนวทางการดําเนินชีวิตแบบวิถีไทย 
 
GESO102 วิถีโลก        3(3-0-6) 
  Global Living 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  พัฒนาการและการสร้างสรรค์อารยธรรมของมนุษย์ วิวัฒนาการทางด้านสังคมเศรษฐกิจ
และการเมืองการปกครองของสังคมโลก การจัดระเบียบโลก สถานการณ์ ปัญหาและการแก้ไขปัญหา
สังคมโลก แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและการปรับตัวของประเทศไทยในสังคมโลก 
 
GESO103 เศรษฐกิจพอเพียง      3(3-0-6) 
  Sufficiency Economy 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล   

อดุลยเดช การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและการประกอบสัมมาอาชีพ 
 
GESO104 กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต     3(3-0-6) 
  Law for Living 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  กฎหมายท่ีจําเป็นในการดําเนินชีวิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทยกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ กฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรม 
 
GESO105 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 
  Economics in Daily Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  แนวคิด หลัก และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ตามแนวพระราชดําริ
และการประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 
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GESO106 ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย     3(3-0-6) 
  Thai Wisdoms in Handicraft 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  วิวัฒนาการและคุณค่าของภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย การออกแบบ การผลิตผลงาน
ศิลปหัตถกรรมไทยในท้องถ่ิน 
 
GESO107 ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง      3(3-0-6) 
  Geosocieties of the Lower Northern Region  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
พัฒนาการและแนวคิดของภูมิสังคมองค์ประกอบของระบบภูมิสังคมความสัมพันธ์

ระหว่างภูมิสังคมกับวิถีชีวิตอย่างย่ังยืน มุ่งเน้นพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล่าง  
 
GESO108 การส่ือสารเพื่อชีวิต      3(2-2-5) 
  Communication for Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
แนวคิด หลักการ กระบวนการสื่อสาร และวิธีการของการส่งเสริมกิจกรรม การวางแผน

การกําหนดกลยุทธ์การสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย ปัจจัยท่ีต้องพิจารณาในการเลือก สื่อ กลยุทธ์ในการ
ผสมผสานสื่อ การทดสอบ การประเมินผลการสื่อสาร และการวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้สื่อชนิดต่างๆ
ในปัจจุบัน 
 
GESO109 ความรู้เท่าทันส่ือและการใช้สารสนเทศ    3(3-0-6) 
  Media Literacy and Utilization of Information 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความสําคัญของสื่อและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลักษณะและรูปแบบ         
แหล่งและการเข้าถึง การใช้ประโยชน์จากสื่อและสารสนเทศ ความรู้เท่าทันสื่อ อิทธิผลของข่าวสารและสื่อ
ท่ีมีต่อชีวิตประจําวัน สังคมและวัฒนธรรมค่านิยมและความหมายท่ีแฟงเร้นในเน้ือหาผ่านสื่อสารมวลชน
จริยธรรมและกฎหมายลิขสิทธ์ิ 
 
GESO110 พิษณุโลกศึกษา       3(3-0-6) 
  Phitsanulok Study 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา สภาพสังคม เศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ หน่วยงานและองค์กร 
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ท่ีสําคัญของจังหวัดพิษณุโลก ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประวัติศิลปิน ปราชญ์ท้องถ่ิน ผู้นําและบุคคลสําคัญ
ศิลปวัฒนธรรมการแสดง อาหาร ภาษา ภูมิปัญญา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุท่ีสําคัญ การเรียนรู้
และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การสืบสานและอนุรักษ์ การเห็นคุณค่าและความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์
ในท้องถ่ินตนเอง 
 
GESO111 รู้ทันการเงิน       3(3-0-6) 
  Cognizant of Finances 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
การบริหารจัดการเงินในชีวิตประจําวัน เงินฝากและดอกเบ้ียเงินฝาก เงินกู้และดอกเบ้ีย

เงินกู้ ภาษีเงินได้และการลดหย่อนภาษี การประกันภัยเบ้ืองต้น 
 
GESO112 การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  3(2-2-5) 
 Democratic Citizenship Education 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
แนวคิดสําคัญของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย คุณค่าความเป็นมนุษย์ใน

สังคมพหุวัฒนธรรม สิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีต่อสังคม สิทธิมนุษยชนกับพัฒนาการประชาธิปไตยพลเมือง
อินเตอร์เน็ตและการรู้เท่าทันสื่อ ทักษะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยกับการแก้ไขปัญหาและการจัดการ
ความขัดแย้ง ความกล้าหาญทางจริยธรรมสู่ความเป็นพลเมืองท่ีมุ่งเน้นความเป็นธรรมทางสังคม  
การเปลี่ยนแปลงและอนาคตภาพของประชาธิปไตยในสังคมไทย โครงงานเพ่ือสังคมสู่การเสริมสร้างสังคม
ประชาธิปไตยเพ่ือสังคมท่ีย่ังยืน 

 
GESO113 จิตวิทยาท่ัวไป       3(3-0-6) 
  General Psychology 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมายและวิธีการทางจิตวิทยา ระบบสรีระท่ีมีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์พันธุกรรมและ

สิ่งแวดล้อม ผลและวิธีการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องในปัจจุบัน พัฒนาการของมนุษย์ การรู้สึกและการรับรู้ เชาวน์
ปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ การเรียนรู้ กระบวนการคิด การจําและลืม การจูงใจ บุคลิกภาพและ 
การปรับตัว สุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุ่ม 
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GESO114  การต่อต้านทุจริต      3(3-0-6) 
  Anti-Corruption 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมาย ประเภทและรูปแบบของการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน สถานการณ์ท่ี

เกี่ยวกับการทุจริต ความสําคัญของการทุจริต ผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติและสังคม
โลก สาเหตุของการทุจริต และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตความสําคัญของตนเอง
ในฐานะท่ีเป็นพลเมือง รวมท้ังความรู้เก่ียวกับดัชนีช้ีวัดการทุจริต ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในระดับสากลและระดับประเทศ ศึกษากฎหมายระหว่างประเทศเก่ียวกับ
อนุสัญญาการต่อต้านทุจริต ค.ศ. 2003 และศึกษาถึงการทุจริตในภาครัฐและภาคเอกชน แนวทางการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศไทยและต่างชาติ ตลอดจนศึกษาหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
GESO115 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน    3(2-2-5) 

The King’s Philosophy for Local Development  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

  พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมวงศานุวงศ์ 
ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสําคัญ และเป้าหมายของหลักการทรงงาน โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ และการพัฒนาตามศาสตร์พระราชาอย่างย่ังยืน ตลอดจนถึงการลงพ้ืนท่ีสํารวจ วิเคราะห์
ปัญหา การน้อมนําศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในให้การแก้ปัญหาของพ้ืนท่ีต้ังแต่ระดับบุคคล 
องค์กรธุรกิจหรือชุมชนในระดับท้องถ่ิน และระดับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเทคนิคการสร้างภาคี
เครือข่าย และการฝึกปฏิบัติงานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 
 
GESO116 การคิดเชิงออกแบบระบบและนวัตกรรมสําหรับผู้ประกอบการยุคใหม่   3(3-0-6) 

Design Thinking and Innovation for New Age Entrepreneurs 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการคิดเชิงออกแบบ นวัตกรรม ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการทําธุรกิจ

ของผู้ประกอบการยุคใหม่ พ้ืนฐานการเช่ือมโยงนวัตกรรมสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การเข้าใจความ
ต้องการ และพฤติกรรมของลูกค้าในยุคปัจจุบัน แนวทางการสร้างธุรกิจในยุคนวัตกรรม แนวโน้มและ
สถานการณ์การทําธุรกิจด้วยนวัตกรรม และจริยธรรมของผู้ประกอบการยุคใหม่ 
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GESC100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 
  Science in Daily Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ปรัชญาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาการ

และความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน  พลังงาน ภาวะโลกร้อน เคมีในชีวิตประจําวัน 
และการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
GESC101 ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม      3(3-0-6) 
  Life and Environment  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
พ้ืนฐานของชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศทรัพยากร 

ธรรมชาติและการอนุรักษ์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 
GESC102 การคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
กระบวนการคิดของมนุษย์ เทคนิควิธีการคิดแบบต่าง ๆ การใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์

การใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริงสําหรับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
 
GESC103 สถิติในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
  Statistics in Daily Life  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมายและความสําคัญของสถิติ สถิติท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน การทําบัญชีครัวเรือน

เบ้ืองต้น การนําเสนอข้อมูล การวิเคราะห์แนวโน้มและการพยากรณ์ การคํานวณอัตราดอกเบ้ียและเบ้ีย
ประกันภัย 
 
GESC104 สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 
  Mental Health in Daily Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพจิตและการป้องกันแก้ไข
ทฤษฎีบุคลิกภาพ ความผิดปกติด้านจิตใจความเบ่ียงเบนทางเพศ จิตเวชฉุกเฉินและการส่งเสริมสุขภาพจิต 
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GESC105 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต     3(2-2-5) 
  Information Technology for Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการสื่อสารสืบค้นแสวงหา 
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ในชีวิตประจําวันและการทํางานในอนาคตกฎหมายและจริยธรรมในการใช้ 
สารสนเทศและการประยุกต์ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
GESC106 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน   3(3-0-6) 
  Technology and Innovation for Sustainable Development 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความหมาย แนวคิด และบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อการสร้างสรรค์ท่ีย่ังยืน
และผลกระทบต่อสังคมและความเป็นมนุษย์ รวมถึงนโยบาย กลยุทธ์ เครื่องมือสําหรับการสังเคราะห์และ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสังคมฐานความรู้โดยบริหารจัดการภายใต้จริยธรรมท่ีดี 
 
GESC107 พลังงานกับชีวิต       3(3-0-6) 
  Energy and Life 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี  
  พลังงานในชีวิตประจําวัน ความสําคัญต่อของพลังงานต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และ
ความม่ันคงของชาติ พลังงานท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศชาติและสิ่งแวดล้อมการใช้พลังงานให้มี
ประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์พลังงาน 
 
GESC108 อาหารอาเซียน       3(3-0-6) 
  ASEAN Foods 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
คุณลักษณะอาหารอาเซียน ความแตกต่างของวัฒนธรรมการบริโภคในกลุ่มประเทศ

อาเซียน วัตถุดิบวิธีการผลิตอาหารและมาตรฐานของแต่ละประเทศ 
 
GESC109 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน    3(3-0-6) 
  Value-added Products from Local Wisdoms 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความสําคัญและท่ีมาของภูมิปัญญาท้องถ่ินภาคเหนือตอนล่าง ความสัมพันธ์ระหว่าง 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินกับวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถ่ินภาคเหนือตอนล่างท้ังท่ีเป็นอาหาร ไม่ใช่
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อาหาร สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ รวมท้ังการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และการประยุกต์ใช้ 
 
GESC110 พืชในชีวิตประจําวัน      3(0-0-6) 

Plants in Daily Life 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความสําคัญของพืชท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการใช้ประโยชน์จากพืชใน

ชีวิตประจําวัน  ส่วนของพืชท่ีนํามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันในด้านพืชอาหาร พืชสมุนไพร 
พืชเครื่องด่ืม เครื่องนุ่งห่มและสิ่งก่อสร้าง เครื่องสําอางและอ่ืน ๆ 
 
GESC111 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน    3(3-0-6) 
  Household Solid Waste Management 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระบบการจัดการขยะมูลฝอย การกําจัด

ขยะมูลฝอยท่ีใช้ในปัจจุบัน การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ขยะของเสียท่ีเป็นอันตรายและการจัดการ 

และการประยุกต์ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในครัวเรือน 
 
GESC112 การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน     3(3-0-6) 
  Sustainable Energy 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  แหล่งกําเนิดของพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน ผลกระทบของการผลิตพลังงาน
ต่อสภาวะแวดล้อม การวิเคราะห์ต้นทุนค่าพลังงาน เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในปัจจุบัน เทคโนโลยีไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทน ประสิทธิภาพพลังงานและการจัดการพลังงานในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 
 
GESS100 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ     3(2-2-5) 
  Exercises for Health 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
หลักการ วิธีการ ความสําคัญของการออกกําลังกาย มนุษย์กับการออกกําลังกาย 

ความต้องการการออกกําลังกายในแต่ละวัย การดูแลสมรรถภาพร่างกาย ฝึกปฏิบัติการออกกําลังกายโดย
เลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับเพศ วัย และสภาพร่างกาย 
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GESS101 นันทนาการเพ่ือชีวิต      3(2-2-5) 
  Recreation for Life  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ ประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการ ความต้องการ 

นันทนาการในวัยต่าง ๆ ขอบข่ายและประเภทกิจกรรมนันทนาการ หลักและวิธีการจัดนันทนาการ การนํา
กิจกรรมนันทนาการไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
 
GESS102 สุขภาพเพ่ือชีวิต       3(3-0-6) 
  Health for Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
การดูแลรักษา และพัฒนาสุขภาพ สุขภาพส่วนบุคคล การป้องกันอุบัติเหตุ และ 

การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น สถานการณ์โรคและการป้องกัน การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
 
GESS103 งานช่างในชีวิตประจําวัน      3(2-2-5) 
  Handiworks in Daily Life  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ลักษณะงานช่างในชีวิตประจําวัน การใช้และการบํารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ 

ในบ้าน การซ่อมแซมอุปกรณ์และของใช้ในบ้านให้สามารถใช้งานได้เบ้ืองต้นตามมาตรฐานความปลอดภัย
และหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานงานช่าง 
 
GESS104 งานเกษตรในชีวิตประจําวัน     3(2-2-5) 
  Agriculture in Daily Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
งานเกษตรเบ้ืองต้น การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การถนอมผลผลิตทางการเกษตร 

การจัดการองค์ความรู้เกษตรเพ่ือใช้ในการดํารงชีวิตประจําวัน 
 
GESS105 ครอบครัวในมิติแห่งศาสตร์และศิลป์    3(3-0-6) 
  Family Dimension of Science and Art 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ครอบครัวและปัจจัยท่ีเอ้ือต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว การวิเคราะห์และคลี่คลาย

ปัญหาครอบครัว การจัดการทรัพยากรครอบครัว บ้านและท่ีอยู่อาศัย อาหารและโภชนาการ เสื้อผ้า 
การแต่งกายและศิลปะในการดํารงชีวิต 
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GESS106 การสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ    3(3-0-6) 
  Creation Inspiration in Artworks 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ประวัติศาสตร์ศิลปะ การสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจท้ังภายในและภายนอกจนเกิด 
การขับเคลื่อนความคิดและกระทําท่ีพ่ึงประสงค์ เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จได้ตามท่ีต้องการ การออกแบบสร้าง 
สรรค์ผลิตภัณฑ์จากแรงบันดาลใจ ฝึกปฏิบัติการออกแบบให้เกิดทักษะ โดยอาศัยหลักการออกแบบ 
 
GESS107 วิถีสุขภาพ       3(3-0-6) 
  Healthy Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  การดูแลสุขภาพ โภชนาการ เพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธ์ สุขภาพจิต พฤติกรรม
สุขภาพ การตรวจสอบสุขภาพเบ้ืองต้นด้วยตนเอง การใช้ยาท่ีถูกต้องการเลือกใช้สมุนไพรในชีวิตประจําวัน
และการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพทางกายท่ีเกี่ยวข้องกับการมีสุขภาพดี 
 
GESS108 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ   3(2-2-5) 

21st Century Skills for Living and Occupations 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5cs ทักษะการคิด ทักษะการคิดแบบ

องค์รวม ทักษะดิจิทัล โดยบูรณาการการประยุกต์เพ่ือพัฒนาทักษะท่ีสําคัญต่อการดําเนินชีวิต และการ
ประกอบอาชีพ อย่างมีคุณภาพตามการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 การสืบค้นและการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนรู้ เอกลักษณ์และคุณภาพชีวิตในการ
ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล การสร้างสรรค์และนวัตกรรม การใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีดิจิทัล ท่ีจะสนับสนุน
การสอนและการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ การติดต่อสื่อสารและการประสานงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
GESS109 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ     3(2-2-5) 

Health Promotion and Care    
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ  สืบค้น วิเคราะห์ สรุป          

การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ความสําคัญของกีฬาและนันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพ่ือการ
ส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและ
ปัญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
ในด้านที่สําคัญ 
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HU101  ศิลปะการถ่ายทอด     2(2-0-4) 
The Arts of Knowledge Impartment    
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการแสดงออกทางพัฒนาการและการเรียนรู้ การคัดเลือกเน้ือหา
และเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ การประเมินพัฒนาการผลการเรียนรู้
คุณลักษณะของผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ การใช้ภาษาและสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 
HU102  ศิลปะการบริการ     2(1-2-3) 

Humans and the Art of Service    
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศิลปะในการสื่อสารและการสื่อความหมาย บุคลิกภาพ มารยาท การปฏิบัติตนของ 

นักบริการท่ีดี ตลอดจนการศึกษาพฤติกรรมของผู้รับบริการ ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานบริการในสายงาน
ประเภทต่าง ๆ ความรู้เรื่องท้องถ่ินของจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีการฝึกปฏิบัติ
ภาคสนาม 
 
IS114  สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น     3(3-0-6) 

Introduction to Information Science    
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
แนวคิดของสารสนเทศและความสัมพันธ์กับศาสตร์อ่ืน แหล่งสารสนเทศยุคใหม่ทรัพยากร

และระบบจัดเก็บ สถาบันสารสนเทศและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ กฎหมายและจรรยาบรรณ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
IS162  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ    3(2-2-5) 

Information Technology for Management    
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ความหมาย ความสําคัญ  ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นทักษะเบ้ืองต้น 

ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานบริการสารสนเทศ การค้นคืน การนําเสนอสารสนเทศ 
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IS163  ฐานข้อมูลเบื้องต้น      3(3-0-6) 
Introduction to Database    
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
แนวคิดเกี่ยวกับฐานข้อมูล โครงสร้างของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การวิเคราะห์ 

และออกแบบระบบ ฝึกปฏิบัติสร้างฐานข้อมูลอย่างง่าย 
 
IS164  การจัดการเว็บไซต์เพ่ืองานสารสนเทศ    3(2-2-5) 

Website Management for Information Works    
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ความรู้พ้ืนฐานโครงสร้างทางภาษา การวางแผน การออกแบบ การจัดการเว็บไซต์

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องการจัดการฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ การจัดการสารสนเทศและการประเมินสารสนเทศ
บนเว็บไซต์โดยเน้นการประยุกต์ใช้ในงานบริการสารสนเทศ 
 
IS221  การจัดระบบความรู้      3(2-2-5) 

Knowledge Organization    
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
แนวคิดการจัดระบบความรู้ และประวัติความเป็นมาของการจัดระบบความรู้ความหมาย

และวัตถุประสงค์ของการจัดหมู่ ทฤษฎีการจัดหมู่ โครงสร้างและแผนการจัดหมู่ การจัดหมู่แบบทศนิยม
ของดิวอ้ี การจัดหมู่หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน และการจัดหมู่ระบบอ่ืน ๆ การวิเคราะห์เน้ือหาสารสนเทศการ
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์เน้ือหาสารสนเทศ 
 
IS228  การส่ือสารในงานสารสนเทศ     3(2-2-5) 

Communication in Information Works    
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
แนวคิด และทฤษฎีการสื่อสาร การสื่อสารสําหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ 

ในยุคดิจิทัล การปรับแต่งสารสนเทศ การนําเสนอและเผยแพร่สารสนเทศโดยการประยุกต์ใช้ช่องทาง 
การสื่อสารท่ีเหมาะสม 
 
IS234  การจัดการสารสนเทศท้องถ่ิน     3(2-2-5) 

Local Information Management    
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
แนวคิดของการจัดการสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศท้องถ่ิน แหล่งสารสนเทศ 
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ท้องถ่ิน การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสารสนเทศท้องถ่ิน ฝึกทักษะการจัดการสารสนเทศท้องถ่ินโดยใช้
กรณีศึกษา 

 
IS245  ธุรกิจสารสนเทศ       3(2-2-5) 

Information Business    
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ขอบเขตของธุรกิจสารสนเทศ ธุรกิจสารสนเทศของภาครัฐและภาคเอกชน การตลาด 

ในยุคดิจิทัล โมเดลทางธุรกิจ กลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจสารสนเทศ การเขียนแผนธุรกิจจริยธรรมใน
การทําธุรกิจ 
 
IS333  การออกแบบบริการ      3(2-2-5) 

Services Design    
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
พฤติกรรมสารสนเทศและพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล การตลาดดิจิทัล การออกแบบ

และพัฒนาบริการสารสนเทศดิจิทัล การให้บริการสารสนเทศดิจิทัล ทักษะท่ีจําเป็นต่อการบริการแบบ
ดิจิทัล ฝึกทักษะการออกแบบบริการโดยใช้กรณีศึกษา 
 
IS344  การจัดการสารสนเทศการท่องเท่ียว    3(2-2-5) 

Tourism  Information Management    
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ความหมาย ความสําคัญ ขอบเขต ประเภทและรูปแบบของสารสนเทศการท่องเท่ียว  

แหล่งผลิต เผยแพร่ และบริการสารสนเทศการท่องเท่ียว การประเมินค่า การจัดเก็บ รวบรวม สืบค้นและ
การให้บริการสารสนเทศการท่องเท่ียว ผู้ใช้ การใช้สารสนเทศท่องเท่ียว 
 
IS364  การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ    3(2-2-5) 

Information Storage and Retrieval    
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
วิวัฒนาการทางการสื่อสาร แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บและการค้นคืน

สารสนเทศ กระบวนการ และเทคนิคในการปฏิบัติการค้นคืนจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ การประเมินผล
การค้นคืนสารสนเทศ 
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IS467  การจัดการห้องสมุดดิจิทัลและนวัตกรรม    3(2-2-5) 
Digital Library Management and Innovation    
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
พัฒนาการของห้องสมุดดิจิทัล การบริหารงานห้องสมุดดิจิทัล การออกแบบพัฒนา  

และการให้บริการของห้องสมุดดิจิทัล โครงสร้างของห้องสมุดดิจิทัล การใช้และการเข้าถึงห้องสมุดดิจิทัล 
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนานวัตกรรมห้องสมุดดิจิทัล 
 
IS481  พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาการรู้สารสนเทศ  3(2-2-5) 

Learning  Management Behavior in Information Literacy Group   
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
วิเคราะห์เป้าหมาย มาตรฐานการรู้สารสนเทศ การจัดการเรียนการสอนการรู้สารสนเทศ 

รูปแบบและแนวโน้มของการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาการรู้สารสนเทศ 
 
IS491  การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์     3(2-2-5) 

Research in Information Science    
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ความหมาย วัตถุประสงค์ ความสําคัญของการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย ระเบียบวิธีการ

วิจัย ประเภทของการวิจัย การใช้สถิติเบ้ืองต้น การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผล การเขียนโครงการวิจัย
และรายงานการวิจัย 
 
IS493  สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์     3(2-2-5) 

Seminar in Information Science    
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
หลักการและกระบวนการจัดสัมมนา  การกําหนดหัวข้อสัมมนาจากแนวคิด การ

เปล่ียนแปลงและพัฒนาการใหม่ๆ  ของสาขาวิชา  เพ่ือจัดสัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์ 
 

IS115  การรู้สารสนเทศในศตวรรษท่ี 21     3(2-2-5) 
Information Literacy in 21st Century    
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ความสําคัญของสารสนเทศในศตวรรษท่ี 21 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านสารสนเทศ 

การรู้สารสนเทศ การรู้เท่าทันส่ือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นสารสนเทศ การเรียบเรียงและ
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นําเสนอสารสนเทศ การรู้กฎหมายทางสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และใช้
สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม 
 
IS123  การพัฒนาและการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล  3(2-2-5) 

Collections Development and Preservation of Information 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศในองค์กร 

กระบวนการและวิธีการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ และสงวนรักษาสารสนเทศทางดิจิทัล 
 
IS151  การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน     3(2-2-5) 

Reading and Reading Promotion    
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ความหมาย ความสําคัญของการอ่าน การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การอ่าน

ในวัยต่าง ๆ ปัญหาและการแก้ปัญหาการอ่าน  กิจกรรมและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน องค์กรท่ี
เกี่ยวข้องกับการอ่าน และการส่งเสริมการอ่าน 
 
IS222  การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ    3(2-2-5) 

Cataloging of Information Resources    
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ความหมายและความสําคัญของการทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ มาตรฐานการทํา

รายการทรัพยากรสารสนเทศตามกฎแองโกลอเมริกัน และหลักเกณฑ์การทํารายการอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเครื่อง 
คอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ หลักเกณฑ์การทํารายการเมทาดาทา และมาตรฐานการทํารายการและการ
เข้าถึงทรัพยากรในรูปแบบดิจิทัล 
 
IS241  ห้องสมุดโรงเรียน      3(2-2-5) 

School Library    
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ความสําคัญของห้องสมุดโรงเรียนในฐานะศูนย์สื่อการศึกษา บทบาท หน้าท่ี มาตรฐาน 

การดําเนินงานห้องสมุดโรงเรียน  ความร่วมมือระหว่างบรรณารักษ์และบุคคลอื่น ๆ เทคโนโลยีสารสนเทศ
กับงานห้องสมุดโรงเรียน 
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IS246  การจัดการความรู้เพ่ืองานสารสนเทศ    3(2-2-5) 
Knowledge Management for Information Work    
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู้ กระบวนการ

จัดการความรู้ เทคนิควิธีและเครื่องมือในการจัดการความรู้ องค์การและการเรียนรู้ กระบวนการจัดการ
ความรู้ในองค์การสารสนเทศ 
 
IS247  การจัดการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์    3(2-2-5) 

Management of Archives and Museums    
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ประเภท และคุณลักษณะของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ การจัดเก็บและอนุรักษ์ 

การจัดการงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ การใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมประยุกต์โอเพนซอร์สต่าง ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
IS336  การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในองค์กรสารสนเทศ   3(2-2-5) 

Customer Relation Management of Information Center    
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ กลยุทธ์ในการบริการลูกค้า ลักษณะและความ

ต้องการของลูกค้าในองค์กรสารสนเทศ ประเภทและคุณภาพของการบริการ แนวปฏิบัติในการดูแลลูกค้า 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีสนับสนุนการจัดการลูกค้าสัมพันธ์และแนวโน้มการบริการลูกค้า 
 
IS345  การจัดการองค์กรสารสนเทศ     3(2-2-5) 

Management of Information Organization    
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
หลักการ ทฤษฎีการบริหารเบ้ืองต้นในการจัดการองค์กรสารสนเทศ การจัดทําแผน 

และโครงการ การงบประมาณ การอํานวยการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 
และมาตรฐานท่ีเก่ียวกับการจัดการองค์กรสารสนเทศ 
 
IS347  สํานักงานสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์    3(2-2-5) 

E-Office Information    
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารสํานักงาน และการจัดการ 
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สํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
 
IS361  การออกแบบและพัฒนาส่ือดิจิทัล     3(2-2-5) 

Digital Media Design and Development    
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
หลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับสื่อดิจิทัล ความสําคัญ บทบาทของสื่อดิจิทัลต่อบุคคลและสังคม 

กฏหมายและจริยธรรมท่ีเกี่ยวกับสื่อดิจิทัล ฝึกปฏิบัติการออกแบบงานส่ือดิจิทัล เทคโนโลยีและ
กระบวนการในการพัฒนาสื่อดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาสื่อดิจิทัล และการ
ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลในงานวิชาชีพสารสนเทศ 
 
IS393  การศึกษาผู้ใช้       3(2-2-5) 

Users Studies    
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ความหมาย ประเภทของผู้ใช้ แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการสารสนเทศและพฤติกรรมการ

แสวงหาสารสนเทศของผู้ใช้ การส่งเสริมและการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ 
 

IS391  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์   2(90) 
Preparation for Professional Experience in Information Science   
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
การจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง

สารสนเทศศาสตร์ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับ
วิชาชีพโดยให้เตรียมฝึกงานในสถาบันบริการสารสนเทศทั้งภายในและ/หรือภายนอกสถาบัน 
 
IS392  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์    5(450) 

Field Experience in Information Science    
วิชาบังคับก่อน :  IS391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาบันบริการสารสนเทศของหน่วยงานของภาครัฐ

ภาคเอกชนหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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IS498  เตรียมสหกิจศึกษาสารสนเทศศาสตร์    1(45) 
Co-operative Education Preparation in Information Science   
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกปฏิบัติงานในองค์กรหรือสถาบัน

บริการสารสนเทศ โดยให้มีองค์ความรู้ในเรื่องหลักการ และแนวคิดของสหกิจศึกษากระบวนการ         
และระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับ สหกิจศึกษา 
 
IS499  สหกิจศึกษาสารสนเทศศาสตร์     6(--) 

Co-operative Education in Information Science    
วิชาบังคับก่อน :  IS498 เตรียมสหกิจศึกษาสารสนเทศศาสตร์ 
การปฏิบัติงานจริงในองค์กร หรือสถาบันบริการสารสนเทศต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนซึ่ง

ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ โดยท่ีการปฏิบัติงานและการทํารายงานจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของ
ผู้บริหารแต่ละองค์กรหรือสถาบันบริการสารสนเทศน้ันๆ และอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นเวลา 1 ภาคเรียน 
 

3.2 ช่ือ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีสําเร็จการศึกษาอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

1 สนทยา  สาลี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 

ปร.ด. (สารสนเทศศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562 
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546 
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) 
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2541 

ภาคผนวก ง 

2 น้อย  คันช่ังทอง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2538 
ค.บ. (บรรณารักษศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)) 
วิทยาลัยครูสุรินทร์, 2532 

ภาคผนวก ง 

3 ปราณี  ซ่ืออุทิศกุล ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม, 2537 
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2528 

ภาคผนวก ง 
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ท่ี ช่ือ-สกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

4 ฟ้า  วิไลขํา อาจารย์ ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2556 
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2550 

ภาคผนวก ง 

5 นงพงา  สุขโอสถ อาจารย์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553 

ภาคผนวก ง 

 
4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาโดยกําหนดเป็นวิชา IS 392 การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ 5(450) ซ่ึงเป็นการฝึกปฏิบัติงานในห้องสมุดหรือศูนย์สารสนเทศ
ประเภทต่าง ๆ เช่น ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา หอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดเฉพาะศูนย์สารสนเทศและศูนย์
ข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
 4.1.1 มีความรู้และทักษะด้านสารสนเทศศาสตร์ 
 4.1.2 สามารถประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเพ่ือเพ่ิมพูนความชํานาญในวิชาชีพสามารถ

คิด วิเคราะห์ ค้นคว้า และวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
 4.1.3 มีทักษะการทํางานด้านการปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริตมีภาวะ 

ผู้นํา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเข้าใจจรรยาบรรณของนักสารสนเทศ 
 4.1.4 สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการทํางาน และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือลดปัญหา

ในการทํางานและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในแผนกงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 4.1.5 สามารถวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกับผู้บังคับบัญชาข้ันต้นได้ 
 4.1.6 สามารถสื่อสารกับผู้ร่วมงานและผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.1.7 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เหมาะสมกับระดับการทํางาน 
4.2 ช่วงเวลา 
          ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาท่ี 4 
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
          จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 
5. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

5.1  คําอธิบายโดยย่อ 
ข้อกําหนดในการทําโครงงานต้องเป็นหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับสารสนเทศศาสตร์และศาสตร์ท่ี

เกี่ยวข้องมีรายงานที่ต้องนําส่งตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด อย่างเคร่งครัดหรือเป็น
โครงงานท่ีมุ่งเน้นการสร้างผลการวิจัยเพ่ือพัฒนางานด้านสารสนเทศศาสตร์ 

5.2  มาตรฐานการเรียนรู้ 
นักศึกษาสามารถนําองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องไป

ประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.3  ช่วงเวลา  : ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษาท่ี 4 
5.4  จํานวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
5.5  การเตรียมการ 

5.5.1 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์เพ่ือเรียนรู้ระเบียบวิธีวิจัย 
5.5.2  นักศึกษาจะต้องทํางานอย่างน้อยกลุ่มละ 1 หัวข้อตามข้ันตอนในรายวิชา IS491  

การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ 
5.6  กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลการความก้าวหน้าในการทําโครงการวิจัยและประเมินผลจากรายงานท่ีได้กําหนด
รูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลาท่ีกําหนดโดยผ่านการเสนอต่ออาจารย์ผู้สอนในรายวิชาวิจัยทาง
สารสนเทศศาสตร์  
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หมวดที่  4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1) มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 1. มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพในทุกรายวิชาท่ีเก่ียวข้อง เช่น วิชาความรู้เบ้ืองต้น
ทางสารสนเทศศาสตร์ วิชาการรู้สารสนเทศในศตวรรษท่ี 
21 วิชาบริการและเผยแพร่สารสนเทศวิชาการเตรียมและ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสารสนเทศศาสตร์ เป็น
ต้น 

2) มีบุคลิกภาพดี 
 

1. อาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ประจําสาขาวิชา ปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและให้การอบรมเร่ืองการแต่งกาย 
การควบคุมอารมณ์  การเข้าสังคม การสื่อสาร การ
ประพฤติปฏิบัติท้ังในและนอกสถานศึกษา 
2. จัดทําโครงการพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่นักศึกษาทุกๆ ปี
การศึกษา 
3. มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม 
เทคนิคการเจรจาส่ือสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและการ
วางตัวในการทํางานในบางรายวิชาท่ีเก่ียวข้องและใน
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนท่ีนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา 

3) มีความสามารถในการติดต่อ สื่อสารกับผู้อ่ืน
ได้เป็นอย่างดี  

มอบหมายงานในรายวิชาหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้
นักศึกษามีงานท่ีต้องประสานกับผู้อ่ืน เช่น วิชาการสื่อสาร
ใน งานสารสน เทศ   วิ ชาการบริก ารและ เผยแพ ร่
สารสนเทศ  เป็นต้น 

4) มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาให้ได้ใช้และพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาต่างๆ 
2. จัดโครงการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานการ
สืบค้นสารสนเทศ การออกแบบเว็บไซต์ 

5) มีทักษะการบริการ การบริหารจัดการ และ
สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 

มอบหมายงานในรายวิชาและกําหนดกิจกรรมให้นักศึกษา
ได้ฝึกปฏิบัติเป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มีความหมายดังน้ี 

2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1) มีความซ่ือสัตย์ 
1.2) แสดงพฤติกรรมการมีวินัย 
1.3) แสดงพฤติกรรมสํารวมกาย วาจา ใจท่ีเหมาะสมกับเวลาและสถานท่ี 
1.4) ภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
2.1) ใช้กลยุทธ์การสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมเร่ืองความซ่ือสัตย์      

ในรายวิชา และกิจกรรมท้ังในและนอกหลักสูตรเพ่ือให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของความซ่ือสัตย์ 
2.2) แสดงพฤติกรรมท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี ของอาจารย์แก่นักศึกษา 
2.3) มีการเสริมแรงในทางบวกเม่ือนักศึกษาแสดงพฤติกรรมด้านคุณธรรม 

จริยธรรม เช่น การยกย่องชมเชย การให้คะแนนพิเศษ ฯลฯ 
2.4) จัดกิจกรรมท่ีให้นักศึกษาพัฒนาความม่ันคงทางอารมณ์ในสภาวการณ์ต่างๆ  
2.5) จัดกิจกรรมร่วมกับท้องถ่ินในเขตบริการของมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างความ

ภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน เช่น จัดเวทีอภิปรายปัญหาในชุมชน หรือ             
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนตามเน้ือหาวิชาท่ีเรียน ฯลฯ 

3) กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
3.1) อาจารย์ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษา 
3.2) นั กศึ กษาประเมิน นักศึ กษาด้วยกั น เอง  (เพ่ื อนประเมิน เพ่ื อน )  

(Peer Assessment) 
3.3) นักศึกษาประเมินตนเอง (Self-Assessment) 
3.4) ประเมินการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่จัดร่วมกับชุมชน

หรือโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
2.1.2 ด้านทักษะความรู้ 

1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1.1) สรุปประเด็นสําคัญของเน้ือหารายวิชาได้ 
1.2) อธิบายความรู้ในรายวิชาต่างๆในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีนําไปใช้กับ 

ชีวิตประจําวันได้ 
1.3) อธิบายการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกได้ 
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1.4) อธิบายความสําคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถ่ิน 
2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

2.1) ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และเสริมสร้างลักษณะนิสัยใฝ่รู้ 
2.2) ระบุมโนทัศน์ (Concept) ท่ีจะสอนให้ชัดเจน 
2.3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์และความสัมพันธ์ของ

องค์ประกอบของเรื่องท่ีเรียนด้วยตนเอง 
2.4) ให้นักศึกษาเห็นการกระทําตามกระบวนการน้ัน ๆ ศึกษาและวิเคราะห์

ข้ันตอนการปฏิบัติและได้ลองปฏิบัติ 
2.5) ฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์การคิด การกระทําของตน วางแผนการปฏิบัติตาม

เป้าหมายท่ีกําหนด ควบคุมกํากับตนเองให้ปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงต่อไป 
2.6) บรรยายโดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยให้ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับความสําคัญของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน  
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

3.1) ประเมินด้วยการสอบย่อย สอบกลางภาคการศึกษาและสอบปลายภาค
การศึกษา 

3.2) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของรายวิชาท่ีเรียนท้ังในช้ันเรียน
และนอกช้ันเรียน 

3.3) ประเมินจากช้ินงานท่ีผู้เรียนสร้างสรรค์แล้วนําเสนอผู้สอนท้ังเป็นกลุ่ม
และรายบุคคล 

3.4) ประเมินการมีส่วนร่วมกับกิจกรรม 
3.5) ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนต่อการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนา

ท้องถ่ิน 
2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1.1) คิดแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ท่ีเรียนเป็นฐาน 
1.2) เช่ือมโยงความรู้และนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน 
1.3) ใช้เหตุผลอธิบายสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนได้ 
1.4) แสดงความใฝ่รู้ในเน้ือหาท่ีเรียนผ่านกระบวนการค้นคว้าด้วยตนเอง 

2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
2.1) สอนด้วยการต้ังคําถามและให้ผู้เรียนฝึกต้ังคําถาม 5W1H โดยเน้นคําถาม How 
2.2) สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL-Problem based Learning) 
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2.3) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายกรณีศึกษาในช้ันเรียน 
2.4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งฝึกให้นักศึกษาใช้กระบวนการคิดเพ่ือ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ ใคร่ครวญด้วยเหตุผลและมีวิจารณญาณ เช่น อภิปรายกลุ่มฝึกแก้ปัญหา
เป็นกลุ่มจัดสถานการณ์จําลองให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจ เป็นต้น 

2.5) จัดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง เช่น ฝึกปฏิบัติด้วยการแสดงบทบาท
สมมติออกศึกษานอกสถานท่ี เพ่ือฝึกสังเกตสัมภาษณ์ พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์แล้วสรุปเป็นสาระความรู้
แนวคิด ข้อคิดที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างลงตัว 

2.6) สอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาโดยกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความรู้สึก
อยากแสดงออกทางภาษาเพื่อสื่อความหมายด้วยตนเอง เน้นบริบททางภาษาท่ีมีความหมายแก่ผู้เรียนตาม
หลักการใช้ภาษาในสังคมในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ ในสถานการณ์จําลองท่ี
กําหนดโดยอาจารย์ผู้สอน เช่น การใช้บทบาทสมมุติการแสดงละคร การเขียนไดอารี่ อนุทิน (Diary, 
Journal) ฯลฯ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1) ประเมินจากการตอบคําถาม และการต้ังคําถาม 
3.2) ประเมินจากการแก้โจทย์ปัญหาที่ให้ 
3.3) ประเมินจากการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น 
3.4) ประเมินจากกระบวนค้นคว้าด้วยตนเองและผลการค้นคว้าด้วยตนเอง 

2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1.1) ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนท้ังในฐานะผู้นําและสมาชิกท่ีดี 
1.2) รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
1.3) คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมก่อนผลประโยชน์ส่วนตัว 

2) กลยุทธ์การสอนท่ีสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.1) กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทํางานเป็นคู่หรือเป็น

กลุ่มเพ่ือฝึกความรับผิดชอบทักษะความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี มีทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ปรับตัวและ
ยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม 

2.2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ช่วยกันเรียนรู้ 
เช่น ทํางานกลุ่มการแสดงบทบาทสมมุติร่วมกัน การเล่นกีฬาเป็นทีม เป็นต้น 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

3.1) สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน 
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3.2) นั กศึ กษาประเมิน นักศึ กษาด้วยกั น เอง  (เพ่ื อนประเมิน เพ่ื อน )  
(Peer Assessment) 

3.3) ประเมินจากผลงานของผู้เรียน/กลุ่มท่ีได้รับมอบหมายให้ทํางาน 
2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1) ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์และนําเสนอ 
1.2) สรุปประเด็นและสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ท้ังการพูดและการเขียน 
1.3) เลือกใช้รูปแบบการนําเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
1.4) ใช้วิจารณญาณในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล แปลความหมายและสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
2) กลยุทธ์การสอนท่ีสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดัวยการจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้มี

โอกาสใช้สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมกับนําเสนอด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
2.2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเหมาะสมและได้ข้อมูลท่ีทันสมัยตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 
3) กลยุท ธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข  

การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.1) ประเมินจากผลงานของผู้เรียน/กลุ่มท่ีได้รับมอบหมายให้ทํางาน 
3.2) ประเมินการใช้ภาษาท่ีเรียบเรียงด้วยตนเองและเข้าใจง่าย 
3.3) ประเมินการนําเสนอในช้ันเรียนโดยมีการใช้เทคโนโลยี ข้อมูลเชิงตัวเลขท่ี

เหมาะสม 
2.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ มีความหมายดังน้ี 

2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1) มีความซ่ือสัตย์ สุจริต 
1.2) มีวินัยและมีความรับผิดชอบ 
1.3) มีทัศนคติและจรรยาบรรณท่ีดีต่อวิชาชีพ 
1.4) มีจิตสาธารณะ 
1.5) มีความเคารพ อ่อนน้อมและให้เกียรติผู้อ่ืน 
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2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.1) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยเคารพในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยเช่น

การเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัย 
2.2) สอดแทรกความรู้ด้านจริยธรรมในการเรียนการสอนในรายวิชา ให้ผู้เรียน

ได้ตระหนักในคุณค่าท้ังในด้านการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ 
2.3) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่นการยกย่องนักศึกษาท่ีทําดี 

ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ การบริการวิชาการ “ห้องสมุดเคลื่อนท่ีจากพ่ีสู่น้อง” 
2.4) ฝึกให้มีความรับผิดชอบโดยการทํางานเป็นกลุ่ม รู้หน้าท่ีของการเป็นผู้นํา

กลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
2.5) พัฒนานักศึกษาให้มีจิตสาธารณะ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
3.1) สร้างแบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม สําหรับผู้เรียนประเมินตนเอง

และเพ่ือนในช้ันเรียนประเมิน 
3.2) ประเมินจากการมีวินัยในช้ันเรียน การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการ

เข้าช้ันเรียน การส่งงานตามกําหนด การเข้าร่วมกิจกรรม และการทํางานกลุ่ม 
3.3) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3.4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
3.5) ประเมินความซ่ือสัตย์และจรรยาบรรณในการเรียนการสอนจากผลงานท่ี

นักศึกษาได้รับมอบหมาย เช่นการอ้างอิงแหล่งข้อมูลในการทํารายงาน 
2.2.2 ความรู้ 

1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1.1) รู้รอบ(มีความรู้ในศาสตร์สารสนเทศศาสตร์อย่างกว้างขวาง) 
1.2) รู้ลึก(รู้หลักการและทฤษฎีในศาสตร์สารสนเทศศาสตร์) 
1.3) บูรณาการ(การเช่ือมโยงความรู้หลายศาสตร์ทําให้เกิดความรู้ใหม่และ

สามารถนําไปแก้ปัญหาได้) 
1.4) ประยุกต์ใช้ (นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน : โดยนําความรู้ไป

ใช้ให้เหมาะกับบริบทของท้องถ่ิน ประเทศ ประชาคมโลก) 
2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

2.1) จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมุ่งให้มีความรู้ความ 
เข้าใจศาสตร์ทางด้านสารสนเทศศาสตร์ เชิงลึกผสมผสานนําไปสู่การดําเนินชีวิต 
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2.2) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจาก
สถานการณ์จริง ท้ังในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เช่น การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้และสถานท่ีฝึก
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ  

2.3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หลายรูปแบบตามลักษณะของเน้ือหาสาระ 
ได้แก่การบรรยาย การทบทวน การฝึกปฏิบัติ การทําโครงงาน การระดมสมอง การมอบหมายงานให้
นักศึกษาค้นคว้าท้ังงานกลุ่มและงานรายบุคคล การอภิปรายกรณีศึกษาในช้ันเรียน การเชิญวิทยากร
บรรยายเป็นต้น 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
3.1) ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ครอบคลุมทุกด้าน

โดยการทดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรียนและการสอบปลายภาคเรียน 
3.2) ประเมินจากผลงานท่ีนักศึกษาจัดทํา เช่น การนําเสนอผลงานและ

รายงานการค้นคว้าท้ังงานกลุ่มและรายบุคคล เป็นต้น 
3.3) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในรายวิชาท่ีเรียนท้ังในช้ันเรียน

และนอกช้ันเรียน เช่น การมีส่วนร่วมอภิปรายในช้ันเรียน การวิพากษ์ผลงาน  การตอบคําถามเป็นต้น 
2.2.3 ทักษะทางปัญญา 

1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1.1) คิดเป็น (รู้จักแสวงหาข้อมูล วิเคราะห์ แสวงหาและเลือกข้อมูลนํามาใช้ได้

อย่างเหมาะสม) 
1.2) แก้ ปัญหาเป็น  (เลือกวิธีการและแก้ ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับ

สถานการณ์) 
1.3) สร้างสรรค์ (นําความรู้ในศาสตร์ทางด้านสารสนเทศศาสตร์ มาใช้อย่าง

สร้างสรรค์) 
2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

2.1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการ
แก้ไขปัญหา การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

2.2) จัดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง เช่น ฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาจาก
โจทย์ปัญหา กรณีศึกษา การสํารวจ และการบริการวิชาการ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
3.1) ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการทดสอบย่อย

การทดสอบกลางภาคเรียน และการสอบปลายภาคเรียน 
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3.2) ประเมินจากการแสดงออกของผู้เรียนทางกระบวนการคิดและการ
แก้ปัญหาการนําเสนอผลงานท้ังงานกลุ่มและงานรายบุคคล การอธิบาย การตอบคําถาม การโต้ตอบ
สื่อสารกับผู้อ่ืนอภิปรายและการมีส่วนร่วมอภิปรายเสนอความคิดเห็นในช้ันเรียน 

3.3) ประเมินจากผลการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาท่ีได้รับมอบหมาย 

2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

1.1) มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเอง 

1.2) มีมนุษยสัมพันธ์และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

1.3) สามารถทํางานในแต่ละบริบทได้อย่างเหมาะสม 
1.4) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี 
1.5) สามารถใช้นวัตกรรมในการจัดการข้อขัดแย้งอย่างเหมาะสมตามบริบท 

2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

2.1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือฝึกความรับผิดชอบการเรียนรู้และ
ทํางานเป็นทีม ความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี การมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ร่วมงาน การวางตัวเหมาะสมกับ
กาลเทศะ การทํากิจกรรมเพ่ือสังคม การประสานงานกับผู้อ่ืนท้ังภายในและภายนอก 

2.2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ช่วยกันเรียนรู้
ระดมสมอง การทํางานกลุ่ม การเรียนผ่านเครือข่าย เป็นต้น 

3)กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

3.1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เรียนในด้านต่างๆในช้ัน
เรียนนอกช้ันเรียน และการทํากิจกรรม เช่น ความรับผิดชอบในการเรียนและการพัฒนาตนเอง การมี
มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน การแสดงบทบาทภาวะผู้นําและผู้ตามท่ีดี 

3.2) สร้างแบบประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
สําหรับให้ผู้เรียนประเมินตนเอง และเพ่ือนในช้ันเรียน 

2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1) สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารและจัดการสารสนเทศ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.3) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องด้วยการมอบหมายงานให้
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ การใช้สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล 

2.2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยการมอบหมายงานให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม เรียบเรียงเป็นรายงาน และนําเสนอด้วย Power Point หรือเสนอผ่านทาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

2.3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องด้วยการมอบหมาย
งานให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ ค้นคืน และเผยแพร่สารสนเทศ 

3) กลยุท ธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข  
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.1) ประเมินผลตามกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้
ทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.2) ประเมินความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารจากการนําเสนองาน
ในช้ันเรียน และรายงานของแต่ละบุคคลหรือรายงานกลุ่ม 

3.3) ประเมินตามกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
กลุ่มวิชาภาษา 
GELN100 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                    
 Thai for Communication 
GELN101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 
                   

 
GELN102 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ 

English for Learning 
                   

 
GELN103 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 
                   

 
GELN104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

Foundation English 
                   

 
GELN105 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 

French for Communication 
                   

 
GELN106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

Chinese for Communication 
                   

 
GELN107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 

Japanese for Communication 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GELN108 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 

Vietnamese Language and Culture 
                   

 
GELN109 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย 

Indonesian Language and Culture 
                   

 
GELN110 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 

Korean Language and culture 
                   

 
GELN111 
 

ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ  
English Speaking and Listening Skills 

                   

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
GEHU100 จิตตปัญญาศึกษา 

Contemplative Education 
                   

GEHU101 ปรัชญาชีวิต 
Philosophy of Life 

                   

GEHU102 ความจริงของชีวิต 
Meaning of Life 

                   

GEHU103 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 
Human Behavior and Self Development 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GEHU104 สุนทรียะของชีวิต 

Aesthetic of Life 
                   

GEHU105 ดนตรีนิยม 
Music Appreciation 

                   

GEHU106 สุนทรียะทางทัศนศิลป์ 
Visual Art Aesthetic 

                   

GEHU107 สุนทรียะทางนาฏศิลป์ไทย 
Dramatic Arts Aesthetic in Thai 

                   

GEHU108 การใช้ห้องสมุดยุคใหม่ 
Using Modern Library 

                   

GEHU109 ศิลปะในชีวิตประจําวัน 
Art in Daily Life 

                   

GEHU110 สุนทรียะแห่งการถ่ายภาพดิจิทัล 
Aesthetic of Digital Photography 

                   

GEHU111 การวางแผนและการใช้ชีวิตกับวัยผู้สูงอายุ 
Planning for Life with the Elderly 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GEHU112 ดุลยภาพแห่งชีวิต 

Gesture of Balance                    
 
GEHU113 ศิลปกรรมสําหรับชีวิต 

Arts for life 
                   

GEHU114 สารสนเทศในยุคดิจิทัล 
Digital Literacy 

                   

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
GESO100 มนุษย์กับสังคม 

Man and Society 
                   

 
GESO101 วิถีไทย 

Thai Living 
                   

 
GESO102 วิถีโลก 

Global Living 
                   

 
GESO103 เศรษฐกิจพอเพียง 

Sufficiency Economy 
                   

 
GESO104 กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต 

Law for Living 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GESO105 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 

Economics in Daily Life 
                   

 
GESO106 ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย 

Thai Wisdoms in Handicraft 
                   

 
GESO107 ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง 

Geosocieties of the Lower Northern Region
                   

 
GESO108 การสื่อสารเพื่อชีวิต 

Communication for Life 
                   

 
GESO109 ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ 

Media Literacy and Utilization of Information
                   

 
GESO110 พิษณุโลกศึกษา 

Phitsanulok Study 
                   

 
GESO111 รู้ทันการเงิน 

Cognizant of Finances 
                   

 
GESO112 การศึกษาเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย 
Democratic Citizenship Education 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GESO113 
 

จิตวิทยาทั่วไป 
General Psychology 

                   

GESO114 
 

การต่อต้านทุจริต 
Anti-Corruption 

                   

GESO115 
 

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
The King’s Philosophy for Local Development 

                   

GESO116 การคิดเชิงออกแบบระบบและนวัตกรรมสําหรับ
ผู้ประกอบการยุคใหม่ 
Design Thinking and Innovation for New Age 
Entrepreneurs 

                   

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
GESC100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 

Science in Daily Life                     
GESC101 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

Life and Environment                     
GESC102 การคิดและการตัดสินใจ 

Thinking and Decision Making                     
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GESC103 สถิติในชีวิตประจําวัน 

Statistics in Daily Life                     
GESC104 สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน 

Mental Health in Daily Life                     
GESC105 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 

Information Technology for Life                     
GESC106 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

Technology and Innovation for Sustainable Development                    

GESC107 พลังงานกับชีวิต 
Energy and Life                     

GESC108 อาหารอาเซียน 
ASEAN Foods                    

GESC109 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
Value-added Products from Local Wisdoms                    

GESC110 พืชในชีวิตประจําวัน 
Plants in Daily Life                    
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GESC111 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

Household Solid Waste Management                    

GESC112 การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน 
Sustainable Energy                    

กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย 

GESS100 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
Exercises for Health 

                   
 
GESS101 นันทนาการเพื่อชีวิต 

Recreation  for Life 
                   

GESS102 สุขภาพเพื่อชีวิต 
Health for Life 

                   
 
GESS103 
 

งานช่างในชีวิตประจําวัน 
Handiworks in Daily Life 

                   

GESS104 
 

งานเกษตรในชีวิตประจําวัน 
Agriculture in Daily Life 

                   

GESS105 ครอบครัวในมิติแห่งศาสตร์และศิลป์ 
Family Dimension of Science and Art 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GESS106 การสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ 

Creation Inspiration in Artworks 
                   

GESS107 วิถีสุขภาพ 
Healthy Life 

                   

GESS108  ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 
21st Century Skills for Living and Occupations 

                   

GESS109  การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 
21st Century Skills for Living and Occupations 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม ทักษะความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
HU101 ศิลปะการถ่ายทอด 

The Arts of Knowledge Impartment                     

HU102 ศิลปะการบริการ 
The Arts of Services                     

IS114 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Information Science 

                    

IS162 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
Information Technology for Management 

                    

IS163 ฐานข้อมูลเบื้องต้น  
Introduction to Database                     

IS164 การจัดการเว็บไซต์เพื่องานสารสนเทศ    
Website Management for Information Works 

                    

IS221 การจัดระบบความรู้ 
Knowledge Organization                     

IS228 การสื่อสารในงานสารสนเทศ  
Communication in Information Works 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม ทักษะความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
IS234 การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น 

Local information Management 
                    

IS245 ธุรกิจสารสนเทศ 
Information Business 

                    

IS333 การออกแบบบริการ  
Services Design 

                    

IS344 การจัดการสารสนเทศการท่องเที่ยว 
Tourism Information Management 

                    

IS364 การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ  
Information Storage and Retrieval 

                    

IS467 การจัดการห้องสมุดดิจิทัลและนวัตกรรม 
Digital Library Management and Innovation                     

IS481 พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาการรู้สารสนเทศ 
Learning  Management  Behavior in Information 
Literacy  Group 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม ทักษะความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
IS491 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์  

Research in Information Science 
                    

IS493 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์  
Seminar in Information Science 

                    

IS115 การรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21 
Information Literacy in 21st Century                     

IS123 การพัฒนาและการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล  
Collections Development and Preservation of 
Digital Information 

                    

IS151 การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน 
Reading and Reading Promotion 

                    

IS222 การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ  
Cataloging of Information Resources 

                    

IS241 ห้องสมุดโรงเรียน 
School Library  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม ทักษะความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
IS246 การจัดการความรู้เพื่องานสารสนเทศ  

Knowledge Management for Information Work 
                    

IS247 การจัดการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ 
Management of Archives and Museum 

                    

IS336 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในองค์กรสารสนเทศ 
Customer Relation Management in Information Center

                    

IS345 การจัดการองค์กรสารสนเทศ  
Management of Information Organization 

                    

IS347 สํานักงานสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
E-Office Information                     

IS361 การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล 
Digital Media Design and Development 

                    

IS393 การศึกษาผู้ใช้ 
Users Studies                     

IS391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ 
Preparation for Professional Experience in Information 
Science 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม ทักษะความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
IS392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ 

Field Experience in Information Science                     

IS498 เตรียมสหกิจศึกษาสารสนเทศศาสตร์ 
Co-operative Education Preparation in 
Information Science 

                    

IS499 สหกิจศึกษาสารสนเทศศาสตร์ 
Co-operative Education in Information Science                     
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หมวดท่ี  5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน(เกรด) 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องหลักเกณฑ์ในการวัดผลและประเมินผล
การเรียนในรายวิชาระดับปริญญาตรี 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
2.1.1 มีการทวนสอบผลการประเมินผลการเรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดย

คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิหรือคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร พิจารณาความเหมาะสมของ
รายละเอียดรายวิชา ข้อสอบและผลการสอบ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

2.1.2 ผลการประเมินของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
2.1.3 ผลงานนักศึกษาท่ีเป็นรูปธรรม เช่น งานวิจัย โครงการ กิจกรรม รายงาน การเข้าร่วม

แข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
2.1.4 ผลการประเมินของสถานประกอบการท่ีรับนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เน้นการทําวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต โดยนําผลวิจัยท่ีได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ 
การเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน
โดยการวิจัย อาจจะดําเนินการ ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

2.2.1 ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นท่ีจบการศึกษา ในด้าน
ของระยะเวลาในการทํางาน ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบ 
การงานอาชีพ 

2.2.2 ประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาท่ีเรียน รวมท้ังสาขาอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต
รวมท้ังเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดีย่ิงข้ึน 

2.2.3 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบน้ันๆ 

2.2.4 ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้ 
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3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ดังน้ี 
3.1 มีความประพฤติดี 
3.2 สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมท้ังรายวิชาเอกและเง่ือนไขท่ีกําหนดของ

สาขาวิชาน้ัน 
3.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า 2.00 
3.4 มีระยะเวลาสําเร็จศึกษาตามข้อ 30 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
3.5 ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) 
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หมวดท่ี  6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครู ตลอดจนปลูกฝังจรรยาบรรณในการทํางานแก่อาจารย์
ใหม่ เพ่ือให้มีความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจของหลักสูตร คณะ
และมหาวิทยาลัย ตลอดจนปลูกฝังจรรยาบรรณความเป็นครูให้แก่คณาจารย์ อีกท้ังตระหนักถึงบทบาท
หน้าท่ี ความรับผิดชอบ รู้จักการทํางานร่วมกันและมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มีความรัก ความศรัทธาต่ออาชีพ  
มีจรรยาบรรณของความเป็นครู เอาใจใส่ในการพัฒนานักศึกษา รวมท้ังส่งเสริมให้คณาจารย์เป็นแบบอย่าง
ของคุณลักษณะท่ีดีและมีจิตสาธารณะ 

1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทํางานอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือจะได้นํามาพัฒนาการสอนและการวิจัย เพ่ือพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพด้านต่างๆ สามารถ
ปฏิบัติภารกิจในฐานะเป็นอาจารย์ท่ีดี ท่ีมีต่อผู้เรียนและมหาวิทยาลัย 

1.3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หรือกิจกรรมพบปะและทักทาย (Meet and 
Greet) เพ่ือให้อาจารย์ในหลักสูตร ตลอดจนคณะผู้บริหารได้พบปะและทํากิจกรรมร่วมกัน เพ่ือทําความรู้
จักกัน อันจะก่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองของบุคลากร 
 
2. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 

2.1 ประชุมช้ีแจงบทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และแนะนํากระบวนการบริหาร
หลักสูตรให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ฉบับท่ีใช้ปัจจุบัน 

2.2 ศึกษาและช้ีแจงรายละเอียดการจัดทําหลักสูตรในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรจากคู่มือ
เสนอหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง 
แนวปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และประกาศอ่ืน ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง 

2.3 กระบวนการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ โดยมีกระบวนการดังน้ี 
2.3.1 สรรหาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรให้ตรง

กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีใช้บังคับในปัจจุบัน 
2.3.2 เสนอคณะกรรมการประจําคณะให้ความเห็นชอบ 
2.3.3 เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ 
2.3.4 เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
2.3.5 เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ 
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3. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
3.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

3.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทํางานท้ัง 
การสอน การทําวิจัย การเขียนผลงานเชิงวิชาการ โดยสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให้อาจารย์เข้ารับ
การฝึกอบรมจากหน่วยงานภายในและภายนอก โดยเฉพาะอย่างย่ิง จากองค์กร หน่วยงาน หรือสถาบันท่ี
เป็นท่ียอมรับ มีช่ือเสียง และมีความเช่ียวชาญตรงกับสาขาวิชาท่ีคณาจารย์สังกัดอยู่ อีกท้ังสนับสนุนด้าน
การศึกษาต่อ การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

3.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์มีการปรับปรุงเทคนิคต่าง ๆ มีการสอนหรือการทํางานนอกเหนือ 
จากงานสอนที่ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการสอนของอาจารย์ ให้มีความรู้เกี่ยวกับการสอนอย่างแม่นยําใน
หลักวิชา หม่ันศึกษาและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา สามารถนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออ่ืน ๆ ท่ีสามารถนํามาประยุกต์ในการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเทคนิคและวิธีสอน การวัดและประเมินผลท่ีทันสมัย สอดคล้อง
กับสภาพจริง การจัดทําคู่มือเก่ียวกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออ่ืน ๆ
มาประยุกต์ในการเรียนการสอน  อีก ท้ั งการจัดการศึกษาดูงานกับองค์กรหรือสถาบันต่าง ๆ  
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

3.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 
3.2.1 จัดให้อาจารย์ในหลักสูตรมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาความรู้ การเรียนการสอน และคุณธรรม จริยธรรม 
3.2.2 มีการกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาสารสนเทศ

ศาสตร์ และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3.2.3 ส่งเสริมการทําวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชา เพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอน และเพ่ือให้อาจารย์มีความเช่ียวชาญชํานาญในสาขาวิชาชีพและสาขาวิท่ีเกี่ยวข้อง 
3.2.4 จัดอบรมการทําวิจัย และจัดกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือให้อาจารย์เข้าร่วมกลุ่มวิจัย

ตลอดจนแสวงหาวิธีการเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน 
3.2.5 จัดสรรเงินงบประมาณสําหรับการทําวิจัย มีแหล่งค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ 
3.3.6 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาทักษะวิชาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
3.3.7 จัดเสวนากับองค์กรสายวิชาชีพ หรือสถานประกอบการเพื่อนําข้อเสนอแนะจากองค์กร

ดังกล่าวมาปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือผลติบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 
3.3.8 ส่งเสริมให้อาจารย์เผยแพร่ นําเสนองานวิจัยหรือผลงานวิชาการท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศ 
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3.3.9 จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่อาจารย์ในหลักสูตร เพ่ือจิตสํานึกและทัศนคติท่ีดี
ในการทํางาน 

3.3.10 จัดอบรมหรือเสริมประสบการณ์สายวิชาชีพครูให้แก่อาจารย์ท่ีไม่มีวุฒิการศึกษาด้าน
การสอน เพ่ือให้การสอนมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

3.3.11 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ/มหาวิทยาลัย 
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หมวดท่ี   7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกํากับมาตรฐาน 
มีการกํากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและระบบกลไก

เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาดังน้ี 
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดําเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร โดยดําเนินการตามกระบวนการการประกันคุณภาพ ดังน้ี 
1.1.1 วางแผนและควบคุมการดําเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด 
1.1.2 มอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดทํารายละเอียดของรายวิชา การจัดการเรียนการ

สอน การประเมินผล ควบคุมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา และการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ของรายวิชา 

1.1.3 ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
1.1.4 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพ่ือทบทวนประเมินผลการดําเนินงานของ

หลักสูตร และปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม 
1.2 คณะกรรมการประจําคณะ ทําหน้าท่ีควบคุมการดําเนินงานของหลักสูตรให้มีคุณภาพเป็นไป

ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด 
 
2. บัณฑิต 

มีการทบทวนผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้ ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และประเมินจากความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
ดําเนินการสํารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือนําข้อมูลมาประกอบการ
ปรับปรุงหลักสูตรและวางแผนการรับนักศึกษา ดังน้ี 

2.1 สํารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการปรับปรุง
หลักสูตร 

2.2 สํารวจประมาณการความต้องการแรงงานประจําปี จากภาวการณ์ได้งานทําบัณฑิต และจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับความต้องการแรงงาน 

2.3 ให้มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เม่ือครบรอบของหลักสูตร เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรคร้ังต่อไป 
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3. นักศึกษา 
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 

3.1.1 มีคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรตามข้อกําหนดของหลักสูตร และ
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

3.1.2 อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วมกันประชุมเพ่ือพิจารณาแผนการรับ
นักศึกษา เกณฑ์การรับนักศึกษา การจัดทําข้อสอบส่งให้มหาวิทยาลัย แต่งต้ังกรรมการสอบสัมภาษณ์
นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ รวมถึงประเมินกระบวนการรับนักศึกษามาปรับปรุงและพัฒนากระบวน 
การรับนักศึกษาของหลักสูตร 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
3.2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาแรกเข้าท้ังหมดเพ่ือ

เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา 
3.2.2 คณะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม่ท่ีสังกัดคณะ มีกิจกรรมเตรียมความพร้อม 

โดยการแนะนําหลักสูตร คณาจารย์ และคณาจารย์จะให้คําแนะนําแนวทางการเรียนในระดับอุดมศึกษา
การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย มารยาทการแต่งกายคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ช้ีแจงกิจกรรมของ
หลักสูตรท่ีนักศึกษาต้องเข้าร่วม 

3.2.3 อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและคณะร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการ
พ้ืนฐาน ซ่ึงจําเป็นต่อความพร้อมของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ในการเรียนระดับอุดมศึกษา มีการประเมินความรู้
ก่อนเข้าเรียน เพ่ือกําหนดกลุ่มนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมกับนักศึกษา 

3.3 การควบคุมดูแล การให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
3.3.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาให้แก่นักศึกษา  

โดยนักศึกษาท่ีมีปัญหาการเรียน สามารถปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษาได้ โดยคณาจารย์ประจําหลักสูตรทุก
คนจะต้องทําหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา  

3.3.2 มหาวิทยาลัยกําหนดช่ัวโมงพบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือให้นักศึกษาเข้าพบได้โดย
นักศึกษาท่ีมีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษาโดยมีการกําหนดช่ัวโมงให้คําปรึกษา 
(home room) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ท้ังเป็นกลุ่ม และเข้าปรึกษาได้รายบุคคล นอกจากน้ียังมีท่ี
ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมของนักศึกษา 

3.4 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา การคงอยู่ และการเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี 21  

3.4.1 มีการประเมินศักยภาพนักศึกษาในแต่ละช้ันปี เพ่ือจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ิมเติม
อย่างเหมาะสมในแต่ละกลุ่มหรือช้ันเรียน เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการเรียน ด้านวิชาการ 
และทักษะด้านอาชีพเพ่ิมข้ึน โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
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3.4.2 จัดระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง การ 
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การปฏิบัติงานในท้องถ่ิน โดยใช้ชุมชนเป็นห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้นักศึกษาได้
เรียนรู้และเข้าถึงท้องถ่ินอย่างแท้จริง ซ่ึงการเพ่ิมทักษะดังกล่าวส่งผลต่อการคงอยู่และการสําเร็จการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ 

3.5 ความพึงพอใจผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
3.5.1 มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาให้ด้านแหล่งข้อมูลทางวิชาการ ตํารา 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การอํานวย
ความสะดวกในการเรียนการสอน 

3.5.2 นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ โดยกําหนด
ช่องทางในการรับข้อร้องเรียน ท้ังน้ีภายใต้กระบวนการในการพิจารณาคําอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
ประจําคณะหรือมหาวิทยาลัย 
 
4. การบริหารคณาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
4.1.1 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พิบูลสงคราม โดยกําหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ ต้องครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบในการสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ในแต่ละอัตรา และกําหนด
คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีจะรับใหม่ในอัตราน้ัน ๆ 

4.1.2 การสอบคัดเลือกโดยการพิจารณาจากประวัติและผลงานทางวิชาการของผู้สมัคร 
การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และการสอบสอน หรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พิบูลสงคราม 

4.1.3 มีการจัดอบรมอาจารย์ใหม่ การจัดระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง เพ่ือให้คําแนะนําปรึกษากับ
อาจารย์ใหม่ ในด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านวิชาการ 

4.1.4 มีคู่มือการให้การปรึกษากับอาจารย์ใหม่เพ่ือเป็นแนวทางการทํางานกับนักศึกษา และ
ให้อาจารย์ใหม่จัดทําตารางเวลาการให้นักศึกษาเข้าพบ เพ่ือขอคําปรึกษาด้านวิชาการ 

4.1.5 มาหาวิทยาลัยจะมีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่เป็น
ระยะๆ เพ่ือต่อสัญญาจ้าง 

4.2 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4.2.1 การประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเพ่ือทบทวนคุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร

โดยพิจารณาอาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ. 2558 



(มคอ.2) หน้า 93 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565 
 

จากอาจารย์ผู้สอนภายในสาขาวิชา หรือคณะ กรณีท่ีอาจารย์ไม่มีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดก็จะเข้าสู่
กระบวนการในการพิจารณาเปิดรับอาจารย์ใหม่ ตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย 

4.2.2 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ทางหลักสูตรจะดําเนินการจัดทํา สมอ.08
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร โดยจะแนบประวัติ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ท่ีเปลี่ยนแปลงใหม่
เสนอคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบ มหาวิทยาลัยจะเสนอสมอ.08 ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพ่ือให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 

4.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
กําหนดให้มีอาจารย์พิเศษมาสอนร่วมและถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงาน

ให้กับนักศึกษาในบางรายวิชาท่ีต้องการความเช่ียวชาญหรือมีความสําคัญกับการนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง โดยเชิญมาบรรยายบางช่ัวโมง โดยผ่านกระบวนการเลือกสรรจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะและมหาวิทยาลัยตามลําดับ 

4.4 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
4.4.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1) ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการ
ทํางาน ท้ัง การสอน การทําวิจัย การเขียนผลงานเชิงวิชาการ โดยสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให้
อาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายในและภายนอก โดยเฉพาะอย่างย่ิง จากองค์กร หน่วยงาน
หรือสถาบันท่ีเป็นท่ียอมรับ มีช่ือเสียง และมีความเช่ียวชาญตรงกับสาขาวิชาท่ีคณาจารย์สังกัดอยู่ อีกทั้ง
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การดูงานทางวิชาการ วิชาชีพในองค์กรต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2) สนับสนุนให้อาจารย์มีการปรับปรุงเทคนิคต่าง ๆ ในการสอน หรือการทํางาน 
นอกเหนือจากงานสอน ท่ีส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการสอนของอาจารย์ ให้มีความรู้เกี่ยวกับการสอน
อย่างแม่นยําในหลักวิชา หม่ันศึกษาและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา สามารถ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออ่ืน ๆ ท่ีสามารถนํามาประยุกต์ในการเรียนการ
สอน การวัดปละประเมินผล โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเทคนิคและวิธีสอน การวัดและประเมินผลท่ีทันสมัย
สอดคล้องกับสภาพจริง การจัดทําคู่มือเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และสื่ออ่ืนๆ มาประยุกต์ในการเรียนการสอน อีกท้ังการจัดการศึกษาดูงานกับองค์กรหรือสถาบันต่างๆเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

4.4.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
1) จัดให้อาจารย์ในหลักสูตรมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง

กับการพัฒนาความรู้ การเรียนการสอน และคุณธรรม จริยธรรม 
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2) มีการกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาและสาขา 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

3) ส่งเสริมการทําวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่มนสาขาวิชา เพ่ือพัฒนาการเรียน 
การสอน และเพ่ือให้อาจารย์มีความเช่ียวชาญชํานาญในสาขาวิชาชีพและสาขาวิท่ีเกี่ยวข้อง 

4) จัดอบรมการทําวิจัย และจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อให้อาจารย์เข้าร่วมกลุ่มวิจัย
ตลอดจนแสวงหาวิธีการเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน 

5) จัดสรรเงินงบประมาณสําหรับการทําวิจัย มีแหล่งค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ 

6) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาทักษะวิชาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
7) จัดเสวนากับองค์กรสายวิชาชีพ หรือสถานประกอบการ เพ่ือนําข้อเสนอแนะจาก

องค์กรดังกล่าวมาปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการสถานประกอบการ 
8) ส่งเสริมให้อาจารย์เผยแพร่ นําเสนองานวิจัยหรือผลงานวิชาการท้ังในประเทศ

และต่างประเทศ 
9) จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่อาจารย์ในหลักสูตร เพ่ือจิตสํานึกและทัศนคติท่ี

ดีในการทํางาน 
10) จัดอบรมหรือเสริมประสบการณ์สายวิชาชีพครูให้แก่อาจารย์ท่ีไม่มีวุฒิการศึกษา

ด้านการสอน เพ่ือให้การสอนมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
11) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ/มหาวิทยาลัย 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 การบริหารจัดการหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน  

การติดตาม และทบทวนหลักสูตร มีการประชุมร่วมกันในการออกแบบหลักสูตร กํากับการจัดทํารายวิชา 
วางผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชา วางแผนในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมและการ
ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผู้เรียนในทุกรายวิชาของหลักสูตร เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
เตรียมไว้สําหรับการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

5.2 การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าท่ีในการกํากับการเรียนการสอน และประเมินผลเพ่ือให้

ดําเนินไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีได้วางแผนไว้ 
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6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 การบริหารงบประมาณ 

มีการประมาณการรายจ่ายต่อนักศึกษาหน่ึงคนต่อปี มีการคํานวณรายรับจากงบประมาณ
แผ่นดิน และรายได้จากค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ให้เพียงพอต่อการดําเนินงานของหลักสูตร 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
คณะมีความพร้อม อาคาร สถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สื่อการเรียนการสอนเคร่ืองมือ

ในห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูลทางระบบอินเทอร์เน็ต นอกจากน้ีสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังมีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืน ๆ รวมถึงฐานข้อมูล
ท่ีจะให้สืบค้น ส่วนระดับคระมีหนังสือ ตําราเฉพาะทาง นอกจากน้ีคณะยังมีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
1. จัดให้มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
ท่ีทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอน การวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
2 . มีคอมพิวเตอร์ ท่ี ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพสูง 

1. จัดเตรียมห้องปฏิบั ติการท่ี
ทั นส มั ยและ เพี ยงพอ เพ่ื อ ให้
นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติสร้าง
ความพร้อมในการเรียนการสอน 
2 .  จั ด ใ ห้ มี เค รื อ ข่ า ย แ ล ะ
ห้องปฏิ บั ติการคอมพิวเตอร์ ท่ี
นั กศึ กษ าสามารถห าความรู้
เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเองด้วยจํานวน
และประสิทธิภาพท่ีเหมาะสม
เพียงพอ 
3. จัดให้มีห้องอ่านหนังสือเพ่ือให้
บริการท้ังหนังสือตําราและสื่อ
ดิจิตอลเพ่ือการเรียนรู้ ท่ีสํานัก
วิทยาบริห ารและ เทค โน โล ยี
สารสนเทศ 

1. รวบรวมทําสถิติจํานวนอุป
กรณีการเรียนการสอนต่อหัว
นักศึกษา ช่ั วโมงการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการ 
2. จํานวนนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาฝึกปฏิบัติด้วย
อุปกรณ์ต่างๆ 
3. ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นัก ศึ กษ าต่อก ารให้ บ ริ ก าร
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และ
ปฏิบัติการ 
 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
ประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซ้ือหนังสือ และตําราท่ี

เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสาน
การจัดซ้ือหนังสือน้ัน อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ตลอดจน
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สื่ออ่ืน ๆ ท่ีจําเป็น นอกจากน้ี อาจารย์พิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการ
เสนอแนะรายช่ือหนังสือสําหรับให้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดซ้ือหนังสือด้วย 

ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ตําราหรือวารสารเฉพาะทางและคณะ
จะต้องจัดสื่อการเรียนการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น 

6.4 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนตามมาตรฐาน

กําหนดตําแหน่งของนักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป นอกจากน้ี ยังส่งเสริมให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ศึกษาดูงานตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X X X 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ี
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ี
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

 X X X X 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน

การจัดการเรียนการสอน 
X X X X X 

9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

X X X X X 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

รวมตัวบ่งช้ีบังคับท่ีต้องดําเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งช้ีในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
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หมวดท่ี  8  การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1.1.1 มีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 

เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้กลยุทธ์การสอน 
1.1.2 ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอน หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอน

รายวิชา 
1.1.3 สอบถามนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการใช้โดยใช้แบบสอบถามหรือ

การสนทนากลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน 
1.1.4 ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม

และผลการสอบ 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถกระทําได้ ดังน้ี 
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา โดยให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอน

ของอาจารย์ในทุกด้าน ท้ังด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การช้ีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์
รายวิชา ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 

1.2.2 ประเมินตนเองโดยอาจารย์ผู้สอน 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
2.1 การประเมินในระดับรายวิชา โดยการทวนสอบผลการเรียนรู้ตามาตรฐานผลการเรียนรู้ของ

แต่ละรายวิชาท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร ได้แก่ การสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม  
การให้คะแนนโดยผู้ร่วมงาน รายการกิจกรรม แฟ้มผลงาน การประเมินตนเองของผู้เรียน โดยสรุป
ภาพรวมรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา และนําเสนอในรูปแบบการรายงานผลการดําเนินการจัดทํา มคอ.
3 - มคอ.6 โดยนําเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการประจําคณะ
คณะกรรมการจัดการศึกษา และสภาวิชาการ ตามลําดับ 

2.2 การประเมินภาพรวมของหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ การประเมิน
ข้อสอบ การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การประเมินจากสถานประกอบการ 

2.3 การประเมินคุณภาพหลักสูตร เม่ือครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรนําข้อมูล 2.1 ข้อ 2.2 นักศึกษาปีสุดท้าย บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  



(มคอ.2) หน้า 99 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565 
 

ผู้ ใช้บัณฑิต มาประกอบการประชุมทบทวนหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการประจําคณะ 

 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชน้ีบ่งช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ในหมวดท่ี 7 ข้อ 7 
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินตนเอง และคณะกรรมการประเมินท่ีได้รับแต่งต้ังจาก
มหาวิทยาลัย 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินผลและเสนอประเด็นท่ีควรปรับปรุง
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการประจําคณะ ประชุมพิจารณาทบทวนผลการ
ดําเนินการหลักสูตรจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวกับ
คุณภาพหลักสูตรจากคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ระดมความคิดเห็น วางแผนปรับปรุงการดําเนินการ
เพ่ือใช้ในรอบการศึกษาถัดไป 

4.3 หลักสูตรจะทําการปรับปรุงทุกๆ  5 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้และ
ผลการวิจัยใหม่ ๆ ท้ังน้ีเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ตอนท่ี  1  แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร 
 
ความเป็นมา 

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เดิมใช้ช่ือว่าบรรณารักษศาสตร์โดยเริ่มเปิด
สอนเม่ือปี พ.ศ. 2527 ซ่ึงมีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูให้สามารถเปิดสอนระดับปริญญาตรีใน
สาขาอ่ืนได้ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้เปิดสอนปริญญาตรี
บรรณารักษศาสตร์ (ศศ .บ .) สาขาศิลปศาสตร์ ข้ึน ต่อมาปี พ .ศ .2533 มีการปรับปรุงหลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์ จึงได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
(ศศ .บ .) สายมนุษยศาสตร์  4 ปี ข้ึน  ในปีการศึกษา 2532 เป็นรุ่นแรก  หลั งจาก น้ันภาค วิชา
บรรณารักษศาสตร์ ได้ปรับเปลี่ยนจากภาควิชามาเป็นโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2549  ได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2550 และเร่ิมใช้ต้ังแต่ปีการศึกษา 2550 
จนถึงปัจจุบัน ขณะเดียวกันในปัจจุบันสารสนเทศก็มีความสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทุกกลุ่ม
อาชีพมีการแสวงหาสารสนเทศมากข้ึน เพ่ือนํามาสนับสนุนการปฏิบัติงานและเพื่อประกอบการตัดสินใจ
หรือเพ่ือการแข่งขัน สารสนเทศจึงเป็นสิ่งท่ีจําเป็นต่อการดําเนินชีวิตมากข้ึนโดยลําดับ 

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เกี่ยวกับการรู้
สารสนเทศเพ่ือจัดการสารสนเทศในสังคม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมประกอบกับ รู้หลักการ
และทักษะในการดําเนินงานห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ 

ดังน้ันสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง
หลักสูตรคือได้ใช้หลักสูตรดังกล่าว มาเป็นระยะเวลา 5 ปีประกอบกับผลการวิจัยการประเมินหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามพบว่าผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตท่ีมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการจัดการ
สารสนเทศประเภทต่าง ๆ และมีความรู้ทางด้านภาษาเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงการปรับปรุง
หลักสูตรในครั้งน้ีได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทาง การบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
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กําหนดช่ือปริญญา พ.ศ. 2549 และสอดคล้องกับปรัชญา/วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

เพ่ือให้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์สอดรับกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF) พ .ศ . 2552 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการนํา
แนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาตามที่กําหนดในพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ 
ในส่วนท่ีเก่ียวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
อย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพข้ันตํ่าของบัณฑิตในสาขาวิชาหรือแต่ละคุณวุฒิจึงมีความ
จําเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2555 น้ีข้ึนมา 

ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้ปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558 เป็นหลักสูตร ปรับปรุง
พุทธศักราช 2560 เพ่ือเปิดสอนในปีการศึกษา 2560 
 และต่อมาปีการศึกษา 2563 หลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ได้ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประกอบอาชีพใน
ปัจจุบัน  จึงปรับปรุงหลักสูตรเป็นสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2565 
 
แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร 

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ได้ทําการวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
พ.ศ. 2560-2564 สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงานและสังคมรวมถึงมาตรฐานต่างๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องได้แก่มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา (จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี) ตอบสนองต่อ
ปรัชญา/วิสัยทัศน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
ข้ันตอนในการปรับปรุงหลักสูตร 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2565 ตามคําสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ท่ี 63/2563 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ท่ี 920/2563 

3. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือยกร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ในการประชุมครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2563 
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4. ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ในการประชุมครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 18 เดือนพฤศจิกายน 2563 

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
6. นําเข้าพิจารณากลั่นกรองในคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการ

ประชุมครั้งท่ี 8(5/2563) เม่ือวันท่ี 16 เดือนธันวาคม 2563  
7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
8. นําเข้าพิจารณากลั่นกรองในคณะกรรมการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใน

การประชุมคร้ังท่ี 67(1/2564)  เม่ือวันท่ี 11 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
10. นําเข้าพิจารณากลั่นกรองในคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ในการประชุมครั้งท่ี 84(1/2564) เม่ือวันท่ี 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
11.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
12. นําเข้าพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรและชุดวิชา (Module) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พิบูลสงคราม ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งท่ี 1(1/2564) เม่ือวันท่ี 16 เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2564 

13. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
14. นําเข้าพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ครั้งท่ี  177(3/2564) เม่ือวันท่ี 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
15. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
16. จัดส่งหลักสูตรไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือส่งสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.) ผ่านระบบการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร CHECO ในการ
พิจารณาการรับทราบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย 

 

รายช่ือคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/หน่วยงาน 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนทยา  สาลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2 รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธ์ุ      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี ซ่ืออุทิศกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/หน่วยงาน 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย  คันช่ังทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
5 อาจารย์นงพงา สุขโอสถ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
6 อาจารย์ฟ้า วิไลขํา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2565 

ผู้วิพากษ์หลักสูตร   :  รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธ์ุ 
ตําแหน่งทางวิชาการ  :  รองศาสตราจารย์ 
สังกัด  :  คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ิมคุณลักษณะท่ี
เกี่ยวกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงบูรณา
การกับศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

เพ่ิมวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ ในข้อ 
1.3.4 หน้า 8 ของเล่มหลักสูตร 

คํ าอ ธิบายรายวิชา IS114 สารสนเทศศาสตร์
เบ้ืองต้น  ปรับแก้คํ าว่าความสัม พัน ธ์เป็นการ
บูรณาการ และเพ่ิมองค์กรวิชาชีพ 

ปรับคําอธิบายรายวิชาโดยเปลี่ยนคําว่าความสัมพันธ์เป็น
บูรณาการ และเพ่ิมองค์กรวิชาชีพ ในคําอธิบายรายวิชา 
IS114 สารสนเทศศาสตร์เบ้ืองต้น ในหน้า 53 ของเล่ม
หลักสูตร 

คําอ ธิบายรายวิชา IS115 การรู้สารสนเทศใน
ศตวรรษท่ี 21 ขาดเน้ือหาในเรื่องการเรียบเรียงและ
นําเสนอสารสนเทศ 

ปรับคําอธิบายรายวิชาโดยเพ่ิมเน้ือหาเร่ืองการเรียบเรียง
และนําเสนอสารสนเทศในคําอธิบายรายวิชา IS115 
การรู้สารสนเทศในศตวรรษท่ี 21 ในหน้า 54 ของเล่ม
หลักสูตร 

คําอธิบายรายวิชา IS228 การปรับแต่งสารสนเทศ 
ปรับให้ครอบคลุมความหลากหลาย ไม่เพียงแค่
ห้องสมุดอย่างเดียว 

ปรับคํ าอ ธิบายรายวิชาโดยเพ่ิมความหลากหลาย
ในคําอธิบายรายวิชา IS228 การปรับแต่งสารสนเทศ 
ในหน้า 55 ของเล่มหลักสูตร 

คําอธิบายรายวิชา IS246 การจัดการความรู้ เพ่ือ
งานสารสนเทศ ปรับเน้ือหาความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
ความรู้ และการจัดการความรู้ เป็นแนวคิดเก่ียวกับ

ปรับคําอธิบายรายวิชาโดยปรับเน้ือหาโดยใช้คําว่า
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในคําอธิบบายรายวิชา 
IS246 การจัดการความรู้เพ่ืองานสารสนเทศ ในหน้า 58 
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รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
การจัดการความรู้ ของเล่มหลักสูตร 
ช่ือรายวิชา IS347 การจัดการสํานักงานอัตโนมัติ 
ปรับให้ทันสมัย 

ปรับช่ือรายวิชา IS347 การจัดการสํานักงานอัตโนมัติ 
ให้ทันสมัยโดยปรับเป็นช่ือรายวิชา การจัดการสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ ในหน้า 59 ของเล่มหลักสูตร 

ช่ื อ ร าย วิ ช าแ ล ะคํ าอ ธิ บ าย ร าย วิ ช า  IS3 6 1 
การออกแบบและพัฒนาส่ือประสม ปรับใช้คําว่าสื่อ
ดิจิทัลแทนคําว่าสื่อประสม 

ป รับ ช่ื อ ร าย วิ ช าแล ะคํ าอ ธิ บ าย ร าย วิ ช า  IS3 6 1
การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม ปรับคําว่าสื่อดิจิทัล
แทนคําว่าสื่อประสม ในหน้า 60 ของเล่มหลักสูตร 

คําอธิบายรายวิชา IS436 การจัดการสารสนเทศ
ท้องถ่ิน ปรับคําอธิบายรายวิชาให้กระชับ 

ปรับคําอธิบายรายวิชาให้กระชับข้ึน  ในคําอธิบาย
รายวิชา IS436 การจัดการสารสนเทศท้องถ่ิน ในหน้า 
61 ของเล่มหลักสูตร 

 
รายช่ือคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร 

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/หน่วยงาน 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนทยา  สาลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3 คุณเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี ซ่ืออุทิศกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น้อย  คันช่ังทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
6 อาจารย์นงพงา สุขโอสถ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
7 อาจารย์ฟ้า วิไลขํา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 

ผู้วิพากษ์หลักสูตร   :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น 
ตําแหน่งทางวิชาการ  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด  :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้วิพากษ์หลักสูตร   :  คุณเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธ์ิ 
ตําแหน่งทางวิชาการ  :  - 
สังกัด  :  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ผู้ทรงคุณวุฒิได้แนะนําเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร ดังน้ี 
1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  1.3.1 มีความรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ และมีทักษะในการประกอบอาชีพในภาครัฐและ
เอกชน 
  1.3.2 มีความสามารถในการวางแผนและการจัดการ
สารสนเทศอย่างมีระบบ 
  1.3.3 มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.3.4 มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้และมีจิตสํานึกใฝ่หาความรู้ภายใต้ความเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง 

เปลี่ยนเป็น 
1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  1.3.1 มีความรู้ความสามารถและมีทักษะด้าน
สารสนเทศ  สามารถประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเบ้ืองต้นได้ 
  1.3.2 มี ค ว าม ส าม า ร ถ ใน ก าร จั ด ร ะ บ บ
สารสนเทศ การจัดการสํานักงานอัตโนมัติ การ
ออกแบบและพัฒนาสื่ อ ดิ จิ ทัล  การจัดการ
สารสนเทศท้องถ่ิน 
  1.3.3 มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ
บริการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการ
สื่อสารและการจัดการสารสนเทศ การทําธุรกิจ
สารสนเทศอย่างง่ายได้ 
  1.3.4 มีความสามารถและมีทักษะในการสร้าง
นวัตกรรม ผลงาน และงานวิจัยในงานสารสนเทศ
ได้  
  1.3.5 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีจิตสํานึกใฝ่หาความรู้
ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่าง
ต่อเน่ือง 
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รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละช้ันปีของนักศึกษา 
  ช้ันปีท่ี 1 มีผลลัพธ์การเรียนรู้คือ จัดช้ันหนังสือ/ซ่อม
หนังสือ/ประทับตรา/ลงทะเบียน/Library Tour 
  ช้ันปีท่ี 2 มีผลลัพธ์การเรียนรู้คือ จัดหมวดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ / ทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ / บริการ
สารสนเทศ/ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
  ช้ันปีท่ี 3 มีผลลัพธ์การเรียนรู้คือ ปรับแต่งและจัดการ
สารสนเทศ / สร้างเว็บไซต์ / จัดหมวดหมู่ระบบ LC/งาน
สํานักงานอัตโนมัติ / สร้างฐานข้อมูล/สร้างสรรค์สื่อ
ดิจิทัล 
  ช้ันปี ท่ี  4 มีผลลัพ ธ์การเรียนรู้คือ  จัดการองค์กร
สารสนเทศ/ วิจัย / สัมมนา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สห
กิจ 
 

เปลี่ยนเป็น  
2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละช้ันปีของนักศึกษา 
  ช้ั นปี ท่ี  1  มี ผลลั พ ธ์ก ารเรี ยนรู้ คื อ  การ รู้
สารสนเทศ / การจัดการสารสนเทศ / การ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศในยุคดิจิทัล / การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองต้น 
  ช้ันปีท่ี 2 มีผลลัพธ์การเรียนรู้คือ จัดระบบและ
ทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ / การสื่อสารใน
งานสารสนเทศ / การจัดการสารสนเทศท้องถ่ิน 
/ การจัดหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์/การทํา
ธุรกิจสารสนเทศอย่างง่าย 
  ช้ันปีท่ี 3 มีผลลัพธ์การเรียนรู้คือ การออกแบบ
บริการ/การพัฒนาสื่อดิจิทัล/ การจัดเก็บและการ
ค้นคืนสารสนเทศ / การจัดการสารสนเทศเพ่ือ
การท่องเท่ียว / งานสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์/  
การประยุกต์ใช้หลักการตลาดเพ่ืองานบริการ
สารสนเทศ 
  ช้ั น ปี ท่ี  4 มี ผ ล ลั พ ธ์ ก าร เรี ย น รู้ คื อ  ก าร
ปฏิ บั ติการจัดกิจกรรมการรู้ ส ารสนเทศใน
สถานศึกษา / การสร้างนวัตกรรม/ ผลงาน / 
งานวิจัย / การสัมมนา / การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 

3. รวมรายวิชา IS228 การปรับแต่งสารสนเทศ และ 
IS244 การสื่อสารในงานสารสนเทศ เป็นวิชาเดียวกัน 

IS228 การสื่อสารในงานสารสนเทศ 
 แนวคิด และทฤษฎีการสื่อสาร การ
สื่อสารสําหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ ในยุค
ดิจิทัล การปรับแต่งสารสนเทศ การนําเสนอและ
เผยแพร่สารสนเทศโดยการประยุกต์ใช้ช่องทาง 
การสื่อสารท่ีเหมาะสม 
 
 



(มคอ.2) หน้า 110 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565 
 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
4. รวมรายวิชา IS221 การจัดหมวดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ และ IS325 การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน เป็นวิชาเดียวกัน 

IS221 การจัดระบบความรู้ 
 แนวคิดการจัดระบบความรู้ และประวัติ
ความเป็นมาของการจัดระบบความรู้ ความหมาย
และวัตถุประสงค์ของการจัดหมู่ ทฤษฎีการจัดหมู่ 
โครงสร้างและแผนการจัดหมู่ การจัดหมู่แบบ
ทศนิยมของดิวอ้ี  การจัดหมู่หอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน และการจัดหมู่ระบบอ่ืน ๆ การวิเคราะห์
เน้ือหาสารสนเทศ  การประยุกต์ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการวิเคราะห์เน้ือหาสารสนเทศ 

5. ปรับช่ือรายวิชา IS333 บริการและเผยแพร่สารสนเทศ 
และคําอธิบายรายวิชาให้ทันสมัย 
 

IS333 การออกแบบบริการ   
          พฤติกรรมสารสนเทศและพฤติกรรม
ผู้บริ โภคในยุคดิ จิทัล  การตลาดดิ จิทัล  การ
ออกแบบและพัฒนาบริการสารสนเทศดิจิทัล 
การให้บริการสารสนเทศดิจิทัล ทักษะท่ีจําเป็น
ต่อการบริการแบบดิจิทัล ฝึกทักษะการออกแบบ
บริการโดยใช้กรณีศึกษา 

6. ปรับช่ือรายวิชา IS364 ระบบการจัดเก็บและการค้น
คืนสารสนเทศ  

IS364 การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ
      

7. ปรับรายวิชาเอกบังคับ 
  IS114 สารสนเทศศาสตร์เบ้ืองต้น 
  IS115 การรู้สารสนเทศในศตวรรษท่ี 21 
  IS123 การพัฒนาและการสงวนรักษาทรัพยากร   
          สารสนเทศดิจิทัล  
  IS151 การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน 
  IS163 ฐานข้อมูลเบ้ืองต้น  
  IS221 การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 
  IS222 การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ  
  IS228 การปรับแต่งสารสนเทศ  
  IS244 การสื่อสารในงานสารสนเทศ 
  IS333 บริการและเผยแพร่สารสนเทศ  

รายวิชาเอกบังคับท่ีปรับใหม่ 
IS114 สารสนเทศศาสตร์เบ้ืองต้น 
IS162 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
IS163 ฐานข้อมูลเบ้ืองต้น  
IS164 การจัดการเว็บไซต์เพ่ืองานสารสนเทศ   
IS221 การจัดระบบความรู้ 
IS228 การสื่อสารในงานสารสนเทศ 
IS234 การจัดการสารสนเทศท้องถ่ิน 
IS245 ธุรกิจสารสนเทศ 
IS333 การออกแบบบริการ  
IS344 การจัดการสารสนเทศการท่องเท่ียว 
IS364 การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ  
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รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
  IS345 การจัดการองค์กรสารสนเทศ  
  IS364 ระบบการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ  
  IS467 การจัดการห้องสมุดดิจิทัล 
  IS481 พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชา 
          การรู้สารสนเทศ   
  IS491 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ 

IS467 การจัดการห้องสมุดดิจิทัลและนวัตกรรม 
IS481 พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาการรู้ 
         สารสนเทศ   
IS491 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์  
IS493 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์ 

8. ปรับรายวิชาเอกเลือก 
  IS162 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
  IS241 ห้องสมุดโรงเรียน 
  IS245 ธุรกิจสารสนเทศ 
  IS246 การจัดการความรู้เพ่ืองานสารสนเทศ  
  IS247 การจัดการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ 
  IS325 การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
  IS329 เมทาดาทาเพ่ือการจัดการสารสนเทศ   
  IS336 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในองค์กร 
          สารสนเทศ 
  IS344 การจัดการสารสนเทศการท่องเท่ียว 
  IS347 การจัดการสํานักงานอัตโนมัติ 
  IS361 การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม 
  IS363 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
           ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
  IS367 การจัดการเว็บไซต์เพ่ืองานสารสนเทศ   
  IS393 การศึกษาผู้ใช้   
  IS436 การจัดการสารสนเทศท้องถ่ิน 
  IS493 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์ 

รายวิชาเอกเลือกที่ปรับใหม่ 
IS115 การรู้สารสนเทศในศตวรรษท่ี 21 
IS123 การพัฒนาและการสงวนรักษาทรัพยากร 
        สารสนเทศดิจิทัล  
IS151 การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน 
IS222 การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ  
IS241 ห้องสมุดโรงเรียน 
IS246 การจัดการความรู้เพ่ืองานสารสนเทศ  
IS247 การจัดการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ 
IS336 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในองค์กร
สารสนเทศ 
IS345 การจัดการองค์กรสารสนเทศ  
IS347 สํานักงานสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
IS361 การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล 
IS393 การศึกษาผู้ใช้   
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สรุปผลการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 จากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ในการประชุมคร้ังท่ี 8 (5/2563) เม่ือวันท่ี 16 เดือน ธันวาคม 2563 
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละช้ันปีของนักศึกษา  
น่าจะเขียนเป็น Action verb  เพราะในประเด็นน้ี
เป็น Learning outcome 

ได้แก้ไขผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นดังน้ี 
       ช้ันปี ท่ี 1 นักศึกษามีความรู้ พ้ืนฐานเรื่องการรู้
สารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ  การพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศในยุคดิจิทัล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเบ้ืองต้น 

ช้ันปีท่ี 2 นักศึกษาสามารถจัดระบบและทํา
รายการทรัพยากรสารสนเทศ จัดการกับสารสนเทศ
ท้องถ่ิน  จัดระบบหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ทํา
ธุรกิจสารสนเทศอย่างง่ายและสามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้  
         ช้ันปีท่ี 3  นักศึกษาสามารถออกแบบบริการ  
และพัฒนาสื่อดิจิทัลได้ สามารถจัดเก็บและค้นคืน
สารสนเทศได้ จัดการกับสารสนเทศเพ่ือการท่องเท่ียว  
และปฏิบัติงาน  งานสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์  ตลอดจน
ประยุกต์ใช้หลักการตลาดเพ่ืองานบริการสารสนเทศ 
        ช้ันปีท่ี 4 นักศึกษาสามารถฝึกปฏิ บั ติการจัด
กิจกรรมการรู้สารสนเทศในสถานศึกษา สร้างนวัตกรรม
ผลงาน งานวิจัย จัดสัมมนาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/
สหกิจศึกษาได้ 

ตรวจสอบรายวิชา IS 361 การออกแบบและพัฒนา
สื่อดิจิทัล  ว่าตรงหรือซํ้าซ้อนกับรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  หรือไม่ 

ได้ตรวจสอบแล้วไม่ซํ้าซ้อนกับรายวิชาของสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปรับแผนการเรียนวิชาโท  ให้เรียนเทอมละ 1 วิชา  
โดยแก้ไขภาคเรียนท่ี 2  ช้ันปีท่ี 3 
 

ได้แก้ไขแผนการเรียนวิชาโท ให้คงเหลือเทอมละ 1 
รายวิชาโดยแก้ไขภาคเรียนท่ี 2 ช้ันปีท่ี 3 เป็นเรียนปี 4 
เทอม 1 จํานวน 1 รายวิชา 
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สรุปผลการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565  

จากคณะกรรมการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ในการประชุมครั้งท่ีในการประชุมครั้งท่ี 67(1/2564 เม่ือวันท่ี 11 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 
รายละเอียด/
ข้อเสนอแนะ 

รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1. ท บ ท ว น ช่ื อ
สาขาวิชา  ว่าจะทํ าให้
ผู้ เรียนมีความเข้าใจผิด
หรือไม่ระหว่างการเรียน  
ในสาขาวิชาดังน้ี 

     1 .1  ส า ข า วิ ช า
วิทยาการข้อมูลและ
การจัดการสารสนเทศ 
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
     1 .2  ส า ข า วิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
     1.3 สาขาวิชาการ
จั ด ก า ร เท ค โน โล ยี
สารสนเทศทางธุรกิจ  
สังกัดคณะวิทยาการ
จัดการ 

สาขาวิชาได้ตรวจสอบข้อมูลจากสาขาวิชาต่างๆท่ีคณะกรรมการได้ให้ข้อสังเกตเร่ือง
ความซํ้าซ้อนในประเด็นต่างๆ  ดังน้ี   
1. วัตถุประสงค์ของสาขาวิชา 
    1.1 สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิต ดังน้ี 
           1) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้ มีความรู้ ด้านวิทยาการข้อมูลและการจัดการ
สารสนเทศรวมถึงสามารถปฏิบัติงานได้จริงเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานท้ังในภาครัฐและเอกชน 
           2) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และ
เลือกใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาท่ีเกี่ยวข้อง 
          3) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรมและน้อมนําความรู้ตามแนว
พระราชดําริฯ 
          4) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
          5) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะการบริหาร
จัดการและทํางานเป็นหมู่คณะ 
         6) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล จัดการข้อมูล
ขนาดใหญ่ สามารถแก้ไขปัญหาขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมการทํางาน 

1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี
วัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิต ดังน้ี 
           1) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
ครอบคลุมพ้ืนฐานระบบสารสนเทศท้ังด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และเครือข่าย 
เพ่ือให้สามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กท่ีสนับสนุนการ
ใช้งานในองค์กรสามารถเลือกใช้และดูแลระบบเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ มี



(มคอ.2) หน้า 114 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565 
 

รายละเอียด/
ข้อเสนอแนะ 

รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

ความรู้ความสามารถเบ้ืองต้นในการบริหารหน่วยงานสารสนเทศ การบริหาร
โครงการขนาดเล็กถึงขนาดกลางทางเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถออกแบบและ
สร้างระบบงานประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม 
           2) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ สามารถนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ในงานบริหารธุรกิจ เช่น การบริหารงานบุคคล งาน
บัญชี การเงินการตลาด การนําพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาเสริมช่องทางการตลาด การ
ใช้สารสนเทศเพ่ือการบริหารและสนับสนุนการตัดสินใจ การวางแผน และการจําลอง
สถานการณ์ธุรกิจ รวมถึงการสร้างระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการลูกค้าผ่าน
อินเทอร์เน็ต 
           3) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถทําหน้าท่ีประสานงานระหว่างผู้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงานกับผู้ออกแบบและพัฒนาระบบ มีความเข้าใจใน
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศมีความสามารถในการสื่อสารและทํางานเป็นทีม
ได้เป็นผู้ท่ีมีความเข้าใจด้านสังคม องค์กรและคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          4) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ได้ด้วยตนเอง
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการเรียนรู้ 
2. อาชีพท่ีสามารถทําได้เม่ือสําเร็จการศึกษา 
    2.1 สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา  
          1) นักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist)  
          2) นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)  
          3) นักพัฒนาข้อมูล (Data Warehouse Developer)  
          4) ผู้ดูแลฐานข้อมูล (Database Administrator) 

   2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
          1) นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          2) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ 
          3) นักเขียนโปรแกรม หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ 
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รายละเอียด/
ข้อเสนอแนะ 

รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

          4) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเคร่ืองแม่ข่าย 
          5) ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ 
          6) นักพัฒนาเว็บไซต์ 
          7) ผู้จัดการซอฟต์แวร์ 
          8) ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

        9) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     2.3 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ  สังกัดคณะวิทยาการ
จัดการ 
อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
          1)  พนักงาน/เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปท่ีมีทักษะและความเช่ียวชาญการใช้
โปรแกรม 
สํานักงาน 
         2) ผู้ประกอบการขนาดเล็ก/กลาง ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจ
ออนไลน์ 
         3) ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
          4) ผู้ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ/โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
          5 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
         6)  ผู้บริหารระบบฐานข้อมูล 
         7)  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
         8)  ผู้ช่วยออกแบบและพัฒนาสื่อประสม 
         9) ผู้ช่วยวิจัย/นักวิจัย ด้านธุรกิจและสารสนเทศทางธุรกิจ 
         10) นักวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านธุรกิจ 
         11) ผู้ออกแบบและบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
3. รายวิชาท่ีเป็นข้อสังเกตจากคณะกรรมการจัดการศึกษา ดังน้ี  
     3.1 รายวิชาของสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีดังน้ี 
            - INFO131 เทคโนโลยีสารสนเทศกับฐานข้อมูล 
            - INFO411 สังคมยุคดิจิตอล 
            - INFO235 เทคโนโลยีระบบจัดการฐานข้อมูล 
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รายละเอียด/
ข้อเสนอแนะ 

รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

            - INFO364 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
            - INFO334 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
       จากผลการตรวจสอบพบว่าไม่ซํ้าซ้อน 
    3.2 รายวิชาของสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สังกัดคณะ
วิทยาการจัดการ มีดังน้ี 
TM310 หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
ITM221 ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ  
       จากผลการตรวจสอบพบว่าไม่ซํ้าซ้อน 

2. ตรวจสอบรายวิชา
การจัดการสารสนเทศ
เพ่ื อการท่องเท่ี ยว  ว่ า
ซํ้าซ้อนกับรายวิชาของ
สาขาวิชาการท่องเท่ียว
และบริการ หรือไม่ 

จากการตรวจสอบพบว่าไม่มีความซํ้าซ้อนกัน เน่ืองจากแนวการสอนของสาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ เน้นเรื่องของการพัฒนา การจัดเก็บ การค้นคืนสารสนเทศ และ
ให้บริการผู้ใช้บริการสารสนเทศด้านการท่องเท่ียว 

สรุปผลการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565  

จากคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ในการประชุมครั้งท่ี 84(1/2564) เม่ือวันท่ี 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ไม่มีข้อเสนอแนะในการแก้ไข - 

สรุปผลการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 

จากคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรและชุดวิชา (Module) 
ในการประชุมครั้งท่ี 1(1/2564) เม่ือวันท่ี 16 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. ผลลัพธ์การเรียนรู้   
ช้ันปีท่ี 2  ประเด็นสามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้  
ควรปรับให้สอดคล้องกับรายวิชาท่ีเรียนคือ 
วิชาการสื่อสารในงานสารสนเทศ 

ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้  ช้ันปีท่ี 2 เป็น นักศึกษาสามารถ
จัดระบบและทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ จัดการกับ
สารสนเทศท้องถ่ิน จัดระบบหอจดหมายเหตุและ
พิพิธภัณฑ์ทําธุรกิจสารสนเทศอย่างง่ายและสามารถ
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รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
สื่อสารกับผู้ใช้ในงานสารสนเทศได้ 

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้   
ช้ันปีท่ี 4 นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติการจัด
กิจกรรมการรู้สารสนเทศในสถานศึกษาสร้าง
นวัตกรรมผลงาน งานวิจัย จัดสัมมนา และฝึก
ประสบการณ์ วิชาชีพ /สหกิจศึกษาได้  ใน
ประเด็นการจัดสัมมนา  ไม่เช่ือมโยงกับรายวิชา
สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์ 

ปรับคําอธิบายรายวิชาสัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์  
เป็น หลักการและกระบวนการจัดสัมมนา  การกําหนด
หัวข้อสัมมนาจากแนวคิด การเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาการใหม่ๆ  ของสาขาวิชา  เพ่ือจัดสัมมนาทาง
สารสนเทศศาสตร์ 

 
 

สรุปผลการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 

จากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ในการประชุมครั้งท่ี  177(3/2564) เม่ือวันท่ี 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
“ไม่มีข้อเสนอแนะให้แก้ไข” - 
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ตอนที่ 2  ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระการปรับปรุง 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ 
 และสารสนเทศศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of  Arts  Program in Library  and  Information 
Science 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of  Arts  Program in Information Science 

1. ปรับชื่อสาขาวิชาเนื่องจากให้
เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม 
2. การศึกษาสารสนเทศศาสตร์ เป็น
วิชาที่มีเนื้อหาของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
สารสนเทศ การดําเนินการจัดหา 
รวบรวม จัดโครงสร้างสารสนเทศ 
ค้นหา  ค้นคืน และเผยแพร่เพื่อการ
บริการ โดยนําเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดําเนินงาน 

ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย     : ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) 
     : ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Library and Information  Science) 
     : B.A. (Library and  Information  Science) 

ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย     : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์) 
     : ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์) 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Information  Science) 
     : B.A. (Information  Science) 

ปรับชื่อสาขาวิชา 

วิชาเอก : ไม่มี วิชาเอก : ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง 
ปรัชญาของหลักสูตร :  
     ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม รอบรู้ข่าวสาร และวิทยาการสมัยใหม่ รวมทั้ง
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับสังคมดิจิทัล 

ปรัชญาของหลักสูตร :  
      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิต
บัณฑิตให้มีคุณธรรม มีความรู้ รอบรู้ วิทยาการสมัยใหม่ มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสามารถปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

 
ปรับปรัชญาให้สอดคล้องกับชื่อ
สาขาวิชาที่ปรับเปลี่ยน 

ความสําคัญของหลักสูตร :  
     หลักสูตรเป็นหัวใจสําคัญสําหรับการจัดการศึกษาทุกระดับเป็นแนวทางหลักและ
องค์ประกอบในการจัดการเรียนรู้และประสบการณ์ทั้งมวลให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้เกิดการ

ความสําคัญของหลักสูตร :  
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนัก
จัดการสารสนเทศให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก ซึ่งถือว่าเป็นกลไกพื้นฐาน

 
ปรับความสําคัญของหลักสูตร 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระการปรับปรุง 
เรียนรู้และพัฒนาในทุกด้าน ทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์และสังคม สอดคล้อง
ตามจุดมุ่งหมายที่พึงประสงค์หลักสูตรที่ดีควรสนองตอบความต้องการของสังคมและ
ด้วยเหตุที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หลักสูตรจึงควรได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมทางสังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
อยู่เสมอบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เป็นวิชาที่สอนให้คนเป็นนักจัดการ
สารสนเทศให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก ซึ่งถือว่าเป็นกลไกพื้นฐานสําคัญ
ส่วนหนึ่งของระบบการจัดการศึกษาของสังคม ผู้ที่สําเร็จการศึกษาวิชานี้จึงสามารถ
ประกอบวิชาชีพบรรณารักษ์ นักสารสนเทศในห้องสมุดและ สถาบันบริการสารสนเทศ
ของสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานเอกชนต่างๆ เป็นวิชาชีพ
เฉพาะที่ต้องศึกษาให้มีความสามารถ ต้องฝึกประสบการณ์จนมีทักษะเฉพาะ และต้อง
ได้รับการปลูกฝังให้มีจิตบริการ นอกจากนี้บัณฑิตยังสามารถนําความรู้ไปประกอบ
อาชีพอื่นๆได้อย่างหลากหลาย การผลิตบัณฑิตทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์จึงมีความจําเป็นในสังคมปัจจุบัน และเป็นวิชาชีพที่สําคัญในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมสารสนเทศ 

สําคัญส่วนหนึ่งของระบบการจัดการศึกษาของสังคม ผู้ที่สําเร็จการศึกษาวิชานี้จึงสามารถ
ประกอบวิชาชีพนักจัดการสารสนเทศ บรรณารักษ์/ครูบรรณารักษ์ นักเอกสารสารสนเทศ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักจัดการด้านจดหมายเหตุ นักจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ และผู้ประกอบการธุรกิจสารสนเทศ เป็นวิชาชีพเฉพาะที่ต้องศึกษาให้มี
ความสามารถ ต้องฝึกประสบการณ์จนมีทักษะเฉพาะ และต้องได้รับการปลูกฝังให้มีจิต
บริการ นอกจากนี้บัณฑิตยังสามารถนําความรู้ ไปประกอบอาชีพอื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย 
การผลิตบัณฑิตทางสารสนเทศศาสตร์จึงมีความจําเป็นในสังคมปัจจุบัน และเป็นวิชาชีพที่
สําคัญในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมสารสนเทศ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และมี
ทักษะในการประกอบอาชีพในภาครัฐและเอกชน 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการวางแผนและการจัดการสารสนเทศอย่างมี
ระบบ 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้และมี
จิตสํานึกใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. มีความรู้ความสามารถและมีทักษะด้านสารสนเทศ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเบื้องต้นได ้
2. มีความสามารถในการจัดระบบสารสนเทศ การจัดการสํานักงานอัตโนมัติ  

การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น 
3. มีความรู้ความสามารถในการออกแบบบริการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

เพื่อการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ การทําธุรกิจสารสนเทศอย่างง่ายได้ 
4. มีความสามารถและมีทักษะในการสร้างนวัตกรรม ผลงาน และงานวิจัย 

ในงานสารสนเทศได้ 

 
ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้
สอดคล้องกับผลลัพธ์เรียนรู้ของ
หลักสูตร 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระการปรับปรุง 
5. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีจิตสํานึกใฝ่หา

ความรู้ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

1. บัณฑิตนักปฏิบัติ รู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. มีจิตบริการเชี่ยวชาญในศาสตร์ 
3. พร้อมพัฒนาท้องถิ่นและตนเองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
1. บัณฑิตนักปฏิบัติ รู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. มีจิตบริการเชี่ยวชาญในศาสตร์ 
3. พร้อมพัฒนาท้องถิ่นและตนเองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ไม่เปลี่ยนแปลง 
 
 

หลักสูตร 
1. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า        124      หน่วยกิต 
2. โครงสร้างหลักสูตร 
  2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ไม่น้อยกว่า       30     หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาภาษา                                      12      หน่วยกิต 
 2.1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      ไม่น้อยกว่า              6     หน่วยกิต 
 2.1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์      ไม่น้อยกว่า               6     หน่วยกิต 
 2.1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า     3    หน่วยกิต 
 2.1.5) กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะนิสัย ไม่น้อยกว่า        3    หน่วยกิต 
  2.2 หมวดวิชาเฉพาะ                 ไม่น้อยกว่า           88   หน่วยกิต 
 2.2.1 วิชาแกน                                      3      หน่วยกิต 
 2.2.2 วิชาเอก                        ไม่น้อยกว่า            78      หน่วยกิต 
  เอกบังคับ                                             51      หน่วยกิต 
  เอกเลือก                      ไม่น้อยกว่า           27       หน่วยกิต 
 2.2.3 วิชาโทบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์สําหรับนักศึกษา 
วิชาอื่นมาเลือกเรียน                                                  15        หน่วยกิต

หลักสูตร 
1. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  125   หน่วยกิต 
2. โครงสร้างหลักสูตร                                                                          
    2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาภาษา  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 2.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 2.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 2.1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 
 2.1.5 กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย  ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
   2.2 หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 89 หน่วยกิต 
 1) แบบวิชาเอกเดี่ยว    89 หน่วยกิต 
 1.1) วิชาแกน     4 หน่วยกิต 
 1.2) วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต 
       เอกบังคับ    45 หน่วยกิต 
                   เอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 
 1.3) วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา  7 หน่วยกิต 

 
ปรับเป็นการเปิดหลักสูตรแบบวิชาเอก
เดี่ยว และวิชาเอก-โท 
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 2.2.4  วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา          7        หน่วยกิต    2) แบบวิชาเอก-โท    89 หน่วยกิต 

 2.1) วิชาแกน     4 หน่วยกิต 
 2.2) วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 
       เอกบังคับ    45 หน่วยกิต 
 เอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
 2.3) วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต 
 2.4) วิชาโท  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

SOC013 วัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6) - - - ปรับลดรายวิชา 
- - - HU101 ศิลปะการถ่ายทอด 

The Arts of Knowledge Impartment 
2(2-0-4) ปรับเพิ่มรายวิชาเพื่อเป็นเนื้อหาพื้นฐาน

สําหรับการประยุกต์ใช้ในรายวิชา
เฉพาะของสาขาวิชา 

- - - HU102 ศิลปะการบริการ 
The Arts of Services 

2(1-2-3) ปรับเพิ่มรายวิชาเพื่อเป็นเนื้อหาพื้นฐาน
สําหรับการประยุกต์ใช้ในรายวิชา
เฉพาะของสาขาวิชา 

IS114 ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร ์
และสารสนเทศศาสตร์ 
Introduction  to Library and Information Science 

3(3-0-6) IS114 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction  to Information Science 

3(3-0-6) 1. ปรับชื่อวิชาภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ 
2. ปรับคําอธิบายรายวิชาเพื่อให้ทันกับ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง           วิวัฒนาการและแนวโน้มของการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์ สารสนเทศ ในบริบทสังคม ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดเก็บและแหล่งบริการ  
จรรยาบรรณทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สารสนเทศ 

           แนวคิดของสารสนเทศและความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น  แหล่งสารสนเทศยุคใหม่ 
ทรัพยากรและระบบจัดเก็บ  สถาบันสารสนเทศและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ กฎหมาย
และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 

IS115 การรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21 
Information Literacy in 21st Century 

3(2-2-5) IS115 การรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21 
Information Literacy in 21st Century 

3(2-2-5) ปรับคําอธิบายรายวิชาเพื่อให้มีความ
เหมาะสมกับบริบทในยุคปัจจุบัน 
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 ความสําคัญของสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 สารสนเทศในบริบทของ
องค์กรและสังคม ทรัพยากรสารสนเทศ เทคนิค วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การ
สืบค้น ทักษะสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ได้แก่ การประเมิน 
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเรียบเรียง การสรุป การตีความ และการนําเสนอ
สารสนเทศในลักษณะต่างๆรวมถึงการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม 

 ความสําคัญของสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้าน
สารสนเทศ การรู้สารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้น
สารสนเทศ การเรียบเรียงและนําเสนอสารสนเทศ การรู้กฎหมายทางสารสนเทศ การรักษา
ความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม 

IS123 การพัฒนาและการสงวนรักษาทรัพยากร 
Collections Development and Preservation of 
Information 

3(2-2-5) IS123 การพัฒนาและการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล 
Collections Development and Preservation of 
Information 

3(2-2-5) 1. ปรับชื่อวิชาภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ 
2. ปรับคําอธิบายรายวิชาเพื่อให้มีความ
เหมาะสมกับบริบทของทรัพยากร
สารสนเทศในยุคปัจจุบัน 

         การดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ในองค์กรสารสนเทศกระบวนการและวิธีการในการจัดทํากิจกรรมด้านการสงวนรักษา
ทรัพยากรสารสนเทศในบริบทด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยมีพื้น
ความรู้ด้านการอนุรักษ์เชิงประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะหัวข้อที่เป็นที่กล่าวถึงในสังคม
ปัจจุบัน  สร้างและปฏิบัติได้โดยบูรณาการกับการจัดการ  และสภาพแวดล้อมของ
องค์กรสารสนเทศแต่ละแห่งรวมถึงการถ่ายโอนไปยังสื่อดิจิทัล 

         ทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศใน
องค์กร กระบวนการและวิธีการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ และสงวนรักษา
สารสนเทศทางดิจิทัล 

IS151 การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน 
Reading and Reading Promotion  

3(2-2-5) IS151 การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน 
Reading and Reading Promotion 

3(2-2-5) ปรับคําอธิบายรายวิชาเนื่องจากเพิ่ม
เรื่ อ งก ารรู้ เรื่ อ งก าร อ่ าน (Reading 
Literacy)   ความหมาย ความสําคัญของการอ่าน การอ่านในวัยต่าง ๆ  นโยบายด้าน

การอ่าน องค์กรที่สร้างสังคมการอ่าน การปฏิบัติจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในสถานที่
จริง 

         ความหมาย ความสําคัญของการอ่าน การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
การอ่านในวัยต่าง ๆ ปัญหาและการแก้ปัญหาการอ่าน  กิจกรรมและการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน  การส่งเสริมการอ่าน 

IS162 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
Information Technology for Management 

3(2-2-5) IS162 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
Information Technology for Management  

3(2-2-5) ปรับคําอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
บริการสนเทศ          ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นทักษะ

เบื้องต้นในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสารสนเทศ การค้นคืน 
          ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นทักษะเบื้องต้นใน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานบริการสารสนเทศ การค้นคืน การนําเสนอ
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การนําเสนอสารสนเทศ สารสนเทศ 
IS163 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล 

Introduction to Database 
3(3-0-6) IS163 ฐานข้อมูลเบื้องต้น 

Introduction to Database 
3(3-0-6) 1. ปรับชื่อวิชาภาษาไทย   

2 .ป รับ คํ าอ ธิบ ายราย วิช า เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล ความหมาย ประเภท และความสําคัญ
ของข้อมูลและฐานข้อมูล ซอฟแวร์สําหรับการสร้างและจัดการฐานข้อมูล 

 แนวคิดเกี่ยวกับฐานข้อมูล โครงสร้างของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การวิเคราะห์
และออกแบบระบบ ฝึกปฏิบัติสร้างฐานข้อมูลอย่างง่าย 

IS221 การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 
Classification of Information Resources 

3(2-2-5) IS221 การจัดระบบความรู้ 
Knowledge Organization 

3(2-2-5) 1. ปรับชื่อวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
2 . ป รับ คํ าอ ธิบายราย วิชาโดย นํ า
คําอธิบายรายวิชาการจัดหมู่ ระบบ
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน มาบูรณาการ
เพื่อจัดการเรียนใน 1 รายวิชาทั้งนี้เพื่อ
ลดหน่วยกิตตลอดหลักสูตรลง 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศทั้งในรูปแบบ
สิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ หลักการกําหนดเลขหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ โดยเน้น
ระบบทศนิยมดิวอี้ การกําหนดหัวเรื่อง 

 แนวคิดการจัดระบบความรู้ และประวัติความเป็นมาของการจัดระบบความรู้ 
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดหมู่ ทฤษฎีการจัดหมู่ โครงสร้างและแผนการจัด
หมู่ การจัดหมู่แบบทศนิยมของดิวอี้ การจัดหมู่หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน และการจัดหมู่
ระบบอื่น ๆ การวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
วิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ 

IS222 การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
Cataloging of Information Resources 

3(2-2-5) IS222 การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
Cataloging of Information Resources 

3(2-2-5) ปรับคําอธิบายรายวิชา โดยเพิ่มการทํา
ร า ย ก า ร ท รั พ ย า ก ร ส า ร ส น เท ศ
อิเล็กทรอนิกส์ และเมทาดาทา เพื่อให้
ทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรายการสืบค้น และการลงรายการทรัพยากร
สารสนเทศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล โดยเน้น
หลักเกณฑ์แบบแองโกลอเมริกันและการลงรายการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

 ความหมายและความสําคัญของการทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ มาตรฐาน
การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศตามกฎแองโกลอเมริกัน และหลักเกณฑ์การทํา
รายการอิเล็กทรอนิกส์ที่เครื่อง คอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ หลักเกณฑ์การทํารายการเม
ทาดาทา และมาตรฐานการทํารายการและการเข้าถึงทรัพยากรในรูปแบบดิจิทัล 

IS228 การปรับแต่งสารสนเทศ 3(2-2-5) - - - ปรับลดรายวิชาเนื่องจากนําไปผนวก
กับรายวิชา  IS244  การสื่อสารในงาน
สารสนเทศ  มีเนื้อหาเชื่อมโยงกัน ใน
เรื่องการปรับแต่ งสารสนเทศ  การ
นําเสนอและเผยแพร่สารสนเทศโดย
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระการปรับปรุง 
การประยุกต์ใช้ช่องทางการสื่อสารที่
เหมาะสม  

IS231 บริการอ้างอิงและสารสนเทศ 3(3-0-6) - - - ปรับลดรายวิชา 
IS241 ห้องสมุดโรงเรียน 

School Library 
3(2-2-5) IS241 ห้องสมุดโรงเรียน 

School Library 
3(2-2-5) ปรับคําอธิบายรายวิชาเพื่อให้ทันต่อ

ความ ก้าวหน้ าของวิทยาการและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ความสําคัญของห้องสมุดโรงเรียนในฐานะศูนย์สื่อการศึกษา บทบาท หน้าที่ 

มาตรฐาน การดําเนินงานห้องสมุดโรงเรียน  ความร่วมมือระหว่างบรรณารักษ์และ
บุคคลอื่น ๆ 

 ความสําคัญของห้องสมุดโรงเรียนในฐานะศูนย์สื่อการศึกษา บทบาท หน้าที่ 
มาตรฐาน การดําเนินงานห้องสมุดโรงเรียน  ความร่วมมือระหว่างบรรณารักษ์และบุคคล
อื่น ๆ เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานห้องสมุดโรงเรียน 

IS244 การสื่อสารในงานสารสนเทศ 
Communication in Information Works 

3(2-2-5) IS228 การสื่อสารในงานสารสนเทศ 
Communication in Information Works 

3(2-2-5) 1. ปรับรหัสวิชา 
2. ปรับคําอธิบายรายวิชาเพื่อให้มีความ
เหมาะสมกับบริบทในยุคปัจจุบัน  แนวคิด ทฤษฎีและประเภทของการสื่อสาร การสื่อสารสําหรับผู้ปฏิบัติงาน

ด้านสารสนเทศ จิตวิทยาการสื่อสาร เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ 
การประเมินผลการสื่อสารในงานสารสนเทศ 

        แนวคิด และทฤษฎีการสื่อสาร การสื่อสารสําหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศใน
ยุคดิจิทัลการปรับแต่งสารสนเทศ การนําเสนอและเผยแพร่สารสนเทศโดยการประยุกต์ใช้
ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม 

- - - IS245 ธุรกิจสารสนเทศ 
Information Business 

3(2-2-5) 1. ปรับเพิ่มรายวิชา 
รายวิชาในหลักสูตร 
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 
2. ปรับคําอธิบายรายวิชา เนื่องจาก
เพิ่มเนื้อหาเรื่องการตลาด ในยุคดิจิทัล 
โมเดลทางธุรกิจ 

   ขอบเขตของธุรกิจสารสนเทศ ธุรกิจสารสนเทศของภาครัฐและภาคเอกชน 
การตลาดในยุคดิจิทัล โมเดลทางธุรกิจ กลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจสารสนเทศ การ
เขียนแผนธุรกิจ  จริยธรรมในการทําธุรกิจ 

IS246 การจัดการความรู้เพื่องานสารสนเทศ 
Knowledge Management for Information Work 

3(2-2-5) IS246 การจัดการความรู้เพื่องานสารสนเทศ 
Knowledge Management for Information Work 

3(2-2-5) ปรับ คํ าอ ธิบ ายราย วิชาเนื่ อ งจาก
ต้ อ งก าร เพิ่ ม เติ ม รายล ะ เอี ย ด ให้
ครอบคลุมเนื้อหามากขึ้น  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความรู้ และการจัดการความรู้ แนวคิด ทฤษฎี  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระการปรับปรุง 
เกี่ยวกับการจัดการความรู้กระบวนการจัดการความรู้ เทคนิควิธีและเครื่องมือในการ
จัดการความรู้ องค์การและการเรียนรู้ กระบวนการจัดการความรู้ในองค์การ และการ
จัดการความรู้ในห้องสมุด รวมทั้งกรณีศึกษาจากห้องสมุดในไทยและต่างประเทศ 

กระบวนการจัดการความรู้ เทคนิควิธีและเครื่องมือในการจัดการความรู้ องค์การและการ
เรียนรู้ กระบวนการจัดการความรู้ในองค์การสารสนเทศ 

IS247 การจัดการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ 
Management of Archives and Museum 

3(2-2-5) IS247 การจัดการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ 
Management of Archives and Museum 

3(2-2-5) ปรับคําอธิบายรายวิชาเพื่อให้มีความ
เหมาะสมกับบริบทในยุคปัจจุบัน 

 ประเภท และคุณลักษณะของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ การคัดเลือก
จัดระบบ อนุรักษ์ บํารุงรักษา และจัดการงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มาตรฐาน
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุและ
พิพิธภัณฑ์เสมือนซึ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์เพื่อการใช้งาน 

 ประเภท และคุณลักษณะของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ การจัดเก็บและ
อนุรักษ์การจัดการงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ การใช้เทคโนโลยีและโปรแกรม
ประยุกต์โอเพนซอร์สต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง 

IS325 การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 3(2-2-5) - - - ปรับลดรายวิชา 
IS329 เมทาดาทาเพื่อการจัดการสารสนเทศ 3(2-2-5) - - - ปรับลดรายวิชา 
IS333 บริการและเผยแพร่สารสนเทศ 

Information Services and Dissemination 
3(2-2-5) IS333 การออกแบบบริการ 

Services and Design 
3(2-2-5) 1. ปรับชื่อวิชาภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ 
2. ปรับ คํ าอ ธิบ ายราย วิช า เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 

 หลักการและวิธีจัดบริการสารสนเทศรูปแบบต่างๆ สําหรับหน่วยงานบริการ
สารสนเทศ ประเภทของการบริการ มนุษยสัมพันธ์กับการให้บริการสารสนเทศ ทักษะ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ แนวคิดใหม่ใน
การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ          

 พฤติกรรมสารสนเทศและพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล การตลาดดิจิทัล การ
ออกแบบและพัฒนาบริการสารสนเทศดิจิทัล การให้บริการสารสนเทศดิจิทัล ทักษะที่
จําเป็นต่อการบริการแบบดิจิทัล ฝึกทักษะการออกแบบบริการโดยใช้กรณีศึกษา 

IS336 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในองค์กรสารสนเทศ 3(2-2-5) IS336 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในองค์กรสารสนเทศ 3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง 
- - - IS344 การจัดการสารสนเทศการท่องเที่ยว 

Tourism Information Management 
3(2-2-5) ปรับเพิ่มรายวิชาเนื่องจากมุ่งเน้นการ

จัดการสารสนเทศเฉพาะด้าน 
IS345 การจัดองค์กรสารสนเทศ 

Management of Information Center 
3(2-2-5) IS345 การจัดการองค์กรสารสนเทศ 

Management of Information Organization 
3(2-2-5) 1. ปรับชื่อวิชาภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ 
2. ปรับคําอธิบายรายวิชาทั้งนี้เพื่อให้มี หลักการบริหารเบื้องต้นในการจัดการห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ โดยจัด  หลักการ ทฤษฎีการบริหารเบื้องต้นในการจัดการองค์กรสารสนเทศ การจัดทํา
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระการปรับปรุง 
เนื้อหาครอบคลุมการวางแผนการจัดองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสั่งการ 
การควบคุมการทํางบประมาณ  ตลอดจนการฝึกแก้ปัญหาในการจัดการ โดยใช้
กรณีศึกษาเพื่อการจัดการสารสนเทศในองค์กร และในสังคมสารสนเทศดิจิทัล 

แผนและโครงการ การงบประมาณ การอํานวยการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวกับการจัดการองค์กรสารสนเทศ 

เ นื้ อ ห า ที่ ค ร อ บ ค ลุ ม ทั น ต่ อ
ความ ก้าวหน้ าของวิทยาการและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

IS347 งานสํานักงานสารสนเทศ 
Office Administration and Records in Information 
Center    

3(2-2-5) IS347 สํานักงานสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
E-Office Information 

3(2-2-5) 1. ปรับชื่อวิชาภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ 
2. ปรับคําอธิบายรายวิชาเพื่อให้มีความ
เหมาะสมกับบริบทในยุคปัจจุบัน          ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสํานักงาน การบริหารสํานักงาน สํานักงานอัตโนมัติ 

และการจัดการเอกสารสํานักงาน 
 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับสํานักงาน การบริหารสํานักงาน และการจัดการ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ 

- - - IS361 การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล 
Digital Media Design and Development  

3(2-2-5) ปรับเพิ่มรายวิชาเนื่องจากเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้เลือกเรียนรายวิชาการจัดทํา
สื่อดิจิ ทัล เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

IS364 ระบบการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ 
Information Storage and Retrieval Systems 

3(2-2-5) IS364 การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ 
Information Storage and Retrieval 

3(2-2-5) 1. ปรับชื่อวิชาภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ 
2 . ปรับ คํ าอ ธิบ ายราย วิชาเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 

 วิวัฒนาการทางการสื่อสาร หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับระบบการ
จัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ องค์ประกอบและกระบวนการการจัดเก็บและค้นคืน 
กระบวนการ และกลวิธีในการค้นคืนสารสนเทศจากฐานข้อมูลต่างๆและการ
ประเมินผลการค้นคืนสารสนเทศ 

 วิวัฒนาการทางการสื่อสาร แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บและ
การค้นคืนสารสนเทศ กระบวนการ และเทคนิคในการปฏิบัติการค้นคืนจากแหล่ง
สารสนเทศต่าง ๆ  การประเมินผลการค้นคืนสารสนเทศ 

IS367 การจัดการเว็บไซต์เพื่องานสารสนเทศ 
Website Management for Information Works 

3(2-2-5) IS164 การจัดการเว็บไซต์เพื่องานสารสนเทศ 
Website Management for Information Works 

3(2-2-5) 1. ปรับรหัสวิชา 
2. ปรับคําอธิบายบายรายวิชาเนื่องการ
ต้ อ งก าร เพิ่ ม เติ ม รายล ะ เอี ย ด ให้
ครอบคลุมเนื้อหามากขึ้น 

 การวางแผน การออกแบบ การจัดการเว็บไซต์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องการ
จัดการฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ การจัดการสารสนเทศและการประเมินสารสนเทศบน
เว็บไซต์โดยเน้นการประยุกต์ใช้ในงานบริการสารสนเทศ 

 ความรู้พื้นฐานโครงสร้างทางภาษา การวางแผน การออกแบบ การจัดการ
เว็บไซต์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องการจัดการฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ การจัดการสารสนเทศและ
การประเมินสารสนเทศบนเว็บไซต์โดยเน้นการประยุกต์ใช้ในงานบริการสารสนเทศ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระการปรับปรุง 
IS393 การศึกษาผู้ใช้ 

User Studies 
  

3(3-0-6) IS393 การศึกษาผู้ใช้ 
User Studies 
  

3(2-2-5) 1. ปรับหน่วยกิต เป็นปฏิบัติ เนื่องจาก
รูปแบบการสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้
ฝึกปฏิบัติจริง เรื่องการศึกษาผู้ใช้ และ
เรียบเรียงเป็นบทความวิจัย 
2. ปรับคําอธิบายรายวิชา เนื่องจาก
ต้ อ งก าร เพิ่ ม เติ ม รายล ะ เอี ย ด ให้
ครอบคลุมเนื้อหามากขึ้น 

ความหมาย ประเภทของผู้ใช้ แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการสารสนเทศและ
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้ใช้ ตลอดจนการส่งเสริม และการให้การศึกษา
แก่ผู้ใช้ 

ความหมาย ประเภทของผู้ใช้ แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการสารสนเทศและ
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้ใช้ การส่งเสริมและการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ 

IS436 การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น 
Local Information Management 

3(2-2-5) IS234 การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น 
Local Information Management 

3(2-2-5) 1. ปรับรหัสวิชา 
2. ปรับ คํ าอ ธิบ ายราย วิชาเพื่ อ นํ า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศชุมชน ความหมาย ความสําคัญ ขอบเขต

ประเภทและรูปแบบของสารสนเทศชุมชน แหล่งสารสนเทศชุมชน การจัดหา 
จัดระบบ การค้นคืนการบริการและเผยแพร่สารสนเทศชุมชน 

 แนวคิดของการจัดการสารสนเทศการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น  แหล่ง
สารสนเทศท้องถิ่น การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น ฝึกทักษะการ
จัดการสารสนเทศท้องถิ่น โดยใช้กรณีศึกษา 

IS467 การจัดการห้องสมุดดิจิทัล 
Digital Library Management 

3(2-2-5) IS467 การจัดการห้องสมุดดิจิทัลและนวัตกรรม 
Digital Library Management and Innovation 

3(2-2-5) 1. ปรับชื่อวิชาภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ 
2. ปรับคําอธิบายรายวิชาเนื่องจาก
ต้องการเพิ่มเนื้อหาในเรื่องนวัตกรรม 

 พัฒนาการของห้องสมุดดิจิทัล การบริหารงานห้องสมุดดิจิทัล การออกแบบ
พัฒนา และการให้บริการของห้องสมุดดิจิทัล โครงสร้างของห้องสมุดดิจิทัล การ
ประเมินการใช้และการเข้าถึงห้องสมุดดิจิทัล แนวโน้มในการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ใช้ในการจัดการห้องสมุดดิจิทัล 

 พัฒนาการของห้องสมุดดิจิทัล การบริหารงานห้องสมุดดิจิทัล การออกแบบ
พัฒนาและการให้บริการของห้องสมุดดิจิทัล โครงสร้างของห้องสมุดดิจิทัล การใช้และการ
เข้าถึงห้องสมุดดิจิทัล และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนานวัตกรรม
ห้องสมุดดิจิทัล 

- - - IS481 พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาการรู้สารสนเทศ 
Learning management behavior in information literacy 
group 

3(2-2-5) ปรับเพิ่มรายวิชา ทั้ งนี้ เพื่ อเป็น พื้น
ฐานความรู้ สําหรับนักศึกษาที่จะไป
ประกอบอาชีพครูในอนาคต 

IS491 การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
Research in Library and Information Science 

3(2-2-5) IS491 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ 
Research in Information Science 

3(2-2-5) ปรับชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับชื่อหลักสูตร 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระการปรับปรุง 
IS493 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

Seminar in Library and Information Science 
3(2-2-5) IS493 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์ 

Seminar in Information Science 
       หลักการและกระบวนการจัดสัมมนา  การกําหนดหัวข้อ
สัมมนาจากแนวคิด การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการใหม่ๆ  ของ
สาขาวิชา  เพื่อจัดสัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์ 

IS493 1. ปรับคําอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ในชั้นปี
ที่ 4  ประเด็น การจัดสัมมนา 
2. ปรับชื่อวิชาภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ 

IS391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 
Preparation for Professional Experience in Library 
and Information Science 

2(90) IS391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ 
Preparation for Professional Experience in Information 
Science 

2(90) 1. ปรับชื่อวิชาภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ 
2. ปรับคําอธิบายรายวิชาเนื่องจาก
ต้ อ งก าร เพิ่ ม เติ ม รายล ะ เอี ย ด ให้
ครอบคลุมเนื้อหามากขึ้น            การจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์

วิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 
ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพโดยให้เตรียมฝึกงานที่
ห้องสมุดทั้งภายในและ/หรือภายนอกสถาบัน    

        การจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางสารสนเทศศาสตร์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพโดยให้เตรียมฝึกงานในสถาบันบริการสารสนเทศทั้ง
ภายในและ/หรือภายนอกสถาบัน 

IS392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
Field Professional Experience in Library and 
Information Science 

5(450) IS392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ 
Field Experience in Information Science  

5(450) ปรับชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

IS498 เตรียมสหกิจศึกษาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
Co-operative Education Preparation in Library and 
Information Science 

1(45) IS498 เตรียมสหกิจศึกษาสารสนเทศศาสตร์ 
Co-operative Education Preparation in Library and 
Information Science 

1(45) ปรับชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

IS499 สหกิจศึกษาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
Co-operative Education in Library and Information 
Science 

6(--) IS499 สหกิจศึกษาสารสนเทศศาสตร์ 
Co-operative Education in Information Science 

6(--) ปรับชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                ไม่น้อยกว่า     6    หน่วยกิต       2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                          ไม่น้อยกว่า     6    หน่วยกิต ไม่เปลี่ยนแปลง 
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ตอนท่ี 1 สรุปผลประเมินความความคิดเห็นของบัณฑิต (ศิษย์เก่า) ท่ีมีต่อความเหมาะสมต่อหลักสูตร
ศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 
1. ปีท่ีเข้ารับการศึกษา 

พ.ศ. 2555 14 16.28 
พ.ศ. 2556 20 23.26 
พ.ศ. 2557 9 10.46 
พ.ศ. 2558 24 27.91 
พ.ศ. 2559 19 22.09 

รวม 86 100 
2. สถานภาพการทํางานปัจจุบัน 

มีงานทํา 62 72.09 
ยังไม่มีงานทํา 19 22.10 
ยังไม่มีงานทํา และกําลังศึกษาต่อ 5 5.81 

รวม 86 100 
3. ประเภทงานท่ีทํา 

บรรณารักษ์/ครูบรรณารักษ์ 21 33.87 
ข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานของรัฐ 10 16.13 
รัฐวิสาหกิจ 1 1.61 
พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน 21 33.87 
ดําเนินธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ 7 11.29 
พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ 0 0.00 
อ่ืนๆ (ลูกจ้างโครงการ, ร้านชานม) 2 3.23 

รวม 62 100 
ด้านโครงสร้างหลักสูตร 

รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จํานวนไม่น้อยกว่า 
124 หน่วยกิต (เกณฑ์ขั้นตํ่าของ สกอ. ไม่น้อยกว่า 120 
หน่วยกิต) 

4.28 0.71 มาก 
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รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 
2. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
(ตามเกณฑ์ท่ี สกอ. กําหนด) 

4.27 0.68 มาก 

3. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 88 หน่วยกิต 4.28 0.74 มาก 
- วิชาแกน  จํานวน 3 หน่วยกิต 4.22 0.78 มาก 
- วิชาเอกบังคับ  จํานวน 51 หน่วยกิต 4.31 0.76 มาก 
- วิชาเอกเลือก  จํานวนไม่น้อยกว่า 27 

หน่วยกิต 
4.25 0.74 มาก 

- วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา 
จํานวน 7 หน่วยกิต 

4.33 0.74 มาก 

4. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 4.20 0.75 มาก 
รวม 4.27 0.73 มาก 

จากตารางแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านโครงสร้างหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(  = 4.27) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วิชา
ประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา จํานวน 7 หน่วยกิต ( = 4.33) รองลงมา คือ จํานวนหน่วย
กิตรวมตลอดหลักสูตร จํานวนไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต (เกณฑ์ข้ันตํ่าของ สกอ. ไม่น้อยกว่า 120 หน่วย
กิต) และหมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 88 หน่วยกิต ( = 4.28) และหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไม่น้อย
กว่า 30 หน่วยกิต (ตามเกณฑ์ท่ี สกอ. กําหนด) ( = 4.27) 
ด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

1) การบริหารจัดการหลักสูตร 
รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

4.49 0.63 มาก 

2. มีปฏิทินการศึกษาและแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน 4.52 0.63 มากท่ีสุด 
3. มีวิชาเรียนท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ 4.42 0.70 มาก 
4. จํานวนช่ัวโมงเรียนของแต่ละรายวิชามีความเหมาะสม 4.48 0.63 มาก 
5. มีกิจกรรมนอกหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 4.37 0.70 มาก 
6. ความเพียงพอของอาจารย์ผู้สอน 4.40 0.66 มาก 

รวม 4.45 0.66 มาก 



(มคอ.2) หน้า 134 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565 
 

จากตารางแสดงว่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ในหัวข้อ การบริหารจัดการหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( = 4.45) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีปฏิทินการศึกษาและแผนการ
ศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.52) รองลงมาคือ การจัดการเรียนการ
สอนสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อยู่ในระดับมาก ( = 4.49) และจํานวนช่ัวโมง
เรียนของแต่ละรายวิชามีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( = 4.48) 

2) คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน 
รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและความเช่ียวชาญสอดคล้องกับรายวิชา 4.65 0.57 มากท่ีสุด 
2. อาจารย์ผู้สอนมีวิธีการสอนท่ีหลากหลาย ตรงตามเน้ือหาและ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

4.66 0.54 มากท่ีสุด 

3. อาจารย์ผู้สอนมีแผนการสอนที่ชัดเจน มีสื่อประกอบการสอนท่ี
เหมาะสม 

4.61 0.62 มากท่ีสุด 

4. อาจารย์มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีเทคนิคการสอน
ท่ีเหมาะสม 

4.66 0.55 มากท่ีสุด 

5. อาจารย์ผู้สอนส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างสมํ่าเสมอ 

4.62 0.56 มากท่ีสุด 

6. อาจารย์ผู้สอนให้คําปรึกษาด้านวิชาการและด้านอ่ืน ๆ ให้ความ
ช่วยเหลือเม่ือเกิดปัญหาอย่างเหมาะสม 

4.57 0.59 มากท่ีสุด 

รวม 4.63 0.57 มากท่ีสุด 
จากตารางแสดงว่าหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ในหัวข้อ คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( = 4.63) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ อาจารย์ผู้สอนมีวิธีการสอนท่ีหลากหลาย ตรงตามเน้ือหาและระยะเวลาท่ีกําหนด และอาจารย์มี
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีเทคนิคการสอนท่ีเหมาะสม ( = 4.66) รองลงมา คือ อาจารย์
ผู้สอนมีคุณวุฒิและความเช่ียวชาญสอดคล้องกับรายวิชา ( = 4.65) และ อาจารย์ผู้สอนส่งเสริม 
สนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ ( = 4.62) 
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3) การวัดและประเมินผล 
รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1.  การประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรียน
การสอน 

4.55 0.61 มากท่ีสุด 

2.  การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ี
กําหนดไว้และมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

4.53 0.62 มากท่ีสุด 

3.  การวัดและประเมินผลมีความยุติธรรม โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้  

4.58 0.59 มากท่ีสุด 

รวม 4.55 0.61 มากท่ีสุด 
จากตารางแสดงว่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ในหัวข้อ การวัดและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( = 4.55) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ การวัดและประเมินผลมีความยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ( = 4.58) รองลงมา คือ  
การประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรียนการสอน ( = 4.55) และการวัดและ
ประเมินผลเป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้และมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ( = 4.53) 

4) ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสม อุปกรณ์เพียงพอ
ต่อการเรียนรู้ 

4.41 0.72 มาก 

2. มีอุปกรณ์ หนังสือ เอกสาร สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
และเพียงพอ 

4.39 0.72 มาก 

3. มีระบบสารสนเทศที่เอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง 4.50 0.59 มากท่ีสุด 
4. มีสถานท่ีในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอ 

4.46 0.68 มาก 

5. มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 4.45 0.65 มาก 
รวม 4.44 0.67 มาก 

จากตารางแสดงว่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ในหัวข้อ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.44) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือ
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ต่อการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.50) รองลงมา คือ มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ท่ี เหมาะสมและเพียงพอ  อยู่ในระดับมาก  ( = 4.46) และ  มี
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ( = 4.45) 
ด้านความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร (รายวิชาเอกบังคับ) 

รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 
IS114 ความรู้เบ้ืองต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 Introduction to Library and Information Science   

4.65 0.56 มากท่ีสุด 

IS115  การรู้สารสนเทศในศตวรรษท่ี 21    
 Information Literacy in 21st Century   

4.57 0.57 มากท่ีสุด 

IS123  การพัฒนาและการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ    
 Collections Development and Preservation of Information   

4.54 0.61 มากท่ีสุด 

IS151 การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน 
 Reading and Reading Promotion   

4.61 0.58 มากท่ีสุด 

IS162 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
 Information Technology for Management   

4.66 0.57 มากท่ีสุด 

IS163 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล 
 Introduction to Database   

4.58 0.62 มากท่ีสุด 

IS221  การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 
 Classification of Information  Resources   

4.57 0.64 มากท่ีสุด 

IS222  การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ  
 Cataloging of Information Resources  

4.57 0.62 มากท่ีสุด 

IS228 การปรับแต่งสารสนเทศ  
 Information Repackaging   

4.49 0.61 มาก 

IS244 การสื่อสารในงานสารสนเทศ  
 Communication in Information Works   

4.55 0.59 มากท่ีสุด 

IS329 เมทาดาทาเพ่ือการจัดการสารสนเทศ   
 Metadata for Information Management   

4.50 0.61 มากท่ีสุด 

IS333 บริการและเผยแพร่สารสนเทศ 
 Information Services and Dissemination      

4.62 0.56 มากท่ีสุด 

IS345 การจัดองค์กรสารสนเทศ 
 Management of Information Center  

4.54 0.59 มากท่ีสุด 
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รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 
IS364 ระบบการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ  
 Information Storage and Retrieval Systems   

4.60 0.63 มากท่ีสุด 

IS467 การจัดการห้องสมุดดิจิทัล 
 Digital Library Management 

4.56 0.62 มากท่ีสุด 

IS491 การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 Research in Library and Information Science   

4.56 0.61 มากท่ีสุด 

IS493  สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 Seminar in Library and Information Science  

4.52 0.63 มากท่ีสุด 

รวม 4.56 0.60 มากท่ีสุด 
จากตารางแสดงว่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ด้านความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชาของหลักสูตร (รายวิชาเอกบังคับ) โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( = 4.56) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ รายวิชา IS162 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.66) รองลงมา คือ รายวิชา IS114 
ความรู้เบ้ืองต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.65) และ 
รายวิชา IS333 บริการและเผยแพร่สารสนเทศ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.62)       
ด้านความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร (รายวิชาเอกเลือก) 

รายการ   S.D. ระดับความคิดเห็น 

IS241 ห้องสมุดโรงเรียน 
 School Library  

4.50 0.64 มากที่สุด 

IS231  บริการอ้างอิงและสารสนเทศ 
 Reference and Information Services      

4.49 0.61 มาก 

IS246 การจัดการความรู้เพ่ืองานสารสนเทศ  
 Knowledge Management for Information Work  

4.50 0.59 มากที่สุด 

IS247 การจัดการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์  
 Management of Archives and Museum   

4.47 0.64 มาก 

IS325  การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน  
 Library of Congress Classification  

4.51 0.64 มากที่สุด 

IS336 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในองค์กรสารสนเทศ 
 Customer Relation Management in Information 

4.50 0.59 มากที่สุด 
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รายการ   S.D. ระดับความคิดเห็น 

         Center   
IS347 งานสํานักงานสารสนเทศ 
 Office Administration and Records in 
 Information Center  

4.56 0.59 มากที่สุด 

IS363 การจัดการฐานข้อมูลเพ่ืองานสารสนเทศ  
 Information Database Management for  
         Information Work   

4.51 0.59 มากที่สุด 

IS367 การจัดการเว็บไซต์เพ่ืองานสารสนเทศ   
 Website Management for Information Works   

4.56 0.57 มากที่สุด 

IS393 การศึกษาผู้ใช้    
 User Studies    

4.52 0.61 มากที่สุด 

IS436  การจัดการสารสนเทศท้องถ่ิน  
 Local  Information Management   

4.51 0.63 มากที่สุด 

รวม 4.51 0.61 มากท่ีสุด 
จากตารางแสดงว่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ด้านความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชาของหลักสูตร (รายวิชาเอกเลือก) โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด  ( = 4.51) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ มีค่ าเฉลี่ยสูงสุด  คือ รายวิชา IS347  
งานสํานักงานสารสนเทศและรายวิชา IS367 การจัดการเว็บไซต์เพ่ืองานสารสนเทศ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
( = 4.56) รองลงมา คือ รายวิชา IS393 การศึกษาผู้ใช้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.52) และ รายวิชา 
IS325 การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน รายวิชา IS363 การจัดการฐานข้อมูลเพ่ืองานสารสนเทศ 
และ รายวิชา IS436 การจัดการสารสนเทศท้องถ่ิน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.51) 
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ผลประเมินความความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อความเหมาะสมต่อหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 
1. ระดับช้ันปี 
     นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 
     นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 
     นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 

 
4 
8 
15 

 
14.8 
29.6 
55.6 

รวม 27 100.0 
ด้านโครงสร้างหลักสูตร 

รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จํานวนไม่น้อยกว่า 
124 หน่วยกิต (เกณฑ์ขั้นตํ่าของ สกอ. ไม่น้อยกว่า 120 
หน่วยกิต) 

4.00 0.42 มาก 

2. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
(ตามเกณฑ์ท่ี สกอ. กําหนด) 

4.25 0.45 มาก 

3. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 88 หน่วยกิต 4.17 0.57 มาก 
- วิชาแกน  จํานวน 3 หน่วยกิต 4.08 0.51 มาก 
- วิชาเอกบังคับ  จํานวน 51 หน่วยกิต 4.00 0.42 มาก 
- วิชาเอกเลือก  จํานวนไม่น้อยกว่า 27 

หน่วยกิต 
4.08 0.51 มาก 

- วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา 
จํานวน 7 หน่วยกิต 

4.08 0.66 มาก 

4. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 4.25 0.45 มาก 
รวม 4.11 0.42 มาก 

จากตารางแสดงว่านักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของ
หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านโครงสร้าง
หลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.11) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักศึกษามีความคิดเห็น
ต่อความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตรในระดับมากทุกข้อ สําหรับข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือเรื่อง หมวด
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วิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต (ตามเกณฑ์ท่ี สกอ. กําหนด) ได้ ( = 4.25) รองลงมา
คือเร่ือง หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ได้ (  = 4.25) และ หมวดวิชาเฉพาะ 
จํานวน 88 หน่วยกิต ได้ ( = 4.17) 
ด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

1) การบริหารจัดการหลักสูตร 
รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.25 0.62 มาก 

2. มีปฏิทินการศึกษาและแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่าง
ชัดเจน 

4.58 0.66 มากท่ีสุด 

3. มีวิชาเรียนท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ 4.58 0.51 มากท่ีสุด 
4. จํานวนช่ัวโมงเรียนของแต่ละรายวิชามีความเหมาะสม 4.50 0.67 มากท่ีสุด 
5. มีกิจกรรมนอกหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 4.42 0.66 มาก 
6. ความเพียงพอของอาจารย์ผู้สอน 4.33 0.65 มาก 

รวม 4.44 0.56 มาก 
จากตารางแสดงว่านักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (  = 4.44) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักศึกษามีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตรในเรื่อง มีปฏิทินการศึกษาและแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน อยู่ในระดับมากท่ีสุดได้ 
(  = 4.58) รองลงมาคือ มีวิชาเรียนที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้ 
(  = 4.58) และจํานวนช่ัวโมงเรียนของแต่ละรายวิชามีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้ (  = 
4.50) 

2) คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน 
รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและความเช่ียวชาญสอดคล้องกับ
รายวิชา 

4.67 0.49 มากที่สุด 

2. อาจารย์ผู้สอนมีวิธีการสอนท่ีหลากหลาย ตรงตามเน้ือหาและ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

4.67 0.49 มากที่สุด 

3. อาจารย์ผู้สอนมีแผนการสอนที่ชัดเจน มีสื่อประกอบการสอน
ท่ีเหมาะสม 

4.58 0.51 มากที่สุด 
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รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 
4. อาจารย์มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีเทคนิคการ
สอนท่ีเหมาะสม 

4.67 0.49 มากที่สุด 

5. อาจารย์ผู้สอนส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ 

4.58 0.51 มากที่สุด 

6. อาจารย์ผู้สอนให้คําปรึกษาด้านวิชาการและด้านอ่ืน ๆ ให้
ความช่วยเหลือเม่ือเกิดปัญหาอย่างเหมาะสม 

4.58 0.51 มากที่สุด 

รวม 4.62 0.45 มากท่ีสุด 
จากตารางแสดงว่านักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.62) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักศึกษามีความคิดเห็นต่อ
คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ สําหรับข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือเรื่อง อาจารย์ผู้สอน
มีคุณวุฒิและความเช่ียวชาญสอดคล้องกับรายวิชา ได้ (  = 4.67) อาจารย์ผู้สอนมีวิธีการสอนท่ี
หลากหลาย ตรงตามเน้ือหาและระยะเวลาท่ีกําหนด ได้ (  = 4.67) และอาจารย์มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ มีเทคนิคการสอนท่ีเหมาะสม ได้ ( = 4.67)  

3) การวัดและประเมินผล 
รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. การประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

4.33 0.65 มาก 

2. การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ี
กําหนดไว้และมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

4.42 0.66 มาก 

3. การวัดและประเมินผลมีความยุติธรรม โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้  

4.33 0.65 มาก 

รวม 4.36 0.61 มาก 
จากตารางแสดงว่านักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านการวัดและประเมินผลโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( = 4.36) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักศึกษามีความคิดเห็นต่อการวัดและประเมินผลในระดับ
มากทุกข้อ สําหรับข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือเรื่อง การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ี
กําหนดไว้และมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ได้ (  = 4.42) การประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
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กิจกรรมการเรียนการสอน ได้ (  = 4.33) และการวัดและประเมินผลมีความยุติธรรม โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ ได้ ( = 4.33) 

4) ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสม อุปกรณ์
เพียงพอต่อการเรียนรู้ 

4.50 0.52 มากที่สุด 

2. มีอุปกรณ์ หนังสือ เอกสาร สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ 

4.33 0.65 มาก 

3. มีระบบสารสนเทศที่เอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลด้วย
ตนเอง 

4.33 0.65 มาก 

4. มีสถานท่ีในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอ 

4.42 0.51 มาก 

5. มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 4.50 0.67 มากที่สุด 
รวม 4.42 0.52 มาก 

จากตารางแสดงว่านักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( = 4.42) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักศึกษามีความคิดเห็นต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 2 ข้อ คือเรื่อง ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสม อุปกรณ์เพียงพอต่อการ
เรียนรู้ ได้ ( = 4.50) และมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ ได้ ( = 4.50)  

ด้านความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชาของหลักสูตร (รายวิชาเอกบังคับ) 
รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 

IS114 ความรู้เบ้ืองต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 Introduction to Library and Information Science   

4.58 0.51 มากที่สุด 

IS115  การรู้สารสนเทศในศตวรรษท่ี 21    
 Information Literacy in 21st Century   

4.67 0.49 มากที่สุด 

IS123  การพัฒนาและการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ    
 Collections Development and Preservation of Information  

4.58 0.51 มากที่สุด 

IS151 การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน 
 Reading and Reading Promotion   

4.33 0.65 มาก 

IS162 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ 4.42 0.51 มาก 
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รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 
 Information Technology for Management   
IS163 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล 
 Introduction to Database   

4.50 0.52 มากที่สุด 

IS221  การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 
 Classification of Information  Resources   

4.50 0.52 มากที่สุด 

IS222  การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ  
 Cataloging of Information Resources  

4.50 0.52 มากที่สุด 

IS228 การปรับแต่งสารสนเทศ  
 Information Repackaging   

4.50 0.52 มากที่สุด 

IS244 การสื่อสารในงานสารสนเทศ  
 Communication in Information Works   

4.25 0.62 มาก 

IS329 เมทาดาทาเพ่ือการจัดการสารสนเทศ   
 Metadata for Information Management   

4.42 0.66 มาก 

IS333 บริการและเผยแพร่สารสนเทศ 
 Information Services and Dissemination      

4.42 0.51 มาก 

IS345 การจัดองค์กรสารสนเทศ 
 Management of Information Center  

4.42 0.51 มาก 

IS364 ระบบการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ  
 Information Storage and Retrieval Systems   

4.50 0.22 มากที่สุด 

IS467 การจัดการห้องสมุดดิจิทัล 
 Digital Library Management 

4.42 0.66 มาก 

IS491 การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 Research in Library and Information Science   

4.42 0.51 มาก 

IS493  สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และ              
 สารสนเทศศาสตร์ 
 Seminar in Library and Information Science  

4.33 0.65 มาก 

รวม 4.46 0.44 มาก 
จากตารางแสดงว่านักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชาของหลักสูตร 
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(รายวิชาเอกบังคับ) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.46) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักศึกษามี
ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชาการรู้สารสนเทศในศตวรรษท่ี 21 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ได้ ( = 4.67) รองลงมาคือ ความรู้เบ้ืองต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ได้ ( = 4.58) และ การพัฒนาและการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ได้ ( = 4.58)       
         ด้านความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร (รายวิชาเอกเลือก) 

รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น
IS241 ห้องสมุดโรงเรียน 
 School Library  

4.42 0.66 มาก 

IS231  บริการอ้างอิงและสารสนเทศ 
 Reference and Information Services      

4.50 0.52 มากท่ีสุด 

IS246 การจัดการความรู้เพ่ืองานสารสนเทศ  
 Knowledge Management for Information Work   

4.50 0.52 มากท่ีสุด 

IS247 การจัดการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์  
 Management of Archives and Museum   

4.50 0.52 มากท่ีสุด 

IS325  การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน  
 Library of Congress Classification  

4.33 0.65 มาก 

IS336 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในองค์กรสารสนเทศ 
 Customer Relation Management in Information Center   

4.50 0.52 มากท่ีสุด 

IS347 งานสํานักงานสารสนเทศ 
 Office Administration and Records in  Information Center 

4.50 0.52 มากท่ีสุด 

IS363 การจัดการฐานข้อมูลเพ่ืองานสารสนเทศ  
 Information Database Management for  
         Information Work   

4.58 0.51 มากท่ีสุด 

IS367 การจัดการเว็บไซต์เพ่ืองานสารสนเทศ   
 Website Management for Information Works   

4.50 0.52 มากท่ีสุด 

IS393 การศึกษาผู้ใช้    
 User Studies    

4.42 0.51 มาก 

IS436  การจัดการสารสนเทศท้องถ่ิน  
 Local  Information Management   

4.42 0.51 มาก 

รวม 4.45 0.45 มาก 
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จากตารางแสดงว่านักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชาของหลักสูตร 
(รายวิชาเอกเลือก) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.45) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักศึกษามี
ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา การจัดการฐานข้อมูลเพ่ืองานสารสนเทศ อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ได้ ( = 4.58) รองลงมาคือ บริการอ้างอิงและสารสนเทศ การจัดการความรู้เพ่ืองาน
สารสนเทศ การจัดการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในองค์กรสารสนเทศ งาน
สํานักงานสารสนเทศ และการจัดการเว็บไซต์เพ่ืองานสารสนเทศ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้ ( = 4.50) 
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ผลประเมินความความคิดเห็นของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีต่อความเหมาะสมต่อหลักสูตร              
ศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 
     อาจารย์ประจําหลักสูตร 
     อาจารย์ผู้สอน 

5 
0 

100.0 
0 

รวม 5 100.0 
ด้านโครงสร้างหลักสูตร 

รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จํานวนไม่น้อยกว่า 
124 หน่วยกิต (เกณฑ์ขั้นตํ่าของ สกอ. ไม่น้อยกว่า 120 
หน่วยกิต) 

4.60 0.54 มากที่สุด 

2. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
(ตามเกณฑ์ท่ี สกอ. กําหนด) 

4.60 0.54 มากที่สุด 

3. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 88 หน่วยกิต 4.60 0.54 มากที่สุด 
- วิชาแกน  จํานวน 3 หน่วยกิต 4.20 0.83 มากท่ีสุด 
- วิชาเอกบังคับ  จํานวน 51 หน่วยกิต 4.60 0.54 มากที่สุด 
- วิชาเอกเลือก  จํานวนไม่น้อยกว่า 27 

หน่วยกิต 
4.60 0.54 มากที่สุด 

- วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา 
จํานวน 7 หน่วยกิต 

4.60 0.54 มากที่สุด 

4. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 4.60 0.54 มากท่ีสุด 
รวม 4.55 0.56 มากท่ีสุด 

จากตารางแสดงว่าสําหรับอาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของหลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านโครงสร้างหลักสูตร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.55) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอาจารย์ประจําหลักสูตร/
อาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตรในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ และมี
จํานวน 7 ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จํานวนไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต 
(เกณฑ์ข้ันตํ่าของ สกอ. ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต) ได้ ( =4.60) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไม่น้อย
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กว่า 30 หน่วยกิต (ตามเกณฑ์ท่ี สกอ. กําหนด) ได้ ( =4.60) หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 88 หน่วยกิต ได้ 
( =4.60) วิชาเอกบังคับ  จํานวน 51 หน่วยกิต ได้ ( =4.60) วิชาเอกเลือก จํานวนไม่น้อยกว่า 27 
หน่วยกิต ได้ ( =4.60) วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา จํานวน 7 หน่วยกิต ได้ ( =4.60) 
และ หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ได้ ( =4.60) 
ด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

1) การบริหารจัดการหลักสูตร 
รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างเหมาะสม 4.80 0.44 มากท่ีสุด 
2. มีการวางแผนการดําเนินงานของหลักสูตร 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
3. งบประมาณในการดําเนินการของหลักสูตรเหมาะสมและ
เพียงพอ 

4.00 0.70 มาก 

4. มีการกําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ อย่าง
ชัดเจนและเหมาะสม 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

5. มีแผนรับนักศึกษาท่ีต่อเน่ืองชัดเจน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
6. มีระบบการคัดเลือกนักศึกษาที่เหมาะสม 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
7. มีการจัดแผนการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาอย่างเหมาะสม 4.60 0.89 มากท่ีสุด 
8. มีระบบการปรับปรุงหรือพัฒนารายวิชาให้ทันสมัย 4.80 0.44 มากท่ีสุด 
9. มีระบบการให้คําปรึกษา ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา 4.60 0.54 มากท่ีสุด 
10. มีระบบการติดต่อประสานงานระหว่างหลักสูตรกับนักศึกษา
และคณะอย่างเหมาะสม 

4.80 0.44 มากท่ีสุด 

รวม 4.76 0.26 มาก 
จากตารางแสดงว่าสําหรับอาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของหลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านการบริหารจัดการ
หลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.76) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอาจารย์ประจํา
หลักสูตร/อาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการบริหารจัดการหลักสูตรอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด และมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน จํานวน 4 ข้อ คือ มีการวางแผนการดําเนินงานของหลักสูตร ได้ ( = 5.00)  
มีการกําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจนและเหมาะสม ได้ ( = 5.00) มีแผน
รับนักศึกษาท่ีต่อเน่ืองชัดเจน ได้ ( = 5.00) และมีระบบการคัดเลือกนักศึกษาท่ีเหมาะสม ได้ ( = 
5.00) 
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2) ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสม อุปกรณ์
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

4.20 0.44 มาก 

2. มีอุปกรณ์ หนังสือ เอกสารประกอบการสอน สื่อการเรียนรู้
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

4.20 0.83 มาก 

3. มีระบบสารสนเทศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 4.40 0.89 มาก 
4. มีสถานท่ีในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอ 

4.60 0.54 มากที่สุด 

5. มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 4.60 0.54 มากที่สุด 
รวม 4.40 0.54 มาก 

จากตารางแสดงว่าสําหรับอาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของหลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านการบริหารจัดการ
หลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.40) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอาจารย์ประจํา
หลักสูตร/อาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
2 ข้อ คือเรื่อง มีสถานท่ีในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและเพียงพอได้ ( = 4.60) และ
มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ได้ ( = 4.60) 
ด้านความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร (รายวิชาเอกบังคับ) 

รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 
IS114 ความรู้เบ้ืองต้นทางบรรณารักษศาสตร์และ           
 สารสนเทศศาสตร์  
 Introduction to Library and Information 
 Science   

4.80 0.44 มากที่สุด 

IS115  การรู้สารสนเทศในศตวรรษท่ี 21    
 Information Literacy in 21st Century   
 

4.80 0.44 มากที่สุด 

IS123  การพัฒนาและการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ    
 Collections Development and Preservation of  
          Information   

4.40 0.89 มาก 

IS151 การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน 4.80 0.47 มากที่สุด 



(มคอ.2) หน้า 149 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565 
 

รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 
 Reading and Reading Promotion   
IS162 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
 Information Technology for Management   

4.60 0.54 มากที่สุด 

IS163 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล 
 Introduction to Database   

4.80 0.44 มากที่สุด 

IS221  การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 
 Classification of Information  Resources   

4.80 0.44 มากที่สุด 

IS222  การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ  
 Cataloging of Information Resources  

4.80 0.44 มากที่สุด 

IS228 การปรับแต่งสารสนเทศ  
 Information Repackaging   

4.60 0.54 มากที่สุด 

IS244 การสื่อสารในงานสารสนเทศ  
 Communication in Information Works   

4.60 0.54 มากที่สุด 

IS329 เมทาดาทาเพ่ือการจัดการสารสนเทศ   
 Metadata for Information Management   

4.60 0.54 มากที่สุด 

IS333 บริการและเผยแพร่สารสนเทศ 
 Information Services and Dissemination      

4.80 0.44 มากที่สุด 

IS345 การจัดองค์กรสารสนเทศ 
 Management of Information Center  

4.80 0.44 มากที่สุด 

IS364 ระบบการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ  
 Information Storage and Retrieval Systems   

4.80 0.44 มากที่สุด 

IS467 การจัดการห้องสมุดดิจิทัล 
 Digital Library Management 

4.80 0.44 มากที่สุด 

IS491 การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 Research in Library and Information Science   

4.80 0.44 มากที่สุด 

IS493  สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และ              
 สารสนเทศศาสตร์ 
 Seminar in Library and Information Science  

4.80 0.44 มากที่สุด 

รวม 4.73 0.45 มากท่ีสุด 
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จากตารางแสดงว่าสําหรับอาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของหลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านความเหมาะสมของ
เน้ือหารายวิชาของหลักสูตร (รายวิชาเอกบังคับ) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.73) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของ
เน้ือหารายวิชาของหลักสูตร (รายวิชาเอกบังคับ) อยู่ในระดับมากท่ีสุด 12 ข้อ คือเรื่อง ความรู้เบ้ืองต้นทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้ ( = 4.80) การรู้สารสนเทศในศตวรรษท่ี 21 ได้ ( = 
4.80) การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน ได้ ( = 4.80) ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล ได้ ( = 
4.80) การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ได้ ( = 4.80) การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ ได้ 
( = 4.80) บริการและเผยแพร่สารสนเทศ ได้ ( = 4.80) การจัดองค์กรสารสนเทศ ได้ ( = 4.80) 
ระบบการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ ได้ ( = 4.80) การจัดการห้องสมุดดิจิทัล ได้ ( = 4.80) 
การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้ ( = 4.80) และสัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ ได้ ( = 4.80) 

ด้านความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร (รายวิชาเอกเลือก) 
รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 

IS241 ห้องสมุดโรงเรียน 
 School Library  

4.60 0.54 มากที่สุด 

IS231  บริการอ้างอิงและสารสนเทศ 
 Reference and Information Services      

4.60 0.54 มากที่สุด 

IS246 การจัดการความรู้เพ่ืองานสารสนเทศ  
 Knowledge Management for Information Work  

4.80 0.44 มากที่สุด 

IS247 การจัดการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์  
 Management of Archives and Museum   

4.80 0.44 มากที่สุด 

IS325  การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน  
 Library of Congress Classification  

4.80 0.44 มากที่สุด 

IS336 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในองค์กรสารสนเทศ 
 Customer Relation Management in Information 
         Center   

4.60 0.54 มากที่สุด 

IS347 งานสํานักงานสารสนเทศ 
 Office Administration and Records in 
 Information Center  

4.80 0.44 มากที่สุด 
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รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 
IS363 การจัดการฐานข้อมูลเพ่ืองานสารสนเทศ  
 Information Database Management for  
         Information Work   

4.80 0.44 มากที่สุด 

IS367 การจัดการเว็บไซต์เพ่ืองานสารสนเทศ   
 Website Management for Information Works   

4.80 0.44 มากที่สุด 

IS393 การศึกษาผู้ใช้    
 User Studies    

4.80 0.44 มากที่สุด 

IS436  การจัดการสารสนเทศท้องถ่ิน  
 Local  Information Management   

4.80 0.44 มากที่สุด 

รวม 4.75 0.43 มากท่ีสุด 
จากตารางแสดงว่าสําหรับอาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของหลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านความเหมาะสมของ
เน้ือหารายวิชาของหลักสูตร (รายวิชาเอกเลือก) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.75) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของ
เน้ือหารายวิชาของหลักสูตร (รายวิชาเอกบังคับ) อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ 
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ผลประเมินปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต                   
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 
1. เพศ 
     ชาย 
     หญิง 
     รวม 

 
311 
720 
1031 

 
30.2 
69.8 
100.0 

2. ระดับช้ัน 
     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
     รวม 

 
264 
351 
416 
1031 

 
25.6 
34.0 
40.3 
1031 

3. จังหวัดภูมิลําเนาเดิม 
     จังหวัดพิจิตร 
     จังหวัดสมุทรปราการ 
     กรุงเทพฯ 
     จังหวัดพิษณุโลก 
     จังหวัดกําแพงเพชร 
     จังหวัดลําพูน 
     จังหวัดอุทัยธานี 
     จังหวัดนนทบุรี 
     จังหวัดนครพนม 
     จังหวัดนคสวรรค์ 
     จังหวัดปทุมธานี 
     จังหวัดสุโขทัย 
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
     จังหวัดกาญจนบุรี 
     จังหวัดสระแก้ว 

 
178 
4 
17 
539 
18 
1 
1 
2 
3 
6 
1 

215 
1 
2 
1 

 
17.3 
0.4 
1.6 
52.3 
1.7 
0.1 
0.1 
0.2 
0.3 
0.6 
0.1 
20.9 
0.1 
0.2 
0.1 
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ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 
     จังหวัดราชบุรี 
     จังหวัดอ่างทอง 
     จังหวัดแพร่ 
     จังหวัดลําปาง 
     จังหวัดอุตรดิตถ์ 
     จังหวัดลพบุรี 
     จังหวัดอุดรธานี 
     จังหวัดตาก 
     จังหวัดพะเยา 
     จังหวัดร้อยเอ็ด 
     จังหวัดขอนแก่น 
     จังหวัดนครราชสีมา 
     จังหวัดน่าน 
     จังหวัดเชียงราย 
     จังหวัดศรีสะเกษ 
     จังหวัดเพชรบูรณ์ 
     จังหวัดชลบุรี 
     จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
     จังหวัดเลย 
     จังหวัดอุบลราชธานี 
     จังหวัดนครปฐม 
     จังหวัดหนองคาย 
     ไม่ระบุ 
     รวม 

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

1031 

0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.2 
0.1 
0.4 
0.4 
0.2 
0.1 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.5 
0.1 
0.1 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.3 

100.00 
4. โรงเรียนท่ีกําลังศึกษา 
     โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม  
     โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 
     โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 

 
59 
116 
42 

 
5.7 
11.3 
4.1 
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ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 
     โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 
     โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 
     โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
     โรงเรียนจ่านกร้อง 
     โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 
     โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก 
     รวม 

11 
17 
32 
541 
6 

207 
1031 

1.1 
1.1 
3.1 
52.5 
0.6 
20.1 
100.0 

 
ความสนใจท่ีจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

ความสนใจท่ีจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จํานวน ร้อยละ 
1. สนใจและพร้อมจะศึกษา  750 72.7 
2. สนใจแต่ยังไม่พร้อมจะศึกษา 97 9.4 
3. ไม่สนใจ 47 4.6 
4. ยังไม่แน่ใจ 137 13.3 

รวม 1031 100.0 
จากตารางแสดงว่า นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายมีความสนใจและพร้อมจะศึกษาต่อใน

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 750 คน (ร้อยละ 72.7) 
ผลประเมินปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

รายการ  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 3.71 0.90 มาก 
2. โครงการกู้ยืมเงินกองทุนให้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 3.26 1.15 ปานกลาง 
3. รายได้ของผู้ปกครองเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการศึกษา 3.28 0.86 ปานกลาง 
4. หลักสูตรเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน จบการศึกษาแล้วมี
งานทํา 

3.82 0.89 มาก 

5. หลักสูตรน่าสนใจ ตรงตามความถนัดและความต้องการ 3.87 0.85 มาก 
6. มีกิจกรรมเสริมทักษะด้านต่าง ๆ นํานักศึกษาดูงานและเรียนรู้
นอกสถานท่ี 

3.79 0.84 มาก 

7. หลักสูตรมีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับในวงการการศึกษา 3.69 0.81 มาก 
8. คณาจารย์มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม 4.00 0.79 มาก 
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รายการ  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
9. สถาบันต้ังอยู่ในเขตที่สะดวกต่อการเดินทางมาเรียน หรืออยู่
ใกล้เคียงกับภูมิลําเนาของตน 

3.75 0.91 มาก 

10. มีบริการและสวัสดิการท่ีดีแก่นักศึกษา เช่น หอพัก ประกัน
อุบัติเหตุ เป็นต้น 

3.86 0.85 มาก 

11. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียบพร้อมครบครัน เช่น สื่อ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 

3.92 0.81 มาก 

12. อาคารสถานท่ี บรรยากาศท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3.95 0.80 มาก 

รวม 3.74 0.60 มาก 
จากตารางแสดงว่านักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 
3.74) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีปัจจัยในการเลือกศึกษา
ต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องคณาจารย์มีความรู้ความสามารถ  
มีคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระดับมาก (  = 4.00)  รองลงมาคือ อาคารสถานท่ี บรรยากาศท้ังใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียนเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ (  = 3.95) และมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ี
เพียบพร้อมครบครัน เช่น สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น ( = 3.92) 
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ผลประเมินความความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา 
จากหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ด้านโครงสร้างหลักสูตร 
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะของหน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 
หน่วยงานราชการ 14 41.18 
รัฐวิสาหกิจ 0 0 
หน่วยงานเอกชน 12 35.29 
หน่วยงานในกํากับของรัฐ 8 23.53 
สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรอิสระ 0 0 
อ่ืน ๆ 0 0 

รวม 34 100 
ผลประเมินความความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา 

รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จํานวนไม่น้อยกว่า 
124 หน่วยกิต (เกณฑ์ขั้นตํ่าของ สกอ. ไม่น้อยกว่า 120 
หน่วยกิต) 

4.63 0.52 มากที่สุด 

2. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
(ตามเกณฑ์ท่ี สกอ. กําหนด) 

4.75 0.46 มากที่สุด 

3. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 88 หน่วยกิต 4.88 0.35 มากที่สุด 
4. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา จํานวน 7 
หน่วยกิต 

4.75 0.46 มากที่สุด 

5. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 4.88 0.35 มากท่ีสุด 
รวม 4.78 0.43 มากท่ีสุด 

จากตารางแสดงว่าผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาจากหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2560 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านโครงสร้างหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.78) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสม
ของโครงสร้างหลักสูตรในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ สําหรับข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือเรื่อง หมวดวิชาเฉพาะ 
จํานวน 88 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ได้ (  = 4.88) รองลงมา
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คือเรื่อง หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต (ตามเกณฑ์ท่ี สกอ. กําหนด) และวิชา
ประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา จํานวน 7 หน่วยกิต ได้ (  = 4.75) และ จํานวนหน่วยกิตรวมต
ลอดหลักสูตร จํานวนไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต (เกณฑ์ข้ันตํ่าของ สกอ. ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต)  
ได้ ( = 4.63) 
คุณลักษณะของบัณฑิตของหลักสูตรในหน่วยงาน 

1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีความซ่ือสัตย์ 
สุจริต 

4.75 0.46 มากท่ีสุด 

2. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีวินัยและมีความ
รับผิดชอบ 

4.75 0.46 มากท่ีสุด 

3. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีทัศนคติและ
จรรยาบรรณท่ีดีต่อวิชาชีพ 

4.75 0.46 มากท่ีสุด 

4. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีจิตสาธารณะ 4.88 0.35 มากท่ีสุด 
5. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีความเคารพ อ่อน
น้อมและให้เกียรติผู้อ่ืน 

4.88 0.35 มากท่ีสุด 

รวม 4.80 0.42 มากท่ีสุด 
จากตารางแสดงว่าผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาจากหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คุณลักษณะของบัณฑิตของ
หลักสูตรในหน่วยงานด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.80) เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นต่อบัณฑิตด้านคุณธรรมจริยธรรม ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ 
สําหรับข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือเรื่อง บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีจิตสาธารณะ และบัณฑิตท่ี
หน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีความเคารพ อ่อนน้อมและให้เกียรติผู้อ่ืน ได้ ( = 4.88) รองลงมาคือ
เรื่อง บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีความซ่ือสัตย์ สุจริต บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้า
ทํางานมีวินัยและมีความรับผิดชอบ และบัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีทัศนคติและ
จรรยาบรรณท่ีดีต่อวิชาชีพ ได้ ( = 4.75) 

2) ด้านความรู้ 
รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีความรู้ในศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์อย่างกว้างขวาง 

4.50 0.53 มาก 
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รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 
2. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานรู้หลักการและ
ทฤษฎีในศาสตร์บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

4.50 0.53 มากที่สุด 

3. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีการเช่ือมโยง
ความรู้หลายศาสตร์ทําให้เกิดความรู้ใหม่และสามารถนําไป
แก้ปัญหาได้ 

4.50 0.53 มาก 

4. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน : โดยนําความรู้ไปใช้ให้เหมาะกับ
บริบทของท้องถ่ิน ประเทศ ประชาคมโลก 

4.25 0.71 มาก 

รวม 4.44 0.58 มาก 
จากตารางแสดงว่าผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาจากหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คุณลักษณะของบัณฑิตของ
หลักสูตรในหน่วยงานด้านความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.44) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นต่อบัณฑิตด้านความรู้ ในระดับมากทุกข้อ สําหรับข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
เรื่อง บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีความรู้ในศาสตร์บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์อย่างกว้างขวาง บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานรู้หลักการและทฤษฎีในศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และบัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีการเช่ือมโยง
ความรู้หลายศาสตร์ทําให้เกิดความรู้ใหม่และสามารถนําไปแก้ปัญหาได้ ได้ ( = 4.50) รองลงมาคือเรื่อง 
บัณฑิตที่หน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน : โดยนําความรู้ไปใช้ให้
เหมาะกับบริบทของท้องถ่ิน ประเทศ ประชาคมโลก ได้ ( = 4.25)  

3) ด้านทักษะทางปัญญา 
รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานรู้จักแสวงหาข้อมูล 
วิเคราะห์ แสวงหาและเลือกข้อมูล นํามาใช้ได้อย่างเหมาะสม 

4.50 0.53 มาก 

2. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานเลือกวิธีการและ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 

4.50 0.53 มาก 

3. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานนําความรู้ในศาสตร์
ทางด้านสารสนเทศศาสตร์มาใช้อย่างสร้างสรรค ์

4.38 0.74 มาก 

รวม 4.46 0.60 มาก 
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จากตารางแสดงว่าผู้ ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาจากหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คุณลักษณะของบัณฑิตของ
หลักสูตรในหน่วยงานด้านทักษะทางปัญญา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.46) เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นต่อบัณฑิตด้านทักษะทางปัญญา ในระดับมากทุกข้อ สําหรับข้อท่ีมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือเรื่อง บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานรู้จักแสวงหาข้อมูล วิเคราะห์ แสวงหาและ
เลือกข้อมูล นํามาใช้ได้อย่างเหมาะสม และบัณฑิตที่หน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานเลือกวิธีการและ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ได้ ( = 4.50) รองลงมาคือเรื่อง บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่าน
รับเข้าทํางานนําความรู้ในศาสตร์ทางด้านสารสนเทศศาสตร์มาใช้อย่างสร้างสรรค์ ได้ ( = 4.25)  

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีความรับผิดชอบ
ต่อการพัฒนาตนเอง 

4.75 0.46 มากที่สุด 

2. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีมนุษยสัมพันธ์และ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

4.88 0.35 มากที่สุด 

3. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานสามารถทํางานใน
แต่ละบริบทได้อย่างเหมาะสม 

4.63 0.52 มากที่สุด 

4. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีภาวะความเป็น
ผู้นําและผู้ตามท่ีดี 

4.75 0.46 มากที่สุด 

5. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานสามารถใช้
นวัตกรรมในการจัดการข้อขัดแย้งอย่างเหมาะสมตามบริบท 

4.25 0.46 มาก 

รวม 4.65 0.45 มากท่ีสุด 
จากตารางแสดงว่าผู้ ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาจากหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คุณลักษณะของบัณฑิตของ
หลักสูตรในหน่วยงานด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ( = 4.65) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือเรื่อง บัณฑิตที่หน่วยงานของ
ท่านรับเข้าทํางานมีมนุษยสัมพันธ์และทํางานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ อยู่ในระดับมากท่ีสุดได้ (  = 4.88) 
รองลงมาคือเรื่อง บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเอง และ
บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี อยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้ 
( = 4.75)  
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5) ด้านทักษะการวิวเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานสามารถใช้ความรู้
พ้ืนฐานทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.50 0.53 มาก 

2. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

4.63 0.52 มากที่สุด 

3. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานสามารถใช้ภาษาใน
การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

4.63 0.52 มากที่สุด 

รวม 4.58 0.52 มากท่ีสุด 
จากตารางแสดงว่าผู้ ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาจากหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คุณลักษณะของบัณฑิตของ
หลักสูตรในหน่วยงานด้านทักษะการวิวเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.58) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือเรื่อง 
บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และบัณฑิตท่ี
หน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานสามารถใช้ภาษาในการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมากท่ีสุดได้ 
( = 4.63) รองลงมาคือเรื่อง บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานสามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูล อยู่ในระดับมาก ได้ ( = 4.50) 
หมายเหตุ  ค่าเฉล่ียสรุปผลการสํารวจความต้องการใช้หลักสูตร/ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2560  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
 อ้างอิงจาก   
กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์.  (2558).  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์.  สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.49 อยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย  1.50 - 2.49 อยู่ในระดับ น้อย 
ค่าเฉลี่ย  2.50 - 3.49 อยู่ในระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  3.50 - 4.49 อยู่ในระดับ มาก 
ค่าเฉลี่ย  4.50 - 5.00 อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
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ตอนที่ 2 ตัวอย่างแบบประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สําหรับนักศึกษา/บัณฑิตของหลักสูตร) 
 
 แบบประเมินน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือประเมินคุณภาพของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พิบูลสงคราม เพ่ือนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต 
 
คําช้ีแจง แบบประเมินฉบับน้ีแบ่งเป็น 3 ตอน กรุณาทําเครื่องหมาย √  ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของท่าน หรือเติมคําลงในช่องว่างท่ีกําหนด 
 
ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม   
  นักศึกษา    
 (  ) ช้ันปีท่ี 1 (  ) ช้ันปีท่ี 2 (  ) ช้ันปีท่ี 3 (  ) ช้ันปีท่ี 4  
  บัณฑิต (จบการศึกษาแล้ว) 
    
ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นท่ีมีต่อความเหมาะสมของหลักสูตร   
 ระดับความคิดเห็น   5 = มากท่ีสุด 4  = มาก  3 = ปานกลาง  2  = น้อย   1 =  น้อยท่ีสุด 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1
โครงสร้างหลักสูตร 

1. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จํานวน 124 หน่วยกิต      
2. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต      
3. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 88 หน่วยกิต      

- วิชาแกน  จํานวน 3 หน่วยกิต      
- วิชาเอกบังคับ  จํานวน 51 หน่วยกิต      
- วิชาเอกเลือก  จํานวน 27 หน่วยกิต      
- วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา จํานวน 7 หน่วยกิต      

4. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หน่วยกิต      
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

การบริหารจัดการหลักสูตร      
1. การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร      
2. มีปฏิทินการศึกษาและแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน      
3. มีวิชาเรียนท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ      
4. จํานวนช่ัวโมงเรียนของแต่ละรายวิชามีความเหมาะสม      
5. มีกิจกรรมนอกหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้      
6. ความเพียงพอของอาจารย์ผู้สอน      
คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน      
1. อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและความเช่ียวชาญสอดคล้องกับรายวิชา      
2. อาจารย์ผู้สอนมีวิธีการสอนท่ีหลากหลายตรงตามเน้ือหาและระยะเวลาท่ีกําหนด      
3. อาจารย์ผู้สอนมีแผนการสอนท่ีชัดเจน มีสื่อประกอบการสอนท่ีเหมาะสม      
4. อาจารย์มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีเทคนิคการสอนท่ีเหมาะสม      
5. อาจารย์ผู้สอนส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง

สมํ่าเสมอ 
     

6. อาจารย์ผู้สอนให้คําปรึกษาด้านวิชาการและด้านอ่ืน ๆ ให้ความช่วยเหลือเม่ือ
เกิดปัญหาอย่างเหมาะสม 

     

การวัดและประเมินผล      
1. การประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรียนการสอน      
2. การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้และมีการ

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
     

3. การวัดและประเมินผลมีความยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้       
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้      
1. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสม อุปกรณ์เพียงพอต่อการเรียนรู้      
2. มีอุปกรณ์ หนังสือ เอกสาร สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ      
3. มีระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง      
4. มีสถานท่ีในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ      
5. มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้      
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1
ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชาของหลักสูตร 
รหัสวิชา ช่ือวิชา      
รายวิชาเอกบังคับ 
IS114 ความรู้เบ้ืองต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

Introduction to Library and Information Science 
     

IS115 การรู้สารสนเทศในศตวรรษท่ี 21 
Information Literacy in 21st Century 

     

IS123 การพัฒนาและการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ  
Collections Development and Preservation of Information 

     

IS151 การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน 
Reading and Reading Promotion 

     

IS162 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
Information Technology for Management 

     

IS163  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล  
Introduction to Database 

     

IS221 การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 
Classification of Information  Resources 

     

IS222  การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ  
Cataloging of Information Resources 

     

IS228      การปรับแต่งสารสนเทศ  
Information Repackaging  

     

IS244  การสื่อสารในงานสารสนเทศ 
Communication in Information Works 

     

IS329   
   

เมทาดาทาเพ่ือการจัดการสารสนเทศ   
Metadata for Information Management 

     

IS333 บริการและเผยแพร่สารสนเทศ                                      
Information Services and Dissemination 

     

IS345 การจัดองค์กรสารสนเทศ  
Management of Information Center 
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1
IS364  ระบบการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ  

Information Storage and Retrieval Systems 
     

IS467 การจัดการห้องสมุดดิจิทัล 
Digital Library Management 

     

IS491  การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
Research in Library and Information Science 

     

IS493 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
Seminar in Library and Information Science  

     

รายวิชาเอกเลือก 
IS241 ห้องสมุดโรงเรียน 

School Library  
     

IS231 บริการอ้างอิงและสารสนเทศ 
Reference and Information Services      

     

IS246  การจัดการความรู้เพ่ืองานสารสนเทศ  
Knowledge Management for Information Work 

     

IS247 การจัดการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ 
Management of Archives and Museum 

     

IS325 การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
Library of Congress Classification 

     

IS336 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในองค์กรสารสนเทศ 
Customer Relation Management in Information Center 

     

IS347  งานสํานักงานสารสนเทศ 
Office Administration and Records in Information Center 

     

IS363  การจัดการฐานข้อมูลเพ่ืองานสารสนเทศ  
Information Database Management for Information Work 

     

IS367  
  

การจัดการเว็บไซต์เพ่ืองานสารสนเทศ    
Website Management for Information Works 

     

IS393 การศึกษาผู้ใช้   
User Studies  
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1
IS436 การจัดการสารสนเทศท้องถ่ิน 

Local  Information Management 
     

 

 
ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีมีต่อหลักสูตร 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

(สําหรับอาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน) 
 
 แบบประเมินน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือประเมินคุณภาพของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม เพ่ือนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต  
  

คําช้ีแจง แบบประเมินฉบับน้ีแบ่งเป็น 3 ตอน กรุณาทําเครื่องหมาย √  ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของท่าน หรือเติมคําลงในช่องว่างท่ีกําหนด 
 

ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
  อาจารย์ผู้สอน 
 

ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นท่ีมีต่อความเหมาะสมของหลักสูตร  
 ระดับความคิดเห็น  5 = มากท่ีสุด 4  = มาก   3 = ปานกลาง  2  = น้อย  1 =  น้อยท่ีสุด 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1
โครงสร้างหลักสูตร 
1. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จํานวน 124 หน่วยกิต      
2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต      
3. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 88 หน่วยกิต      

- วิชาแกน  จํานวน 3 หน่วยกิต      
- วิชาเอกบังคับ  จํานวน 51 หน่วยกิต      
- วิชาเอกเลือก  จํานวน 27 หน่วยกิต      
- วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา จํานวน 7 หน่วยกิต      

4. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หน่วยกิต      
การบริหารจัดการของหลักสูตร 
1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างเหมาะสม      
2. มีการวางแผนการดําเนินงานของหลักสูตร      
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1
3. งบประมาณในการดําเนินการของหลักสูตรเหมาะสมและเพียงพอ      
4. มีการกําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจนและเหมาะสม      
5. มีแผนรับนักศึกษาท่ีต่อเน่ืองชัดเจน      
6. มีระบบการคัดเลือกนักศึกษาท่ีเหมาะสม      
7. มีการจัดแผนการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาอย่างเหมาะสม      
8. มีระบบการปรับปรุงหรือพัฒนารายวิชาให้ทันสมัย      
9. มีระบบการให้คําปรึกษา ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา      
10. มีระบบการติดต่อประสานงานระหว่างหลักสูตรกับนักศึกษาและคณะอย่าง

เหมาะสม 
     

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้      
1. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสม อุปกรณ์เพียงพอต่อการจัดการเรียน

การสอน 
     

2. มีอุปกรณ์ หนังสือ เอกสารประกอบการสอน สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
และเพียงพอ 

     

3. มีระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน      
4. มีสถานท่ีในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ      
5. มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน      
ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชาของหลักสูตร 
รหัสวิชา ช่ือวิชา      
รายวิชาเอกบังคับ 
IS114 ความรู้เบ้ืองต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

Introduction to Library and Information Science 
     

IS115 การรู้สารสนเทศในศตวรรษท่ี 21 
Information Literacy in 21st Century 

     

IS123 การพัฒนาและการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ  
Collections Development and Preservation of Information 

     

IS151 การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน 
Reading and Reading Promotion 

     

IS162 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ      
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1
Information Technology for Management 

IS163  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล  
Introduction to Database 

     

IS221 การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 
Classification of Information  Resources 

     

IS222  การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ  
Cataloging of Information Resources 

     

IS228     การปรับแต่งสารสนเทศ  
Information Repackaging  

     

IS244  การสื่อสารในงานสารสนเทศ 
Communication in Information Works 

     

IS329     เมทาดาทาเพ่ือการจัดการสารสนเทศ   
Metadata for Information Management 

     

IS333 บริการและเผยแพร่สารสนเทศ                                      
Information Services and Dissemination 

     

IS345 การจัดองค์กรสารสนเทศ  
Management of Information Center 

     

IS364  ระบบการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ  
Information Storage and Retrieval Systems 

     

IS467 การจัดการห้องสมุดดิจิทัล 
Digital Library Management 

     

IS491  การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
Research in Library and Information Science 

     

IS493 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
Seminar in Library and Information Science  

     

รายวิชาเอกเลือก 
IS241 ห้องสมุดโรงเรียน 

School Library  
     

IS231 บริการอ้างอิงและสารสนเทศ      
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1
Reference and Information Services      

IS246  การจัดการความรู้เพ่ืองานสารสนเทศ  
Knowledge Management for Information Work 

     

IS247 การจัดการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ 
Management of Archives and Museum 

     

IS325 การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
Library of Congress Classification 

     

IS336 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในองค์กรสารสนเทศ 
Customer Relation Management in Information Center 

     

IS347  งานสํานักงานสารสนเทศ 
Office Administration and Records in Information Center 

     

IS363  การจัดการฐานข้อมูลเพ่ืองานสารสนเทศ  
Information Database Management for Information Work 

     

IS367   การจัดการเว็บไซต์เพ่ืองานสารสนเทศ    
Website Management for Information Works 

     

IS393 การศึกษาผู้ใช้   
User Studies  

     

IS436 การจัดการสารสนเทศท้องถ่ิน 
Local  Information Management 

     

 
ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีมีต่อหลักสูตร 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................  
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แบบสํารวจความต้องการใช้หลักสูตร/ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
(สําหรับนักเรียน) 

 แบบสํารวจน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือสํารวจความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม เพ่ือนําผลการสํารวจไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต  
  
คําช้ีแจง แบบประเมินฉบับน้ีแบ่งเป็น 3 ตอน กรุณาทําเครื่องหมาย √  ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของท่าน หรือเติมคําลงในช่องว่างท่ีกําหนด 
ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1) เพศ    ชาย   หญิง 
2) ระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปีท่ี 4  มัธยมศึกษาปีท่ี 5  มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
3) จังหวัดภูมิลําเนาเดิม.......................................................................... 
4) โรงเรียนท่ีกําลังศึกษา......................................................................... 
5) ท่านสนใจท่ีจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือไม่ 
   สนใจและพร้อมจะศึกษา  สนใจแต่ยังไม่พร้อมจะศึกษา   
      ไม่สนใจ        ยังไม่แน่ใจ 

 
ตอนท่ี 2  ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
ท่านคิดว่าปัจจัยต่อไปน้ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีมากน้อยเพียงใด 
 ระดับความคิดเห็น 5 = มากท่ีสุด 4  = มาก  3 =  ปานกลาง 2  = น้อย  1 = น้อยท่ีสุด 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1
1. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา      
2. โครงการกู้ยืมเงินกองทุนให้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)      
3. รายได้ของผู้ปกครองเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการศึกษา      
4. หลักสูตรเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน จบการศึกษาแล้วมีงานทํา      
5. หลักสูตรน่าสนใจ ตรงตามความถนัดและความต้องการ      
6. มีกิจกรรมเสริมทักษะด้านต่าง ๆ นํานักศึกษาดูงานและเรียนรู้นอกสถานท่ี      
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1
7. หลักสูตรมีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับในวงการการศึกษา      
8. คณาจารย์มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม      
9. สถาบันต้ังอยู่ในเขตที่สะดวกต่อการเดินทางมาเรียน หรืออยู่ใกล้เคียงกับภูมิลําเนา

ของตน 
     

10. มีบริการและสวัสดิการท่ีดีแก่นักศึกษา เช่น หอพัก ประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น      
11. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียบพร้อมครบครัน เช่น สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ 

ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 
     

12. อาคารสถานท่ี บรรยากาศท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเหมาะสม เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

     

 
ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีมีต่อหลักสูตร 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

(สําหรับผู้ใช้บัณฑิต) 
 
 แบบประเมินน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาจากหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือนําผล การประเมินไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต  
 
คําช้ีแจง แบบประเมินฉบับน้ีแบ่งเป็น 3 ตอน กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของท่าน หรือเติมคําลงในช่องว่างท่ีกําหนด 
ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ลักษณะของหน่วยงานของท่าน  
  หน่วยงานราชการ     รัฐวิสาหกิจ 
  หน่วยงานเอกชน     หน่วยงานในกํากับของรัฐ 
  สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรอิสระ   อ่ืน ๆ 
ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นท่ีมีต่อความเหมาะสมของหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิต   
 ระดับความคิดเห็น   5 = มากท่ีสุด 4  = มาก  3 = ปานกลาง  2  = น้อย   1 =  น้อยท่ีสุด 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
โครงสร้างหลักสูตร 

1. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จํานวน 124 หน่วยกิต       
2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต      
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จํานวน 88 หน่วยกิต      
4. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม จํานวน 7 หน่วยกิต      
5. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หน่วยกิต      
คุณลักษณะของบัณฑิตของหลักสูตรในหน่วยงานของท่าน 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม      
1. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีความซ่ือสัตย์ สุจริต      
2. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีวินัยและมีความรับผิดชอบ      
3. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีทัศนคติและจรรยาบรรณท่ีดีต่อวิชาชีพ      
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
4. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีจิตสาธารณะ      
5. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีความเคารพ อ่อนน้อมและให้เกียรติผู้อ่ืน      
ด้านความรู้และทักษะทางปัญญา      
1. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีความรู้ในศาสตร์บรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์อย่างกว้างขวาง 
     

2. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานรู้หลักการและทฤษฎีในศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

     

3. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีการเช่ือมโยงความรู้หลายศาสตร์ทําให้
เกิดความรู้ใหม่และสามารถนําไปแก้ปัญหาได้ 

     

4. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน : 
โดยนําความรู้ไปใช้ให้เหมาะกับบริบทของท้องถ่ิน ประเทศ ประชาคมโลก 

     

ด้านความรู้      
1. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีความรับผิดชอบต่องานที่ทํา      
2. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีความเช่ือม่ันในตนเองกล้าแสดงออกอย่าง

ถูกต้องตามกาละเทศะ 
     

3. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีจิตอาสาและมนุยสัมพันธ์ท่ีดี      
4. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี รู้บริบทและ

บทบาทในสังคม 
     

ด้านทักษะทางปัญญา      
1. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานรู้จักแสวงหาข้อมูล วิเคราะห์ แสวงหาและ
เลือกข้อมูล นํามาใช้ได้อย่างเหมาะสม 

     

2. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานเลือกวิธีการและแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

     

3. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานนําความรู้ในศาสตร์ทางด้านสารสนเทศ
ศาสตร์มาใช้อย่างสร้างสรรค์ 

     

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ      
1. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเอง      
2. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีมนุษยสัมพันธ์และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้      
3. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานสามารถทํางานในแต่ละบริบทได้อย่าง      
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
เหมาะสม 
4. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี      
5. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานสามารถใช้นวัตกรรมในการจัดการข้อ
ขัดแย้งอย่างเหมาะสมตามบริบท 

     

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      
1. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานสามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการ

วิเคราะห์ข้อมูล 
     

2. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 

     

3. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานสามารถใช้ภาษาในการส่ือสารได้อย่าง
เหมาะสม 

     

 
ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีมีต่อหลักสูตร 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................  
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
*********************** 

 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 รวมท้ังมีมาตรฐานและคุณภาพสอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จึงสมควร
ปรับปรุงข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2549 รวมท้ังท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2553 เพ่ือให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการมากย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งท่ี 145(5/2561) เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 
2561 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปรญิญาตรี  พ.ศ. 2561" 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บังคับสําหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 

3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2549 

3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 

ข้อ 4 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง หรือประกาศอ่ืนใด ท่ีมีการกําหนดไว้แล้ว ซ่ึงขัดหรือแย้ง
กับข้อบังคับน้ี ให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน 

ข้อ 5 ในข้อบังคับนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“สภาวิชาการ”  หมายความว่า  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“คณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยซ่ึงเป็นส่วนราชการตามกฎกระทรวง 

ศึกษาธิการ ว่าด้วย การจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้รวมถึงคณะหรือ
วิทยาลัยท่ีจัดต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในสถาบัน อุดมศึกษา 

พิมพ์สําเนา
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“คณบดี” หมายความว่า คณบดีคณะหรือวิทยาลัยท่ีเป็นส่วนราชการตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้รวมถึงคณบดีของคณะหรือ
วิทยาลัยท่ีจัดต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา 

“คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี” หมายความว่า คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงครามแต่งต้ังเพ่ือทําหน้าท่ีในการกําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ การควบคุมและรักษามาตรฐาน
ทางวิชาการในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 “อาจารย์ประจํา” หมายความว่า บุคคลท่ีดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยท่ีเปิดสอนในหลักสูตรน้ันท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจ
ของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา ท้ังน้ีตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ี
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด โดยอาจารย์ประจําท่ีมหาวิทยาลัยรับเข้าใหม่ ต้ังแต่เกณฑ์มาตรฐาน
น้ีเร่ิมบังคับใช้ ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา 

“อาจารย์ประจําหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจําในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซ่ึงมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยใน
สาขาวิชาดังกล่าว ท้ังน้ี สามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็น
หลักสูตรท่ีอาจารย์ผู้น้ัน มีคณุวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

“อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจําหลักสูตรในสังกัดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงครามที่มีภาระหน้าท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแต่การ
วางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบเกิน
กว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีก 1 หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรสามารถซํ้าได้ไม่เกิน 2 คน 

“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้สอนท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจําในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 

“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า อาจารย์ประจําในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามหรือ
อาจารย์พิเศษท่ีมีภาระงานสอนในหลักสูตรสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 

“อาจารย์ท่ีปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นท่ีปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา
ของนักศึกษาโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยหรือคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  
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“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้เรียนในเวลา

ราชการ หรือหากมีความจําเป็นมหาวิทยาลัยอาจจัดให้เรียนนอกเวลาราชการด้วยก็ได้ 
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้เรียนใน

วันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ หรือหากมีความจําเป็นมหาวิทยาลัยอาจจัดให้เรียนในเวลาราชการ
ด้วยก็ได้ 

“ปีการศึกษา” หมายความว่า ระยะเวลาจัดการศึกษาอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษาปกติ 
“ภาคการศึกษา” หมายความว่า ระยะเวลาการจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

 
หมวด 1 

การรับเข้าศึกษา 
 
ข้อ 6 คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนักศึกษา  

6.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี 5 ปี และไม่น้อยกว่า 6 ปี) จะต้องเป็นผู้สําเร็จการ ศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

6.2 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา 

6.3 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าท้ังทางวิชาการและทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการต้อง
เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 
3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าไม่
น้อยกว่า 3.50 ทุกภาคการศึกษา อน่ึงในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า หากภาคการศึกษาใด
ภาคการศึกษาหน่ึงมีผลการเรียนตํ่ากว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จะถือว่าผู้เรียน
ขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า 

6.4 มีคุณสมบัติตามท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ 
ข้อ 7 การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกเป็นนักศึกษา   

7.1 มหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าเข้าเป็นนักศึกษาเป็นคราวๆ ไปตามประกาศและรายละเอียดท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

7.2 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ท่ีได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือผู้
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาหน่ึงสาขาวิชาใดของ 
มหาวิทยาลัยตามระเบียบหรือเง่ือนไขของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสาขาวิชาน้ันๆ 
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7.3 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเพ่ือเข้า
ศึกษาในช้ันปีท่ี 2 หรือช้ันปีท่ี 3 

ข้อ 8 ประเภทของนักศึกษา  
8.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายความว่า นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6 ซ่ึง

มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรี 
8.2 นักศึกษาไม่เต็มเวลา หมายความว่า นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6 ซ่ึง

มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีในหลักสูตรท่ีเรียนไม่เต็มเวลา 
8.3 นักศึกษาสมทบ หมายความว่า นักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรียนและ/

หรือทําการวิจัย โดยไม่มีสิทธิรับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย 
ข้อ 9 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น   

9.1 มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนซ่ึงมหาวิทยาลัยเห็นว่ามี
วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย 

9.2 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนเฉพาะผู้ท่ีมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี  
9.2.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 6  
9.2.2 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงมีวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยไม่น้อย

กว่าหน่ึงปีการศึกษา 
9.2.3 มีผลการเรียนจากสถาบันเดิมโดยมีค่าลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 

และมีรายวิชาท่ีได้เรียนมาแล้วจากสถาบันเดิม เทียบได้กับรายวิชาในมหาวิทยาลัย ตามแผนการศึกษาของ
สาขาวิชาท่ีจะรับโอนมาได้เป็นหน่วยกิตสะสม ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และมีค่าลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยของ
รายวิชาท่ีเทียบโอนท้ังหมดไม่น้อยกว่า 2.00 สําหรับระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกิน 2 เท่าของแผนการ
ศึกษา โดยนับต้ังแต่ภาคการศึกษาแรกท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาจากสถาบันเดิม ท้ังน้ีจะต้องมีจํานวน
หน่วยกิตท่ีเรียนในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าครึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยกิตรวมท้ังหมดของหลักสูตร 

9.2.4 ผลการเรียนทุกรายวิชาจะต้องไม่ติด F หรือ I หรือ U 
9.3 การขอโอนมาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี  

9.3.1 ย่ืนคําร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบท่ีกําหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อย
กว่า 30 วัน ก่อนเปิดปีการศึกษา  

9.3.2 ติดต่อขอให้สถาบันเดิมจัดส่งระเบียนผลการเรียน และรายละเอียดเน้ือหา
รายวิชาที่ได้เรียนไปแล้วมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง 

9.4 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอน โดยความเห็นชอบของคณะ ภาควิชา และ/หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีเง่ือนไขและวิธีการตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังน้ี การนับระยะเวลาที่ศึกษา 
ในหลักสูตรให้เริ่มนับต้ังแต่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม 
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ข้อ 10 การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 11 การศึกษาเพ่ือปริญญาท่ีสอง  
11.1 นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ี

เทียบเท่า อาจขอเข้าศึกษาต่อเพ่ือปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืนเป็นการเพิ่มเติมได้ 
11.2 การแสดงความจํานงขอเข้าศึกษาต้องย่ืนคําร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบท่ีกําหนด

โดยส่งถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนเปิดปีการศึกษา 
11.3 การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับเข้าโดยความเห็นชอบของคณะ และ/

หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง  
11.4 การเทียบโอนหน่วยกิต  

11.4.1 รายวิชาท่ีได้ศึกษามาแล้วท้ังหมดในปริญญาเดิม จะได้รับพิจารณาเทียบโอน
เพ่ือใช้ในแผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ รายวิชาท่ีโอนหน่วยกิตไม่ได้ให้ตัดออก  

11.4.2 การเทียบโอนหน่วยกิตให้นําความตามข้อ 10 มาใช้โดยอนุโลม 
ข้อ 12 การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 

12.1 มหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าเข้าเป็นนักศึกษาเป็นคราวๆไป ตามประกาศและรายละเอียดท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

12.2 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ท่ีได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือผู้
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาหน่ึงสาขาวิชาใดของ
มหาวิทยาลัยตามระเบียบหรือเง่ือนไขของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสาขาวิชาน้ันๆ 

12.3 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเพ่ือ
เข้าศึกษาในช้ันปีท่ี 2 หรือช้ันปีท่ี 3 

 
หมวด 2 

ระบบการจัดการศึกษา 
 

ข้อ 13 ระบบการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปี
การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15  
สัปดาห์ 

13.1 มหาวิทยาลัยอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนโดยให้กําหนดระยะเวลาและจํานวน
หน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศกึษาภาคปกติ 

13.2 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในระบบไตรภาคหรือระบบจตุรภาคให้ถือแนวทางดังน้ี 
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13.2.1 ระบบไตรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  12  สัปดาห์ 

โดย 1 หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิต ระบบทวิภาคหรือ 4 
หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กับ 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค 

13.2.2 ระบบจตุรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศกึษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 

โดย 1 หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ 10/15 หน่วยกิต ระบบทวิภาค หรือ 2 
หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ 3 หน่วยกิตระบบไตรภาค 

13.3 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือรูปแบบผสมผสาน ดังน้ี 
13.3.1 การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา เป็นการจัดการศึกษาในบางเวลาของปี

การศึกษาหรือเป็นไปตามเง่ือนไขของคณะ หรือข้อตกลงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
13.3.2 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้

การสอนผ่านทางไกลระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่างๆหรือเป็นไปตามเง่ือนไขของคณะหรือ
ข้อตกลงที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

13.3.3 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็น
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามกําหนดเวลาของคณะน้ันๆ 

13.3.4 การศึกษาแบบนานาชาติ เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศ
ท้ังหมด ซ่ึงอาจจะเป็นความร่วมมือของสถานศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศและมีการ
จัดการและมีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตรสากล 

13.3.5 รูปแบบอ่ืนๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 14 การกําหนดรายวิชา  เพ่ือความเป็นสากลทางการอุดมศึกษา รายวิชา (Course) ในแต่

และกลุ่มวิชา ประกอบด้วย เลขประจํารายวิชา (Course Number) ช่ือรายวิชา (Course Name) จํานวน
หน่วยกิต จํานวนช่ัวโมงบรรยาย จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติ และจํานวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง ตามหลักเกณฑ์
ท่ีกําหนด ดังน้ี 

14.1 เลขประจํารายวิชา แต่ละรายวิชาประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นอักษรย่อ
ภาษาอังกฤษของกลุ่มวิชา จํานวนไม่เกิน 4 ตัวอักษร และส่วนท่ีสองเป็นตัวเลข 3 หลัก ซ่ึงตัวเลขหลักร้อย
หรือตัวเลขแรก หมายความว่า ระดับความยากง่ายหรือช้ันปี หลักสิบ หมายความว่า รายวิชาในกลุ่มวิชา
เดียวกันในสาขาวิชา และหลักหน่วย หมายความว่า ลําดับก่อนหลังรายวิชาในกลุ่มวิชาเดียวกัน  
การกําหนดตัวอักษรของกลุ่มวิชาใดๆ ให้จัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

14.2 ช่ือรายวิชา เป็นช่ือท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท่ีให้ความหมายของรายวิชาน้ัน  
ในกรณีท่ีช่ือเหมือนกันให้ใส่หมายเลขต่อท้ายช่ือ ซ่ึงแสดงถึงว่าในรายวิชาน้ันมีเน้ือหารายวิชาสัมพันธ์ 
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ต่อเน่ืองกัน 
14.3 จํานวนหน่วยกิต จํานวนช่ัวโมงบรรยาย จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติและจํานวนช่ัวโมงศึกษา

ด้วยตนเองให้กําหนดเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 15    
จํานวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเองให้คิด 1 หน่วยกิตภาคทฤษฎีเท่ากับ 2 ช่ัวโมงศึกษาด้วย

ตนเอง และ 1 หน่วยกิตภาคปฏิบัติเท่ากับ 1 ช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง 
ข้อ 15 การคิดหน่วยกิต  มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตของรายวิชาในการจัดการศึกษาจํานวน

หน่วยกิต บ่งถึงเชิงปริมาณเน้ือหาการสอนการเรียนและระยะเวลาเป็นช่ัวโมงท่ีใช้ของแต่ละรายวิชาโดยให้
ถือเกณฑ์ ดังน้ี 

15.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบ ทวิภาค 

15.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

15.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามท่ีใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

15.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใด ตามท่ีได้รับมอบหมายท่ีใช้เวลาทํา
โครงการหรือกิจกรรมน้ัน ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบ
ทวิภาค 

สําหรับรายวิชาท่ีจัดการศึกษาในระบบอื่น ๆ ตามข้อ 14 ท่ีไม่ใช่ระบบทวิภาคให้เทียบค่า
หน่วยกิตกับช่ัวโมงการศึกษาให้เป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น 

ข้อ 16 จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
16.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ใช้

เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สําหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

16.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15 ปีการศึกษา 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

16.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180 
หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 18 ปี
การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

16.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิตใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา สําหรับ
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การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ท้ังน้ี ให้นับเวลาศึกษาจากวันท่ีเปิดภาคการศึกษาแรกท่ีรับเข้าศึกษาใน
หลักสูตรน้ัน 

ข้อ 17 การลงทะเบียน  มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา  
โดยคณะจัดอาจารย์ท่ีปรึกษาให้แก่นักศึกษาทําหน้าท่ีแนะนําและให้คําปรึกษาตลอดจนแนะแนวการศึกษา
ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาและเป็นไปตามเอกัตภาพของแต่ละบุคคล และให้นักศึกษาถือปฏิบัติตาม
ข้อกําหนด ดังต่อไปน้ี  

17.1 การลงทะเบียนรายวิชา ให้ดําเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยหากนักศึกษามา
ลงทะเบียนรายวิชาหลังวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จะต้องถูกปรับตามระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียม
การศึกษา  

17.2 การลงทะเบียนรายวิชาหลังกําหนด ให้กระทําได้ภายในระยะเวลาของการเพ่ิม-ถอน
รายวิชา หากพ้นกําหนดน้ีมหาวิทยาลัยจะยกเลิกสิทธ์ิการลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาน้ัน  

17.3 การลงทะเบียนเรียนซํ้าจะทําได้ต่อเม่ือ  
17.3.1 รายวิชาน้ันได้ลําดับขั้นตํ่ากว่า C 
17.3.2 กรณีต้องการเรียนซํ้าในรายวิชาท่ีได้ลําดับข้ัน C หรือสูงกว่า สามารถกระทํา

ได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ท่ีปรึกษา 
17.4 การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเม่ือได้ชําระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมท้ังย่ืน

หลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาต่อมหาวิทยาลัยแล้ว  
17.5 รายวิชาใดท่ีได้รับอักษร I นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชาน้ันซํ้าอีก 
17.6 การลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน

รายวิชา ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  

สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
17.7 กรณีท่ีนักศึกษาจะลงทะเบียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติให้

มหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติ 
กรณีท่ีนักศึกษาท่ีคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา จะลงทะเบียนเกินกว่า 22 หน่วยกิตในภาค

การศึกษาปกติ หรือเกินกว่า 9 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อนให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติ  
สําหรับการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาปกติ ให้มีจํานวนหน่วยกิต 

ลงทะเบียนตามท่ีกําหนดไว้ในแผนการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาน้ัน 
หากมหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจําเป็น สามารถอนุมัติให้การลงทะเบียนเรียนท่ีมีจํานวน

หน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ท้ังน้ีต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและ 



(มคอ.2) หน้า 186 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565 
 

คุณภาพการศึกษา ท้ังน้ี ต้องเรียนให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตร 
17.8 การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนน้ันเป็นโมฆะ และรายวิชาท่ี

ลงทะเบียนผิดเง่ือนไขน้ันให้ได้รับอักษร W  
17.9 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใดๆ เพ่ือเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้  

หากอาจารย์ผู้สอน และคณบดีท่ีรายวิชาน้ันสังกัดอยู่ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร และได้ย่ืนหลักฐานน้ัน
ต่อมหาวิทยาลัยท้ังน้ีนักศึกษาจะต้องชําระค่าหน่วยกิตรายวิชาน้ัน ตามระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียม
การศึกษา และนักศึกษาจะได้รับอักษร V  

หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนขอรับอักษร V แล้วประสงค์จะเปลี่ยนแปลง เพ่ือขอรับการวัด
และประเมินผลเป็นลําดับข้ัน หรืออักษร S หรือ U ให้ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

17.10 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
จะต้องขอลาพักการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาน้ัน โดยทําหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยและจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา/เพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษา
ภายใน 15 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาหากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถอนช่ือนักศึกษาผู้
น้ันจากทะเบียนนักศึกษา 

17.11 อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาท่ีถูกถอนช่ือจากทะเบียนนักศึกษา กลับเข้าเป็น
นักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่ถูกถอนช่ือน้ัน เป็นระยะเวลาพักการศึกษา ใน
กรณีเช่นน้ีนักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพื่อข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา รวมท้ังค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ี
ค้างชําระเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา อธิการบดีจะไม่อนุมัติให้กลับเข้าเป็นนักศึกษาตามวรรคก่อน หาก
พ้นกําหนดเวลาสองปี นับจากวันท่ีนักศึกษาผู้น้ันถูกถอนช่ือจากทะเบียนนักศึกษา 

17.12 กรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมีข้อตกลงเฉพาะ
ราย กรณีนักศึกษาได้รับความเห็นชอบจากคณบดีคณะท่ีตนสังกัด อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนแทนการลงทะเบียนรายวิชาตามข้อ
17.6 ท้ังหมดหรือบางส่วนก็ได้ 

17.13 กรณีท่ีมีโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมีข้อตกลง
เฉพาะราย หรือกรณีนักศึกษาได้รับความเห็นชอบจากคณบดีคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาน้ันๆ อธิการบดี
อาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยได้ท้ังน้ี โดยต้องชําระค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

หมวด 3 
หลักสูตรการศึกษา 

 
ข้อ 18 หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 
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18.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ 
18.1.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการท่ี มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ท้ั ง

ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ 

18.1.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ ซ่ึงเป็นหลักสูตรปริญญาตรี
สําหรับผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถระดับสูง โดยใช้หลักสูตร
ปกติท่ีเปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกําหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีเปิดสอนอยู่แล้วและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทําวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ 

18.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ 
18.2.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความ

รอบรู้ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของ
มาตรฐานวิชาชีพหรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชาน้ัน ๆ โดยผ่าน
การฝึกงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา 

หลักสูตรแบบน้ีเท่าน้ันท่ีจัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ได้ เพราะมุ่งผลิตบัณฑิตท่ี
มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากย่ิงข้ึน รวมท้ังได้รับการฝึกปฏิบัติข้ันสูงเพ่ิมเติม 

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ถือเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรปริญญาตรีและจะต้อง
สะท้อนปรัชญาและเน้ือหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีน้ัน ๆ โดยครบถ้วน และให้ระบุคําว่า “ต่อเน่ือง” 
ในวงเล็บต่อท้ายช่ือหลักสูตร 

18.2.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ซ่ึงเป็นหลักสูตร
สําหรับผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
ข้ันสูงโดยใช้หลักสูตรปกติท่ีเปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกําหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษา
บางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเปิดสอนอยู่แล้ว และทําวิจัยท่ีลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติข้ันสูงใน
หน่วยงานองค์กร หรือสถานประกอบการ 

หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการต้องมี
การเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

ข้อ 19 โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาประกอบด้วย หมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา
ดังน้ี 

19.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมายความว่า หมวดวิชาท่ีเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม
และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพส่ิง พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองดําเนินชีวิตอย่างมี 
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คุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
มหาวิทยาลัย อาจจัดวิชาศึกษาท่ัวไป ในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ

ใด ๆ ก็ได้โดยผสมผสานเน้ือหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสร้างเสริมลักษณะนิสัย ในสัดส่วนท่ีเหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
วิชาศึกษาท่ัวไป โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

อน่ึง การจัดวิชาศึกษาท่ัวไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) อาจได้รับการยกเว้น
รายวิชาท่ีได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือระดับอนุปริญญา ท้ังน้ี จํานวนหน่วย
กิต ของรายวิชาท่ีได้รับการยกเว้นดังกล่าว เม่ือนับรวมกับรายวิชาท่ีจะศึกษาเพ่ิมเติมในหลักสูตรปริญญา
ตรี (ต่อเน่ือง) ต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

19.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายความว่า วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและ
วิชาชีพ ท่ีมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม ดังน้ี 

19.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาการ ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

19.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ให้มีจํานวนหน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามท่ีมาตรฐานวิชาชีพ
กําหนด หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพกําหนดต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และทาง
ทฤษฎีไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

หลักสูตร (ต่อเน่ือง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 42 หน่วย
กิต ในจํานวนน้ันต้องเป็นวิชาทางทฤษฏีไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

19.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อย
กว่า 90 หน่วยกิต 

19.2.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต 

มหาวิทยาลัยอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเด่ียว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอกและ
วิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และวิชาโทต้องมีจํานวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ในกรณีท่ีจัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ ต้องเพ่ิมจํานวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 

สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ผู้เรียนต้องเรียนวิชาระดับบัณฑิต ศึกษาในหมวด
วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

19.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายความว่า วิชาท่ีมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามท่ี
ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยให้ 
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มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชา

เฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับนักศึกษาท่ีมีความรู้ ความสามารถท่ีสามารถวัดมาตรฐานได้ ท้ังน้ี 
นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตท่ีกําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเป็นไปตาม
เกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบและแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการ
เทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
หมวด 4 

การดําเนินการศึกษา 
 

ข้อ 20 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
หน้าท่ีในการกําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ การควบคุมและรักษามาตรฐานทางวิชาการ ในการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ข้อ 21 จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ 
21.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ประกอบด้วย 

21.1.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมี
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

21.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์
ประจําหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 5 คน 

กรณีท่ีหลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน 

กรณีท่ีมีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจํานวนทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรท่ีมีน้ันให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

21.1.3 อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิขั้นตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน 
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 

ในกรณีท่ีมีอาจารย์ประจํา ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและทําหน้าท่ีอาจารย์
ผู้สอนก่อนท่ีเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช้ให้สามารถทําหน้าท่ี
อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 
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ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ท้ังน้ีต้องมีคุณวุฒิ
ข้ันตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาท่ีสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 
6 ปี ท้ังน้ี อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจําเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

21.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเน่ือง) 
ประกอบด้วย 

21.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมี
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ท่ีเน้นทักษะด้านวิชาชีพตาม
ข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 

กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจําเป็นบุคลากร
ท่ีมาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ต้องมีคุณวุฒิข้ันตํ่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งน้ันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 

21.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์
ประจําหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 5 คน 

ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีเน้นทักษะด้านการปฏิบัติ
เชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชาน้ัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 ใน 5 คนต้องมีประสบการณ์
ในด้านปฏิบัติการ โดยอาจเป็นอาจารย์ประจําของสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นบุคลากรของหน่วยงานท่ี
ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาซ่ึงมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรน้ันร่วมกันแต่ท้ังน้ีต้องไม่เกิน 2 คน 

กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจําเป็น บุคลากร
ท่ีมาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ต้องมีคุณวุฒิข้ันตํ่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งน้ันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 

กรณีท่ีหลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน 
และหากเป็นปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีเน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์
สาขาวิชาน้ัน ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ท่ีมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ 1 ใน 3 

กรณีท่ีมีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจํานวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรท่ีมีน้ันให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 
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21.2.3 อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิข้ันตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 

ในกรณีท่ีมีอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และทําหน้าท่ีอาจารย์
ผู้สอนก่อนท่ีเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช้ ให้สามารถทําหน้าท่ี
อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

สําหรับกรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจําเป็น 
บุคลากรท่ีมาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ต้องมี
คุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งน้ันมาแล้วไม่น้อย
กว่า 6 ปี 

ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทแต่ท้ังน้ีต้องมีคุณวุฒิ
ข้ันตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การทํางานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาท่ีสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 
6 ปี ท้ังน้ีอาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจําเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีเน้นทักษะด้านวิชาชีพตาม
ข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ัน ๆ 

ข้อ 22 การเพ่ิมและการถอนรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 5 
การวัดผลประเมินผลการศึกษาและการให้สําเร็จการศึกษา 

 
ข้อ 23 การวัดและประเมินผลการศึกษา  

23.1 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษาในรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนภาค
การศึกษาละไม่น้อยกว่าหน่ึงครั้ง เม่ือได้ทําการประเมินผลการศึกษารายวิชาใดเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว ให้ถือ
ว่าการเรียนรายวิชาน้ันสิ้นสุดลง  

23.2 นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ี
กําหนดไว้ตามแผนหรือกําหนดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาน้ัน จึงจะมีสิทธ์ิได้รับการวัดและ 
ประเมินผลในรายวิชาน้ัน  

ผู้ไม่มีสิทธ์ิได้รับการประเมินผลตามวรรคแรกจะได้รับลําดับข้ัน F หรืออักษร U 
23.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบลําดับข้ัน และค่าลําดับข้ันในการวัดและประเมินผลนอกจาก

รายวิชาที่กําหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U เป็นลําดับข้ันซ่ึงไม่มีค่าลําดับข้ัน 
23.4 สัญลักษณ์และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ให้กําหนดดังน้ี  
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             สัญลักษณ์              ความหมาย  
                   A =        ดีเย่ียม (EXCELLENT)  
                   B+ =       ดีมาก (VERY GOOD)  
                   B = ดี (GOOD)  
                   C+  = ดีพอใช้ (FAIRLY GOOD)  
                   C    = พอใช้ (FAIR)  
                   D+ = อ่อน (POOR)  
                   D   = อ่อนมาก (VERY POOR)  
                   F    = ตก (FAILED)  
                   S    = เป็นท่ีพอใจ (SATISFACTORY)  
                   U    = ไม่เป็นท่ีพอใจ (UNSATISFACTORY)  
                   I     = การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE) 
                   V    = ผู้เข้าร่วมศึกษา (VISITOR)  
                   W  = การถอนรายวิชา (WITHDRAWN)  
23.5 ระบบลําดับข้ัน กําหนดเป็นสัญลักษณ์ A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F ซ่ึงแสดงผล

การศึกษาของนักศึกษาท่ีได้รับการประเมินในแต่ละรายวิชา และมีค่าลําดับขั้นดังน้ี  
ลําดับข้ัน  A      มีค่าลําดับข้ันเป็น   4 
ลําดับข้ัน  B+   มีค่าลําดับข้ันเป็น   3.5  
ลําดับข้ัน  B    มีค่าลําดับข้ันเป็น   3 
ลําดับข้ัน  C+   มีค่าลําดับข้ันเป็น   2.5  
ลําดับข้ัน  C    มีค่าลําดับข้ันเป็น   2  
ลําดับข้ัน  D+   มีค่าลําดับข้ันเป็น   1.5  
ลําดับข้ัน  D    มีค่าลําดับข้ันเป็น   1  
ลําดับข้ัน  F    มีค่าลําดับข้ันเป็น   0  

23.6 ระบบอักษร S และ U ใช้เฉพาะบางรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดให้วัดและ
ประเมินผลด้วยอักษร S และ U  

23.7 อักษร I เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่า นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในรายวิชาน้ัน
ให้สําเร็จสมบูรณ์ได้ โดยนักศึกษามีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การให้อักษร I ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน และการอนุมัติจากคณบดีท่ีรายวิชาน้ันสังกัดอยู่  
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นักศึกษาจะต้องดําเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพ่ือแก้อักษร I ให้สมบูรณ์ภายใน 
30 วันของภาคการศึกษาถัดไปท่ีนักศึกษาลงทะเบียนนับจากวันเข้าช้ันเรียนหากพ้นกําหนดดังกล่าว 
มหาวิทยาลัย จะเปลี่ยนอักษร I เป็นลําดับข้ัน F หรืออักษร U 

23.8 อักษร V เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่า นักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาในฐานะผู้เข้าร่วม
ศึกษา โดยไม่ต้องเข้ารับการวัดและประเมินผลในรายวิชาน้ัน ท้ังน้ีอาจารย์ผู้สอนอาจใช้ดุลยพินิจในการ
เปล่ียนอักษร V เป็นอักษร W ได้ 

23.9 อักษร W เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่า  
23.9.1 นักศึกษาได้ถอนรายวิชาท่ีลงทะเบียนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ตามข้อ 22 
23.9.2 การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ ตามข้อ 17.8 
23.9.3 การเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโดยดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนตามข้อ 23.8 
23.9.4 นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน  
23.9.5 นักศึกษาลาออกก่อนวันประกาศผลการเรียน 
23.9.6 มหาวิทยาลัยอนุมัติให้นักศึกษาถอนทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนอัน

เน่ืองมาจากเหตุสุดวิสัยหรือเสียชีวิต ภายหลังระยะเวลาตามข้อ 22 
23.10 อักษร S, U, I, V และ W จะไม่ถูกนํามาคํานวณหาค่าลําดับข้ันสะสมเฉลี่ย 
23.11 รายวิชาท่ีได้รับการยกเว้นผลการเรียน ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ให้ได้รับผล

การเรียน ดังน้ี 
23.11.1 ผู้ท่ีได้รับการยกเว้นการศึกษาจากรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือ

เทียบเท่าท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองให้ได้รับผลการเรียนเป็น S 
23.11.2 รายวิชาท่ีได้รับการยกเว้นการศึกษาจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษา

ตามอัธยาศัยให้ได้รับผลการเรียน ดังน้ี 
1) CS (Credits from Standardized Test) กรณี ท่ี ได้หน่วยกิต จากการ

ทดสอบมาตรฐาน 
2) CE (Credits from Exam) กรณีท่ีได้หน่วยกิตจากการทดสอบด้วยระบบ

ทดสอบจากมหาวิทยาลัยจากการทดสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน 
3) CT (Credits from Training) กรณีท่ีได้หน่วยกิตจากการประเมินจากการ

ฝึกอบรมจากการประเมินการศึกษาหรืออบรมท่ีจัดโดยหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา 
4) CP (Credits from Portfolio) กรณี ท่ี ได้ห น่วยกิ ตจากการประ เมิน

ประสบการณ์โดยการนําเสนอแฟ้มสะสมผลงาน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอยกเว้นตามข้อ 23.11.2 ให้ทํา

ประกาศมหาวิทยาลัย 
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ผู้มีสิทธ์ิขอยกเว้นตามวรรคหน่ึง จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

23.12 การนับหน่วยกิตสะสม 
23.12.1 รายวิชาท่ีนักศึกษาได้ลําดับข้ัน A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ อักษร S 

เท่าน้ัน จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชาน้ัน เป็นหน่วยกิตสะสม 
23.12.2 ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่าหน่ึงครั้ง โดยมิได้สอบตก

ในรายวิชาน้ัน ให้นับหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว และให้นับเฉพาะคร้ังสุดท้ายเพ่ือสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 

23.12.3 ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาท่ีระบุไว้ว่าเป็นรายวิชาท่ีเทียบเท่ากัน
ให้นับหน่วยกิตสะสมเฉพาะรายวิชาหน่ึงรายวิชาใดเท่าน้ัน 

23.13 มหาวิทยาลัยจะคํานวณค่าลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิต และค่าลําดับข้ันของ
รายวิชาทั้งหมดท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน  

23.14 ถ้านักศึกษาได้ลําดับข้ันในรายวิชาใด ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีแต่ละหลักสูตร
สาขาวิชาได้กําหนดไว้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซํ้าอีก จนได้ลําดับข้ันเป็นไปตามความ
ต้องการของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชาน้ัน  

23.15 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนหรือ
หน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาเป็นการช่ัวคราว อาจขอโอนหน่วยกิตและผลการเรียนมาประเมิน
รวมกับผลการเรียนในมหาวิทยาลัย 

รายวิชาท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนน้ัน จะต้องมีจํานวนหน่วยกิต
และจํานวนช่ัวโมงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัย ท้ังในเรื่องของคุณภาพและ
มาตรฐาน หากไม่เป็นไปตามน้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาและคณะท่ีนักศึกษาสังกัด 

ข้อ 24 การหาค่าระดับคะแนนเฉล่ีย  ค่าระดับคะแนนเฉล่ียประจําภาคการศึกษาและค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ตําแหน่งโดยไม่ปัดเศษ สําหรับรายวิชาท่ียังมีผลการเรียนเป็น 
“I” ไม่นําหน่วยกิตมาคํานวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ท้ังน้ีการคํานวณหาค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้นําเอา
ผลคูณของจํานวนหน่วยกิตกับค่าลําดับข้ันของทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนมารวมกันแล้วหารด้วยผลรวม
ของจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาน้ัน ๆ 

กรณีท่ีนักศึกษาสอบตกในรายวิชาใดและต้องเรียนซํ้า ให้นับรวมท้ังหน่วยกิตท่ีสอบตกและเรียนซํ้า
รายวิชาน้ันเพ่ือใช้คํานวณหารระดับข้ันเฉลี่ยด้วย 

กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซํ้าในรายวิชาท่ีสอบได้ตํ่ากว่า “C” หรือเรียนแทนในรายวิชาท่ี
ระบุไว้ในหลักสูตรท่ีเทียบเท่า ให้นําจํานวนหน่วยกิต และค่าระดับข้ันท่ีได้ ไปใช้ในการคํานวณหาค่าระดับ
ข้ันเฉลี่ยด้วย 
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ข้อ 25 ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นผู้อนุมัติผลการศึกษาแก่ผู้ ท่ีเรียนครบ
หลักสูตร   
 

หมวด 6 
การลา การย้ายหลักสูตรสาขาวิชา และการพ้นสภาพ 

 
ข้อ 26 การลา 

26.1 การลาป่วย นักศึกษาผู้ใดท่ีป่วย จนไม่สามารถเข้าช้ันเรียนในช่ัวโมงเรียนได้ ให้ย่ืน
ใบลาต่ออาจารย์ผู้สอน ในกรณีท่ีนักศึกษาป่วยติดต่อกันต้ังแต่ 2 วันข้ึนไป ให้ย่ืนใบลาตามแบบของ
มหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือจาก
สถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุข รับรอง แล้วนําไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน 

26.2 การลากิจ นักศึกษาผู้ใดมีกิจจําเป็น ไม่สามารถเข้าช้ันเรียนในช่ัวโมงเรียนได้ ให้ย่ืน
ใบลาผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้วนําไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันหากไม่สามารถ
ย่ืนใบลา ล่วงหน้าได้ ให้ย่ืนวันแรกที่เข้าช้ันเรียน 

26.3 การลาพักการศึกษา 
26.3.1 นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ ดังกรณีต่อไปน้ี 

1) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 
2) ได้ รับ ทุนแลก เปลี่ ยน นักศึกษาระห ว่างประเทศหรือ ทุน อ่ืน ใด ซ่ึ ง

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
3) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ 
4) เม่ือถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 
5) เหตุผลอ่ืนๆ ท่ีคณะเห็นสมควร 

26.3.2 นักศึกษาท่ีประสงค์จะลาพักการศึกษา ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือ
มากกว่า ให้ย่ืนใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัย ผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาถึงคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติแล้ว
แจ้งมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป 

26.3.3 นักศึกษาท่ีลาพัก หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติหรือ
มากกว่า จะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ 

26.4 การลาออก นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอลาออก ต้องย่ืนใบลาผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาถึง
คณบดีแล้วเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ 27 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชา  
27.1 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาภายในคณะให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาขาวิชาน้ัน 
27.2 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอ่ืนให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปน้ี  
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27.2.1 นักศึกษาจะขอย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอ่ืนได้ ต่อเม่ือได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และคณบดีคณะเดิม และได้เรียนตามแผนการศึกษาในสาขาวิชาเดิม
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษาปกติ ท้ังน้ี ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา 

27.2.2 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอ่ืน จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของคณะน้ัน
ซ่ึงทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

27.2.3 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอ่ืน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะท่ีจะรับย้าย
ไปสังกัดพิจารณาอนุมัติ 

กรณีการย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะครุศาสตร์ ไม่สามารถกระทําได้เน่ืองจาก
เป็นไปตามระเบียบของสํานักงานคุรุสภา  

27.2.4 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอ่ืนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือได้ชําระค่าธรรม 
เนียมการย้ายหลักสูตรสาขาวิชา และได้รับการเปลี่ยนรหัสประจําตัวใหม่แล้ว  

27.3 การคํานวณค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ยของนักศึกษาท่ีย้ายสาขาวิชา หรือย้ายคณะ ให้นํา
ผลคูณของจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของทุกรายวิชาท่ีปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาท่ีรับเข้า ไม่ว่าจะ
เป็นรายวิชาท่ีเทียบให้หรือไม่ก็ตาม รายวิชาท่ีไม่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาท่ีรับเข้า ไม่ว่านักศึกษาจะ
ได้รับค่าระดับข้ันใด จะไม่นํามาคํานวณค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ย 

ข้อ 28 การพ้นสถานภาพนักศึกษา นักศึกษาจะพ้นสถานภาพนักศึกษาด้วยเหตุดังต่อไปน้ี 
28.1 เสียชีวิต 
28.2 ลาออก 
28.3 โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอ่ืน 
28.4 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเน่ืองมาจากเกณฑ์การวัดผล ตามข้อ 29 
28.5 ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมิได้ลาพักการศึกษา 

ภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 
28.6 ถูกลบช่ือออกจากการเป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
28.7 มีเวลาศึกษาเกินระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาตามข้อ 31 
28.8 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ข้อ 29 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา อันเน่ืองมาจากเกณฑ์การวัดผล 
29.1 นักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเม่ืออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อ

หน่ึง ดังต่อไปน้ี 
29.1.1 ผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า 1.60 เม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติ

ท่ี 2 นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา 
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29.1.2 ผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า 1.80 เม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติ
ท่ี 4, ท่ี 6, ท่ี 8, ท่ี 10, ท่ี 12, ท่ี 14 นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี เม่ือสิ้นภาคการศึกษา
ปกติท่ี 4, ท่ี 6, ท่ี 8, ท่ี 10, ท่ี 12, ท่ี 14, ท่ี 16 และที่ 18 นับต้ังแต่เร่ิมเข้าศึกษา กรณีหลักสูตร 5 ปี  เม่ือ
สิ้นภาคการศึกษาปกติท่ี 4, ท่ี 6, ท่ี 8, ท่ี 10, ท่ี 12, ท่ี 14, ท่ี 16, ท่ี 18, ท่ี 20, และท่ี 22 นับต้ังแต่เริ่ม
เข้าศึกษา กรณี หลักสูตร 6 ปี และเม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติท่ี 4 และท่ี 6 นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณี
หลักสูตร (ต่อเน่ือง) 

29.1.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด แต่ยังได้รับค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่า 1.80 

29.1.4 ใช้เวลาศึกษาเกิน 16 ภาคการศึกษาภาคปกติ กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปีเกิน 
20 ภาคการศึกษาปกติ กรณีหลักสูตร 5 ปีและเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ กรณีเรียนหลักสูตร(ต่อเน่ือง) 

29.2 นักศึกษาภาคพิเศษ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเม่ืออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อ
หน่ึง ดังต่อไปน้ี 

29.2.1 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.60 เม่ือสิ้นภาคการศึกษาภาค
พิเศษท่ี 3 นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา 

29.2.2 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.80 เม่ือสิ้นภาคการศึกษาภาค
พิเศษท่ี 6, ท่ี 9, ท่ี 12, ท่ี 15, ท่ี 18 และท่ี 21 นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี เม่ือสิ้น
ภาคการศึกษาภาคพิเศษท่ี 6, และที่ 9 นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีหลักสูตร (ต่อเน่ือง) 

29.2.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด แต่ยังได้รับค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่า 1.80 

29.2.4 ใช้เวลาศึกษาเกิน 24 ภาคการศึกษาภาคพิเศษ กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี เกิน 
12 ภาคการศึกษาภาคพิเศษ กรณีเรียนหลักสูตร (ต่อเน่ือง) 

29.3 การให้โอกาสเรียนในระยะทดลองดูความสามารถ (Probation) ในกรณีท่ีนักศึกษาคน
ใดมีผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า 1.60 เม่ือสิ้นภาคการศึกษาท่ี 2 หรือตํ่ากว่า 1.80 ในภาค
การศึกษาที่ 4 หรือท่ี 6 หรือภาคการศึกษาใดท่ีมีผลให้นักศึกษาผู้น้ันพ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษา เพ่ือ
ป้องกันการสูญเปล่าทางการศึกษาท่ีรัฐสนับสนุนและการเสียโอกาสทางการศึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้โอกาสนักศึกษาผู้น้ันได้ทดลองเรียนรายวิชาใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือท่ีจะสามารถทํา
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด โดยอาจให้โอกาสนักศึกษาเรียนในภาค
การศึกษาฤดูร้อนหรือภาคการศึกษาถัดไป จํานวนวิชาและจํานวนหน่วยกิต ท่ีจะเรียนเพ่ิมให้อยู่ในดุลพินิจ
ของอาจารย์ท่ีปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี 

29.4 การเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือทําค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 กรณีท่ี
นักศึกษาเรียนได้จํานวนหน่วยกิตครบตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
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ไม่ตํ่ากว่า 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้นักศึกษาเรียนรายวิชาเพ่ิมเพ่ือทําค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00
ท้ังน้ี ต้องอยู่ในระยะเวลาท่ีกําหนดตามข้อ 16 จึงจะถือว่านักศึกษาผู้น้ันมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อของ
ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

29.5 นักศึกษาทุจริตในการสอบ นักศึกษาท่ีทุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด  
ให้นักศึกษาผู้น้ันได้รับผลการเรียนในรายวิชาน้ันเป็น “F” และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามวินัย
นักศึกษา 
 

หมวด 7 
การเสนอให้สําเร็จการศึกษา 

 

ข้อ 30 ระยะเวลาสําเร็จการศึกษา  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องมีระยะเวลาศึกษาดังน้ี 
30.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาภาคปกติ ในการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 9 ภาคการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาค
พิเศษ และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

30.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ ในการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 12 ภาคการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาค
และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

30.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษา
สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ในการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 15 ภาคการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  

30.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ ในการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาค
พิเศษ และไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

ข้อ 31 เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังน้ี 

31.1 มีความประพฤติดี 
31.2 สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมท้ังรายวิชาเอกและเงื่อนไขท่ีกําหนด

ของสาขาวิชาน้ัน 
31.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า 2.00 
31.4 มีระยะเวลาสําเร็จศึกษาตามข้อ 30  
การเสนอให้สําเร็จการศึกษาให้นักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายท่ีจะสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรดําเนินการขอสําเร็จการศึกษาตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
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กรณีนักศึกษาผู้ใดไม่ประสงค์จะขอสําเร็จการศึกษาด้วยเหตุหน่ึงเหตุใด มหาวิทยาลัยอาจ
พิจารณาอนุมัติคําขอ เป็นกรณีพิเศษก็ได้ ท้ังน้ี ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

31.5 ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสภาวิชาชีพ 
ข้อ 32 เกณฑ์การให้ผู้สําเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรี ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม ผู้สําเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
การให้ผู้สําเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหน่ึงและปริญญาตรีเกียรตินิยม
อันดับสอง พ.ศ. 2561 
 

หมวด 8 
การให้เหรียญรางวัล และเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี 

 

ข้อ 33 การให้รางวัลแก่ผู้เรียนดี ให้คณะเสนอช่ือนักศึกษาท่ีเรียนดีต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือขอรับ
เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร และเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจําปี ตามเงื่อนไขต่อไปน้ี 

33.1 เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร 
33.1.1 เหรียญทอง 

1) สําหรับหลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ให้แก่
นักศึกษาท่ีเรียนดีตลอดหลักสูตร โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในแผนการศึกษา ท้ังน้ีไม่
นับรวมภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับลําดับข้ัน F หรืออักษร U หรือเรียนซํ้า
ในรายวิชาใด และมีค่าลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยท้ังหมดต้ังแต่ 3.75 ข้ึนไป 

2) สําหรับหลักสูตรต่อเน่ือง ให้แก่นักศึกษาท่ีเรียนดีตลอดหลักสูตรโดยใช้เวลา
เรียนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในแผนการศึกษา ท้ังน้ีไม่นับรวมภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา ไม่เคยได้รับลําดับข้ัน F หรืออักษร U หรือเรียนซํ้าในรายวิชาใด ท้ังในสถาบันเดิมและใน
มหาวิทยาลัย และมีค่าลําดับข้ันสะสมเฉลี่ย จากสถาบันเดิมและมหาวิทยาลัย แต่ละแห่งต้ังแต่ 3.75 ข้ึนไป 

3) ไม่เคยมีวิชาใดได้ลําดับข้ันตํ่ากว่า C และไม่เคยเรียนเพ่ือปรับระดับคะแนน 
4) ผู้ ท่ี ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศโดยได้รับอนุญาตและรับรองจาก

มหาวิทยาลัยมีสิทธ์ิรับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร 
33.1.2 เหรียญเงิน 

1) สําหรับหลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปีให้แก่
นักศึกษาท่ีเรียนดีตลอดหลักสูตร โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในแผนการศึกษา ท้ังน้ี ไม่
นับรวมภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับลําดับข้ัน F หรืออักษร U หรือเรียนซํ้า
ในรายวิชาใด และมีค่าลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยท้ังหมดต้ังแต่ 3.50 ถึง 3.74 
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2) สําหรับหลักสูตรต่อเน่ือง ให้แก่นักศึกษาท่ีเรียนดีตลอดหลักสูตรโดยใช้เวลา
เรียนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในแผนการศึกษา ท้ังน้ีไม่นับรวมภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา ไม่เคยได้รับลําดับข้ัน F หรืออักษร U หรือเรียนซํ้าในรายวิชาใด ท้ังในสถาบันเดิมและใน
มหาวิทยาลัย และมีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิม และมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต้ังแต่ 3.50 ถึง
3.74 

3) ไม่เคยมีวิชาใดได้ลําดับข้ันตํ่ากว่า C และไม่เคยเรียนเพ่ือปรับระดับคะแนน 
4) ผู้ ท่ี ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศโดยได้รับอนุญาตและรับรองจาก

มหาวิทยาลัยมีสิทธ์ิรับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร 
33.2 เกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจําปี 

1) สําหรับหลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี หลักสูตร 6 ปี และหลักสูตรต่อเน่ืองให้แก่
นักศึกษาท่ีเรียนดีประจําปีการศึกษาหน่ึงๆ โดยลงทะเบียนเรียนสองภาคการศึกษาปกติในปีการศึกษาน้ัน
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่เคยได้รับลําดับข้ัน F หรืออักษร U หรือเรียนซํ้าในรายวิชาใด เพ่ือปรับระดับ
คะแนนและต้องมีค่าลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยในปีการศึกษาน้ันต้ังแต่ 3.50 ข้ึนไป 

2) จะต้องไม่เคยถูกสั่งพักการศึกษาเพราะกระทําผิดวินัยนักศึกษา  
3) ไม่เคยมีวิชาใดได้ลําดับข้ันตํ่ากว่า C และไม่เคยเรียนเพ่ือปรับระดับคะแนน 
4) ผู้ท่ีได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศโดยได้รับอนุญาตและรับรองจากมหาวิทยาลัยมี

สิทธ์ิรับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจําปี 
 

หมวด 9 
การประกันคุณภาพ 

 
ข้อ 34 การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของ

หลักสูตรโดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ ท่ีสกอ. กําหนด 
ข้อ 35 การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและ

รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็น
ระยะ ๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลากําหนดระบบของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 

ข้อ 36 หลักสูตรท่ีจะเปิดใหม่หรือหลักสูตรท่ีขอปรับปรุง จะต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ในกรณีเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่วมมือของหลายสถาบัน
อาจารย์ประจําของสถาบันในความร่วมมือน้ันให้ถือเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ 
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ข้อ 37 ให้อธิการบดี รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจตีความ วินิจฉัยปัญหาและออก
คําสั่ง ประกาศ หรือแนวปฏิบัติ เพ่ือดําเนินการตามข้อบังคับน้ี 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ 38 นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยก่อนปีการศึกษา 2561 ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 
2553 จนสําเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 
 

 
 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  26  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
สมบูรณ์  เสง่ียมบุตร 

(นายสมบูรณ์  เสงี่ยมบุตร) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2562 

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือให้
เกิดความเหมาะสมและชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมครั้งท่ี 153 (1/2562) เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 
พ.ศ. 2562 จึงออกข้อบังคับไว้ดังน้ี 
 ข้อ 1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 9.2 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
  “9.2 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนเฉพาะผู้ท่ีมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
   9.2.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 6 
   9.2.2 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงมีวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่าหน่ึงภาคการศึกษา 
   9.2.3 มีผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมทุกรายวิชาโดยมีค่าลําดับข้ัน
สะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 หรือเทียบเท่า 
   9.2.4 ผลการเรียนทุกรายวิชาจะต้องไม่ติด F หรือ I หรือ U” 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
สมบูรณ์  เสงี่ยมบุตร 

(นายสมบูรณ์  เสง่ียมบุตร) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

พิมพ์สําเนา 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2562 

************************** 
โดยเป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือให้เกิด

ความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมคร้ังที่ 162(10/2562) เม่ือวันเสาร์ท่ี 30
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562” 

ข้อ 2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในบทนิยาม คําว่า “คณะหรือวิทยาลัย” “คณบดี” “คณะกรรมการ

ประจําคณะหรือวิทยาลัย” “คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี” และ “อาจารย์รับผิดชอบ
หลักสูตร” ในข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

““คณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะซ่ึงเป็น
ส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้หมายความรวมถึงส่วนงานภายในท่ีจัดต้ัง
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามด้วย 

“คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะหรือวิทยาลัยท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะที่เป็นส่วน
ราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนงานภายในท่ี
จัดต้ังตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามด้วย 

“คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจําคณะ
หรือวิทยาลัยท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“คณะกรรมการจัดการศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พิบูลสงครามแต่งต้ัง เพ่ือทําหน้าท่ีบริหารจัดการงานด้านวิชาการ 

“อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจําหลักสูตรในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมีภาระหน้าท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ต้ังแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์

พิมพ์สําเนา 
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ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการให้
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีก 1 หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซํ้าได้ไม่เกิน 
2 คน” 

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ  20 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“ข้อ 20  การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้คณะกรรมการจัดการศึกษา มีอํานาจและ
หน้าท่ี ดังน้ี 

20.1 ดําเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายวิชาการ หลักสูตร และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

20.2 เสนอระบบการบริหาร ควบคุม กํากับการใช้หลักสูตร และหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีบังคับใช้ใน
ปัจจุบันมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาต่างๆ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ท่ีบังคับใช้ในปัจจุบัน 

20.3 กําหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและสหกิจศึกษา 
20.4 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ควบคุม กํากับมาตรฐานหลักสูตร การ

วิจัยการสอน การประเมินผลการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
20.5 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรและการเปิด/ปิด/ปรับปรุงหลักสูตร แผนการ

รับนักศึกษา เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ 
20.6 ศึกษาความเหมาะสมเก่ียวกับการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีเพ่ือเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 
20.7 พิจารณาให้ความเห็นต่อสภาวิชาการเก่ียวกับงานวิชาการด้านอ่ืนๆของ

มหาวิทยาลัย 
20.8 ดําเนินงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามท่ี

ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย” 
 
 
 
 
 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   30  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562   
 
                                   สมบูรณ์  เสงี่ยมบุตร 

(นายสมบูรณ์   เสง่ียมบุตร) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เร่ือง หลักเกณฑ์ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนในรายวิชาระดับปริญญาตรี 
************************************** 

 

เพ่ือให้การวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติไปในทางเดียวกัน จากมติท่ีประชุมของคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีในการประชุมครั้งท่ี 2/2553 เม่ือวันท่ี 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 ขอยกเลิกประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องเกณฑ์การประเมินผลการเรียนระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีลง
วันท่ี 17 มีนาคม 2550 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
จึงกําหนดหลักเกณฑ์ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนในรายวิชาระดับปริญญาตรี ใหม่ ดังน้ี 

1. ให้จัดให้มีการประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง และใช้ประโยชน์ของผลการ
ประเมินในการพัฒนาผู้เรียน 

2. ให้นําคะแนนท่ีได้จากการวัดผลตามท่ีระบุไว้ในโครงการสอนหรือแผนการเรียนการสอนมา
รวมกันเพ่ือตัดสินผลการเรียน โดยการให้ระดับคะแนน(เกรด) เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังน้ี 

ระดับ A   ช่วงคะแนน 80  ข้ึนไป 
ระดับ B+   ช่วงคะแนน 75-79  
ระดับ B   ช่วงคะแนน 70-74  
ระดับ C+   ช่วงคะแนน 65-69  
ระดับ C   ช่วงคะแนน 60-64  
ระดับ D+   ช่วงคะแนน 55-59  
ระดับ D   ช่วงคะแนน 50-54  
ระดับ F   ช่วงคะแนน ตํ่ากว่า 50 

3. รายวิชาในกลุ่มวิชาสัมมนา วิชาปัญหาพิเศษ หรือโครงงาน วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาสหกิจศึกษาอาจมีความแตกต่างจากรายวิชาภาคบรรยายหรือภาคปฏิบัติ
ตามปกติสามารถใช้เกณฑ์ในการตัดเกรดของแต่ละคณะหรือสาขาวิชาท่ีสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้ตาม
ความเหมาะสม 

4. การตัดเกรด กรณีท่ีนักศึกษากลุ่มใหญ่ มากกว่าหรือเท่ากับ 40 คน อาจปรับคะแนนเป็น  
T-Score ก่อน โดยอาศัยการประเมินผลแบบอิงกลุ่มได้ 

5. การวัดผลและประเมินผลในรายวิชาเดียวกันท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษาเดียวกัน ให้ใช้เกณฑ์
มาตรฐานการให้ระดับคะแนนเหมือนกัน 

พิมพ์สําเนา
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ท้ังน้ีให้เริ่มใช้เกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2553 
 

สว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย์ 
(นายสว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย์) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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คําส่ังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ท่ี 36/2563 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตร ปรับปรงุ พ.ศ. 2565 
 

 เพ่ือให้กระบวนการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ดังต่อไปน้ี 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนทยา สาลี ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี ซ่ืออุทิศกุล กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย คันช่ังทอง กรรมการ 
5. อาจารย์นงพงา  สุขโอสถ กรรมการ 
6. อาจารย์ฟ้า   วิไลขํา กรรมการและเลขานุการ 

 ท้ังน้ี ให้คณะกรรมการตามรายช่ือดังกล่าว มีหน้าท่ี ศึกษา และยกร่างหลักสูตรให้สอดคล้องตาม
รูปแบบหัวข้อรายละเอียดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูรฯ โดยมีเน้ือหาท่ีสอดคล้อง
กับเกณฑ์ฯ มีคุณภาพและมาตรฐานตามพัฒนาการในสาขาวิชาและทิศทางการผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย ก่อนนําเสนอคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร คณะกรรมการประจําคณะ และนําเข้า
พิจารณาในคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
   
                                   สั่ง  ณ  วันท่ี  22  กันยายน พ.ศ. 2563 
                                                                               
                                                    ณัฏฐิรา  ทับทิม 

                             (รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐิรา  ทับทิม) 
                                          คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 

พิมพ์สําเนา 
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คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ท่ี 920/2563 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

****************************** 
 

 ตามท่ีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ดังน้ันเพ่ือให้การดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว มีความถูก
ต้อง บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปตามระเบียบ มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ดังต่อไปน้ี 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนทยา สาลี ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยารัตน์  เควียเซ่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี ซ่ืออุทิศกุล กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย คันช่ังทอง กรรมการ 
6. อาจารย์นงพงา สุขโอสถ กรรมการ 
7. อาจารย์ฟ้า วิไลขํา กรรมการและเลขานุการ 

 ท้ังน้ี ให้คณะกรรมการตามรายช่ือดังกล่าว มีหน้าท่ี วิพากษ์ ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามพัฒนาการในสาขาวิชา ทิศทางการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย รวมท้ังให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ต่อไป 

 
  
 
 
 
 
 

สั่ง ณ วันท่ี  10  ตุลาคม พ.ศ. 2563 
                             
                            ชุมพล เสมาขันธ์ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์) 
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

พิมพ์สําเนา 



(มคอ.2) หน้า 209 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565 
 

 
ท่ึ อว 0617.05/552      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                 
อําเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก 65000       

6  ตุลาคม  2563 

 

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ 
และสารสนเทศศาสตร์ 

เรียน รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธ์ุ 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย  1. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ    จํานวน  1  ฉบับ 
 2. แบบตอบรับเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ   จํานวน  1  ฉบับ 
 3. เล่มร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ 
  และสารสนเทศศาสตร์      จํานวน  1  เล่ม 
 

ตามท่ี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ โดยมีเนื้อหาท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์ฯ มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
พัฒนาการในสาขาวิชาและทิศทางการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย โดยจะเร่ิมใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาท่ี 1 
ปีการศึกษา 2565 นั้น 
 

 ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้  
ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาดังกล่าวเป็นอย่างดีย่ิง จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ในวันท่ี 16 ตุลาคม 
2563 เวลา 08.30-16.30 น . ณ  ห้องประชุมกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ช้ัน 1 ตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ 
 
  
 

พิมพ์สําเนา

    ขอแสดงความนับถือ 
 
                     ณัฏฐิรา  ทับทิม 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา  ทับทิม) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



(มคอ.2) หน้า 210 
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อว 0617.05/ว 735      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                 
อําเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก 65000       

4  พฤศจิกายน  2563 

 

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ 
และสารสนเทศศาสตร์ 

เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยารัตน์  เควียเซ่น 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย  1. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรฯ    จํานวน  1  ฉบับ 
 2. แบบตอบรับเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ   จํานวน  1  ฉบับ 
 3. เล่มร่างหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ 
  และสารสนเทศศาสตร์      จํานวน  1  เล่ม 
 

ตามท่ี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ โดยมีเนื้อหาท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์ฯ มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
พัฒนาการในสาขาวิชาและทิศทางการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย โดยจะเร่ิมใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาท่ี 1 
ปีการศึกษา 2565 นั้น 
 

 ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้  
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาดังกล่าวเป็นอย่างดีย่ิง จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ในวันท่ี 18 พฤศจิกายน 
2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  มา  ณ  โอกาสน้ี 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
 
                     ณัฏฐิรา  ทับทิม 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา  ทับทิม) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

พิมพ์สําเนา
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อว 0617.05/ว 735   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                 
อําเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก 65000       

4  พฤศจิกายน  2563 

 

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ 
และสารสนเทศศาสตร์ 

เรียน นายเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธ์ิ 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย  1. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรฯ    จํานวน  1  ฉบับ 
 2. แบบตอบรับเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ   จํานวน  1  ฉบับ 
 3. เล่มร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ 
  และสารสนเทศศาสตร์      จํานวน  1  เล่ม 
 

ตามท่ี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ โดยมีเนื้อหาท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์ฯ มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
พัฒนาการในสาขาวิชาและทิศทางการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย โดยจะเร่ิมใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาท่ี 1 
ปีการศึกษา 2565 นั้น 
 

 ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้  
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาดังกล่าวเป็นอย่างดีย่ิง จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ในวันท่ี 18 พฤศจิกายน 
2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  มา  ณ  โอกาสน้ี 
 

           
 
 
 
 
 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ณัฏฐิรา  ทับทิม 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา  ทับทิม) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

พิมพ์สําเนา
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ภาคผนวก ง 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

ช่ือ-นามสกุล (ไทย)  : สนทยา  สาลี 
 (อังกฤษ)    :  Sonthaya  Salee 
ตําแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วัน-เดือน-ปีเกิด  : วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2518 
ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก  :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
  เลขที่ 156 หมู่ 5 ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมืองพิษณุโลก  
  จังหวัดพิษณุโลก 65000   
  เบอร์โทร : 094-4613914  e-mail : Sonthayasalee@gmail.com 
ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปีท่ีจบ 
ปร.ด. (สารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2562 
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546 
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2541 
สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ  
 การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน, การศึกษาผู้ใช้ 
ผลงานทางวิชาการ  

ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม  
1 ตํารา สนทยา  สาลี. (2562). การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน. พิษณุโลก: หลักสูตรสาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม. (116 หน้า). 

2 วิจัย ธนภรณ์ ทิมกล่ํา และสนทยา สาลี. (2562). การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการยืม
คืนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างนักศึกษาคณะครุศาสตร์และ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบ
เน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งท่ี 5 ประจําปี พ.ศ. 2562.  วันที่ 
15 มีนาคม พ.ศ. 2562  หัวข้อ “ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม”, หน้า 97-107.   
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ภาระงานสอนท่ีมีในหลักสูตร  
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
IS151 การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน 

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

IS245 ธุรกิจสารสนเทศ 
Information Business 

3(2-2-5) 

IS246 การจัดการความรู้เพ่ืองานสารสนเทศ 
Knowledge Management for Information Work 

3(2-2-5) 

IS336 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในองค์กรสารสนเทศ 
Customer Relation Management in Information Center 

3(2-2-5) 

IS344 การจัดการสารสนเทศการท่องเที่ยว 
Tourism Information Management 

3(2-2-5) 

IS393 การศึกษาผู้ใช้   
Users Studies  

3(3-0-6) 

IS493 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์  
Seminar in Information Science  

3(2-2-5) 

IS391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์    
Preparation for Professional Experience in Information Science 

2(90) 

IS392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์    
Field Professional Experience in Information Science 

5(450) 

IS498 เตรียมสหกิจศึกษาสารสนเทศศาสตร์                                         
Co-operative Education Preparation in Information Science 

1(45) 

IS499 สหกิจศึกษาสารสนเทศศาสตร์                                         
Co-operative Education in Information Science 

6(--) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

ช่ือ-นามสกุล (ไทย)  : น้อย คันช่ังทอง 
 (อังกฤษ)  :       Noi Khunchangthong 
ตําแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วัน-เดือน-ปีเกิด  : วันท่ี 14 เมษายน พ.ศ. 2510 
ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก  :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
  เลขที่ 156 หมู่ 5 ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมืองพิษณุโลก  
  จังหวัดพิษณุโลก 65000   
  เบอร์โทร : 095-6274959  e-mail : noihuso@yahoo.co.th 
ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปีท่ีจบ 
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2538 
ค.บ. (บรรณารักษศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 2) วิทยาลัยครูสุรินทร์ 2532 

สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ  
 การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศระบบทศนิยมดิวอ้ี และระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน  
การปฏิบัติงานสํานักงานสารสนเทศ การบริหารจัดการองค์การสารสนเทศ 
 
ผลงานทางวิชาการ  

ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม 
1 วิจัย น้อย  คันช่ังทอง, ปราณี  ซ่ืออุทิศกุล.  (2563, กรกฎาคม-ธันวาคม).  สภาพการดําเนินงาน 

บ้านหนังสือชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก.  วารสารบรรณศาสตร์ มศว. 13 (2 ),  หน้า 27-38. 
2 ตํารา น้อย   คันช่ังทอง.  (2561).  การจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอ้ี. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่ง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (303 หน้า). 
3 วิจัย น้อย  คันช่ังทอง.  (2561,กรกฎาคม - ธันวาคม).  การวิเคราะห์ความถูกต้องในการลง 

รายการสิ่งพิมพ์ตามหลักเกณฑ์ การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์คร้ังท่ี 2  
และรูปแบบมาร์ก 21 ของนักศึกษาสาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และ สารสนเทศศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารบรรณศาสตร์ มศว.11(2), หน้า 80-93. 
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ภาระงานสอนท่ีมีในหลักสูตร  
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
IS221 การจัดระบบความรู้ 

Knowledge Organization 
3(2-2-5) 

IS222 การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ  
Cataloging of Information Resources 

3(2-2-5) 

IS241 ห้องสมุดโรงเรียน 
School Library  

3(2-2-5) 

IS345 การจัดการองค์กรสารสนเทศ  
Management of Information Organization 

3(2-2-5) 

IS481 พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาการรู้สารสนเทศ   
Learning management behavior in information literacy group 

3(2-2-5) 

IS493 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์  
Seminar in Information Science  

3(2-2-5) 

IS391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์    
Preparation for Professional Experience in Information Science 

2(90) 

IS392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์    
Field Professional Experience in Information Science 

5(450) 

IS498 เตรียมสหกิจศึกษาสารสนเทศศาสตร์                                         
Co-operative Education Preparation in Information Science 

1(45) 

IS499 สหกิจศึกษาสารสนเทศศาสตร์                                         
Co-operative Education in Information Science 

6(--) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 
ช่ือ-นามสกุล (ไทย)  : ปราณี ซ่ืออุทิศกุล 
 (อังกฤษ)  :        Pranee  Sueuthiskul 
ตําแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วัน-เดือน-ปีเกิด  : วันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2506 
ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก  :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
  เลขที่ 156 หมู่ 5 ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมืองพิษณุโลก  
  จังหวัดพิษณุโลก 65000   
  เบอร์โทร : 081-5340686  e-mail : spranee86@gmail.com 
 
ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปีท่ีจบ 
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม 2537 
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2528 

 
สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ  
 บริการสารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศ 
 
ผลงานทางวิชาการ  

ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม 
1 วิจัย น้อย  คันช่ังทอง, ปราณี  ซ่ืออุทิศกุล.  (2563, กรกฎาคม-ธันวาคม).  สภาพการดําเนินงาน 

บ้านหนังสือชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก.  วารสารบรรณศาสตร์ มศว. 13 (2 ),  หน้า 27-38. 
 
ภาระงานสอนท่ีมีในหลักสูตร  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
IS114 สารสนเทศศาสตร์เบ้ืองต้น 

Introduction to Information Science 
3(3-0-6) 

IS163 ฐานข้อมูลเบ้ืองต้น  
Introduction to Database 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
IS3333 การออกแบบบริการ  

Services Design 
3(2-2-5) 

IS364 การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ  
Information Storage and Retrieval 

3(2-2-5) 

IS234 การจัดการสารสนเทศท้องถ่ิน 
Local  information Management 

3(2-2-5) 

IS493 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์  
Seminar in Information Science  

3(2-2-5) 

IS391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์    
Preparation for Professional Experience in Information Science 

2(90) 

IS392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์    
Field Professional Experience in Information Science 

5(450) 

IS498 เตรียมสหกิจศึกษาสารสนเทศศาสตร์                                         
Co-operative Education Preparation in Information Science 

1(45) 

IS499 สหกิจศึกษาสารสนเทศศาสตร์                                          
Co-operative Education in Information Science 

6(--) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 
ช่ือ-นามสกุล (ไทย)  : ฟ้า  วิไลขํา 
 (อังกฤษ)  :       Fa  Wilaikum 
ตําแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 
วัน-เดือน-ปีเกิด  : วันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2527 
ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก  :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
  เลขที่ 156 หมู่ 5 ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมืองพิษณุโลก  
  จังหวัดพิษณุโลก 65000   
  เบอร์โทร : 096-2969839 e-mail : beyondtomorrow57@gmail.com 
 
ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปีท่ีจบ 
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2556 
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2550 
 
สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ  
 การจัดการหอจดหมายเหตุ 
 
ผลงานทางวิชาการ  

ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม 
1 บทความ

วิจัย 
ฟ้า วิไลขํา, วรรณพา พันธ์แตง, และสิริลักษณ์ เสือสี.  (2563). การรับรู้และความพึงพอใจต่อ
สื่อประชาสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี 2563 เร่ือง 
“การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํ าทางสังคม” วัน ท่ี 21 
พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกริก, หน้า 745-757. 

2 บทความ
วิจัย 

ฟ้า  วิไลขําและปรีดี  ปลื้มสําราญกิจ.  (2561, มกราคม – มีนาคม).  การสํารวจความ 
ต้องการหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์. วารสารสักทอง. 25(1),  
หน้า 97-107. 

3 บทความ
วิจัย 

ปรีดี ปลื้มสําราญกิจ และฟ้า วิไลขํา.  (2561, 1 มกราคม).  พิพิธภัณฑ์ : แหล่งเรียนรู้เพ่ือ 
พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21. วารสารห้องสมุด, 62(1), หน้า 43-67. 
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ภาระงานสอนท่ีมีในหลักสูตร  
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
IS115 การรู้สารสนเทศในศตวรรษท่ี 21 

Information Literacy in 21st Century 
3(2-2-5) 

IS123 การพัฒนาและการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล  
Collections Development and Preservation of Digital Information  

3(2-2-5) 

IS228 การสื่อสารในงานสารสนเทศ 
Communication in Information Works 

3(2-2-5) 

IS247 การจัดการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ 
Management of Archives and Museum 

3(2-2-5) 

IS491 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์  
Research in Information Science 

3(2-2-5) 

IS493 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์  
Seminar in Information Science  

3(2-2-5) 

IS391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์    
Preparation for Professional Experience in Information Science 

2(90) 

IS392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์    
Field Professional Experience in Information Science 

5(450) 

IS498 เตรียมสหกิจศึกษาสารสนเทศศาสตร์                                         
Co-operative Education Preparation in Information Science 

1(45) 

IS499 สหกิจศึกษาสารสนเทศศาสตร์                                         
Co-operative Education in Information Science 

6(--) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 
ช่ือ-นามสกุล (ไทย)  : นงพงา  สุขโอสถ 
 (อังกฤษ)  :       Nongpanga  Sukosot 
ตําแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 
วัน-เดือน-ปีเกิด  : วันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2531 
ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก  :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
  เลขที่ 156 หมู่ 5 ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมืองพิษณุโลก  
  จังหวัดพิษณุโลก 65000   
  เบอร์โทร : 080-5162701 e-mail : nongnga.suk@gmail.com 
ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปีท่ีจบ 
กศ.ม. (เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553 
สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ  
 เทคโนโลยีการศึกษา คอมพิวเตอร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 

ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม 
1 วิจัย นงพงา สุขโอสถ, ธัญญาศิริ เต็มวัน, และชนกนันท์ รุ่งฉัตร.  (2563). พฤติกรรมการใช้ 

โปรแกรมค้นหาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเน่ืองจากการ 
ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี 2563 เรื่อง “การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ 
ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม” วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกริก, หน้า 443-452.

  
ภาระงานสอนท่ีมีในหลักสูตร  
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
IS162 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

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

IS164 การจัดการเว็บไซต์เพ่ืองานสารสนเทศ 
Website Management for Information Works 

3(2-2-5) 

IS347 สํานักงานสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
E-Office Information  

IS361 การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล 
Digital Media Design and Development 

3(2-2-5) 

IS467 การจัดการห้องสมุดดิจิทัลและนวัตกรรม 
Digital Library Management and Innovation 

3(2-2-5) 

IS493 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์  
Seminar in Information Science  

3(2-2-5) 

IS391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์    
Preparation for Professional Experience in Information Science 

2(90) 

IS392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์    
Field Professional Experience in Information Science 

5(450) 

IS498 เตรียมสหกิจศึกษาสารสนเทศศาสตร์                                          
Co-operative Education Preparation in Information Science 

1(45) 

IS499 สหกิจศึกษาสารสนเทศศาสตร์                                          
Co-operative Education in Information Science 

6(--) 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาแกน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
***************************** 

 

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2565 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยได้
นําวิชาแกน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร และเพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาขาวิชาจึงทําการเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรกับมาตรฐานผล
การเรียนรู้วิชาแกน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยได้รับความ
เห็นชอบแล้วน้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 จึงออกประกาศ เรื่อง เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ กับมาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 ไว้ดังน้ี 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาแกน  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565          

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1. มีความซ่ือสัตย์ สุจริต 1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย

ด้วยความรับผิดชอบ มีวินัยและซ่ือสัตย์ 
2. มีวินัยและมีความรับผิดชอบ 2. มีจิตอาสา ให้เกียรติและสามารถทํางานร่วมกับ

ผู้อ่ืนได้ 
3. มีทัศนคติและจรรยาบรรณท่ีดีต่อวิชาชีพ 3. ตระหนักในเอกลักษณ์ท่ีดีงามของท้องถิ่น 
4. มีจิตสาธารณะ - 
5. มีความเคารพ อ่อนน้อมและให้เกียรติผู้อื่น - 
ด้านความรู้ 
1. รู้รอบ (มีความรู้ในศาสตร์สารสนเทศศาสตร์อย่างกว้างขวาง) 1. ถ่ายทอดความรู้ในศาสตร์ของตนให้กับผู้อ่ืนได้
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาแกน  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565          

อย่างเหมาะสม ถูกต้อง 
2. รู้ลึก (รู้หลักการและทฤษฎีในศาสตร์สารสนเทศศาสตร์) 2. ประยุกต์ใช้ความรู้เร่ืองท้องถ่ินกับศาสตร์ของตน

ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
3. บูรณาการ (การเช่ือมโยงความรู้หลายศาสตร์ทําให้เกิดความรู้
ใหม่และสามารถนําไปแก้ปัญหาได้) 

3. บูรณาการ เช่ือมโยงความรู้ในศาสตร์ของตนกับ
ศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวข้องได้ 

4. ประยุกต์ใช้ (นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน : โดยนํา
ความรู้ไปใช้ให้เหมาะกับบริบทของท้องถ่ิน ประเทศ ประชาคม
โลก) 

- 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1. คิดเป็น (รู้จักแสวงหาข้อมูล วิเคราะห์ แสวงหาและเลือกข้อมูล 
นํามาใช้ได้อย่างเหมาะสม) 

1. แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์ 

2. แก้ปัญหาเป็น (เลือกวิธีการและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์) 

2. สร้างสรรค์งานในรูปแบบต่างๆ ด้วยนวัตกรรม
ทางสังคมหรือนวัตกรรมในรูปแบบอ่ืน ๆ  

3. สร้างสรรค์ (นําความรู้ในศาสตร์ทางด้านสารสนเทศศาสตร์ มา
ใช้อย่างสร้างสรรค์) 

3. สามารถใช้นวัตกรรมในการเรียนรู้และทํางานได้
อย่างเหมาะสม 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเอง 1. มีมนุษยสัมพันธ์และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
2. มีมนุษยสัมพันธ์และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 2. พัฒนาตนเอง และปรับตัวกับการทํางานใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
3. สามารถทํางานในแต่ละบริบทได้อย่างเหมาะสม 3. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
4. มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี - 
5. สามารถใช้นวัตกรรมในการจัดการข้อขัดแย้งอย่างเหมาะสมตาม
บริบท 

- 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 1. สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการ

วิเคราะห์ข้อมูล 
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและจัดการ
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ 

3. สามารถใช้ภาษาในการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม 3. สามารถใช้ภาษาในการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาแกน  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565          

กับสถานการณ์ต่าง ๆ 
 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  16   เมษายน  พ.ศ. 2564 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้กลุ่มวิชาโทภาษาเกาหลี 

และกลุ่มวิชาภาษาฝร่ังเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ***************************** 

 

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2565 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยได้
นํารายวิชาในกลุ่มวิชาโทภาษาเกาหลี และกลุ่มวิชาโทภาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 มาเป็นกลุ่มวิชาโทให้นักศึกษาได้เลือกเรียนในหลักสูตร และเพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาขาวิชาจึงทําการเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของกลุ่ม
วิชาโทภาษาเกาหลี และกลุ่มวิชาโทภาษาฝร่ังเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์โดยได้รับความเห็นชอบแล้วน้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 จึงออกประกาศ เรื่อง เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้กลุ่มวิชาโทภาษาเกาหลี และ
กลุ่มวิชาโทภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไว้ดังน้ี 
มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้กลุ่มวิชาโทภาษาเกาหลี  
และกลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1. มีความซ่ือสัตย์ สุจริต 1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย

ด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย และซ่ือสัตย์ 
2. มีวินัยและมีความรับผิดชอบ 2. มีจิตอาสาให้เกียรติและสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน

ได้ 
3. มีทัศนคติและจรรยาบรรณท่ีดีต่อวิชาชีพ 3. ตระหนักในเอกลักษณ์ท่ีดีงามของท้องถ่ิน 
4. มีจิตสาธารณะ - 
5. มีความเคารพ อ่อนน้อมและให้เกียรติผู้อ่ืน - 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้กลุ่มวิชาโทภาษาเกาหลี  
และกลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ด้านความรู้ 
1. รู้รอบ (มีความรู้ในศาสตร์สารสนเทศศาสตร์อย่าง
กว้างขวาง) 

1. ถ่ายทอดความรู้ในศาสตร์ของตนให้กับผู้อ่ืนได้อย่าง
เหมาะสม ถูกต้อง 

2. รู้ลึก (รู้หลักการและทฤษฎีในศาสตร์สารสนเทศศาสตร์) 2. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องท้องถ่ินกับศาสตร์ของตนได้
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 

3. บูรณาการ (การเช่ือมโยงความรู้หลายศาสตร์ทําให้เกิด
ความรู้ใหม่และสามารถนําไปแก้ปัญหาได้) 

3. บูรณาการ เช่ือมโยงความรู้ในศาสตร์ของตนกับ
ศาสตร์อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องได้ 

4. ประยุกต์ใช้ (นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน : 
โดยนําความรู้ไปใช้ให้เหมาะกับบริบทของท้องถ่ิน ประเทศ 
ประชาคมโลก) 

- 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1. คิดเป็น (รู้จักแสวงหาข้อมูล วิเคราะห์ แสวงหาและเลือก
ข้อมูล นํามาใช้ได้อย่างเหมาะสม) 

1. แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้อย่างสร้างสรรค์ 

2. แก้ปัญหาเป็น (เลือกวิธีการและแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์) 

2. สร้างสรรค์งานในรูปแบบต่างๆ ด้วยนวัตกรรมทาง
สังคมหรือนวัตกรรมในรูปแบบอ่ืน ๆ  

3. สร้างสรรค์ (นําความรู้ในศาสตร์ทางด้านสารสนเทศ
ศาสตร์ มาใช้อย่างสร้างสรรค์) 

3. สามารถใช้นวัตกรรมในการเรียนรู้และทํางานได้
อย่างเหมาะสม 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเอง 1. มีมนุษยสัมพันธ์และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
2. มีมนุษยสัมพันธ์และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 2. พัฒนาตนเอง และปรับตัวกับการทํางานใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
3. สามารถทํางานในแต่ละบริบทได้อย่างเหมาะสม 3. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
4. มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี - 
5. สามารถใช้นวัตกรรมในการจัดการข้อขัดแย้งอย่าง
เหมาะสมตามบริบท 

- 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 1. สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิเคราะห์

ข้อมูล 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้กลุ่มวิชาโทภาษาเกาหลี  
และกลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารและจัดการ
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ 

3. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 3. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  16   เมษายน  พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เร่ือง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาจีน หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
***************************** 

 

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2565 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยได้
นํารายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาเป็นกลุ่มวิชาโทให้นักศึกษาได้เลือกเรียนในหลักสูตร และเพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาขาวิชาจึงทําการเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยได้รับความเห็นชอบแล้วน้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 จึงออกประกาศ เรื่อง เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไว้ดังน้ี 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1. มีความซ่ือสัตย์ สุจริต 1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรืองานท่ีได้รับมอบหมายด้วย

ความรับผิดชอบ มีวินัย และซ่ือสัตย์ 
2. มีวินัยและมีความรับผิดชอบ 2. มีจิตอาสา ให้เกียรติและสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3. มีทัศนคติและจรรยาบรรณท่ีดีต่อวิชาชีพ 3. ตระหนักในเอกลักษณ์ท่ีดีงามของท้องถ่ิน 
4. มีจิตสาธารณะ - 
5. มีความเคารพ อ่อนน้อมและให้เกียรติผู้อ่ืน - 
ด้านความรู้ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
1. รู้รอบ (มีความรู้ในศาสตร์สารสนเทศศาสตร์อย่าง
กว้างขวาง) 

1. มีความรู้และทักษะด้านภาษาจีนและสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้หรือถ่ายทอดความรู้ในศาสตร์ของตนให้กับ
ผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  2. รู้ลึก (รู้หลักการและทฤษฎีในศาสตร์สารสนเทศศาสตร์) 

4. ประยุกต์ใช้ (นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน : 
โดยนําความรู้ไปใช้ให้เหมาะกับบริบทของท้องถิ่น ประเทศ 
ประชาคมโลก) 

2. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องท้องถ่ินกับกับภาษาจีนได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

3. บูรณาการ (การเช่ือมโยงความรู้หลายศาสตร์ทําให้เกิด
ความรู้ใหม่และสามารถนําไปแก้ปัญหาได้) 

3. สามารถบูรณาการความรู้ด้านภาษาจีนกับศาสตร์ 
อ่ืนๆ ได้ทําให้เกิดความรู้ใหม่ท่ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้
ได้ 

ด้านทักษะทางปัญญา 
2. แก้ปัญหาเป็น (เลือกวิธีการและแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์) 

1. แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้อย่างสร้างสรรค์ 

3. สร้างสรรค์ (นําความรู้ในศาสตร์ทางด้านสารสนเทศ
ศาสตร์ มาใช้อย่างสร้างสรรค์) 

2. สร้างสรรค์งานในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยนวัตกรรมทาง
สังคมหรือนวัตกรรมในรูปแบบอ่ืน ๆ 

1. คิดเป็น (รู้จักแสวงหาข้อมูล วิเคราะห์ แสวงหาและเลือก
ข้อมูล นํามาใช้ได้อย่างเหมาะสม) 

3. สามารถใช้นวัตกรรมในการเรียนรู้และทํางานได้อย่าง
เหมาะสม 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเอง 1. มีมนุษยสัมพันธ์และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
2. มีมนุษยสัมพันธ์และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 2. พัฒนาตนเอง และปรับตัวกับการทํางานในสถานการณ์

ต่าง ๆ ได้ 
3. สามารถทํางานในแต่ละบริบทได้อย่างเหมาะสม 3. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
4. มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี - 
5. สามารถใช้นวัตกรรมในการจัดการข้อขัดแย้งอย่างเหมาะสม
ตามบริบท 

- 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 1. สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิเคราะห์

ข้อมูล 
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและจัดการ 2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมกับ
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานการณ์ต่าง ๆ 
3. สามารถใช้ภาษาในการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม 3. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับ

สถานการณ์ต่าง ๆ 
 
ประกาศ  ณ  วันท่ี   16   เมษายน   พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
***************************** 

 

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2565 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยได้
นํารายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาเป็นกลุ่มวิชาโทให้นักศึกษาได้เลือกเรียนในหลักสูตร และเพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาขาวิชาจึงทําการเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยได้รับความเห็นชอบแล้วน้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 จึงออกประกาศ เรื่อง เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไว้ดังน้ี 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1. มีความซ่ือสัตย์ สุจริต 1. สามารถปฏิบัติงานอย่างมีวินัยตามระเบียบกฎเกณฑ์

และข้อตกลง 
2. มีวินัยและมีความรับผิดชอบ 2. สามารถดํารงตนอยู่ในความซ่ือสัตย์ ไม่ประพฤติปฏิบัติ

ตนในทางทุจริต 
3. มีทัศนคติและจรรยาบรรณท่ีดีต่อวิชาชีพ 3. สามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้อย่างมีจิตสํานึกที่ดี

เพ่ือประโยชน์แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ 
4. มีจิตสาธารณะ - 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. มีความเคารพ อ่อนน้อมและให้เกียรติผู้อ่ืน 
 

- 

ด้านความรู้ 
1. รู้รอบ (มีความรู้ในศาสตร์สารสนเทศศาสตร์อย่าง
กว้างขวาง) 

1. สามารถประมวลความรู้ภาษาจีนท่ีเรียนมาในการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ 

2. รู้ลึก (รู้หลักการและทฤษฎีในศาสตร์สารสนเทศศาสตร์) 
3. บูรณาการ (การเช่ือมโยงความรู้หลายศาสตร์ทําให้เกิด
ความรู้ใหม่และสามารถนําไปแก้ปัญหาได้) 

- 

4. ประยุกต์ใช้ (นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน : 
โดยนําความรู้ไปใช้ให้เหมาะกับบริบทของท้องถิ่น ประเทศ 
ประชาคมโลก) 

2. สามารถประยุกต์ใช้พ้ืนฐานความรู้ภาษาจีนท่ีเรียนมา
ในการผลิตผลงาน ชีวิตประจําวันได้อย่างสร้างสรรค์ 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1. คิดเป็น (รู้จักแสวงหาข้อมูล วิเคราะห์ แสวงหาและเลือก
ข้อมูล นํามาใช้ได้อย่างเหมาะสม) 

1. สามารถประมวลความรู้ภาษาจีนท่ีเรียนมาในการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ 

2. แก้ ปัญหาเป็น  (เลือกวิ ธีการและแก้ ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์) 
3. สร้างสรรค์ (นําความรู้ในศาสตร์ทางด้านสารสนเทศ
ศาสตร์ มาใช้อย่างสร้างสรรค์) 

2. สามารถประยุกต์ใช้พ้ืนฐานความรู้ภาษาจีนท่ีเรียนมา
ในการผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค ์

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเอง 1. สามารถทํางานกลุ่มอย่างมีระบบ รู้จักวางแผนและ

ดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพ่ือผลิตผลงานภาษาจีนใน
ความรับผิดชอบอย่างมีคุณภาพ 

2. มีมนุษยสัมพันธ์และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

3. สามารถทํางานในแต่ละบริบทได้อย่างเหมาะสม 2. สามารถเป็นได้ท้ังผู้นําและผู้ตาม มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จัก
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ประสานความคิดและ
ประโยชน์แห่งเหตุผลและความถูกต้อง 

4. มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี 

5. สามารถใช้นวัตกรรมในการจัดการข้อขัดแย้งอย่าง
เหมาะสมตามบริบท 
 

- 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 1. สามารถแยกแยะและจัดการประเภทของข้อมูลเชิง

ปริมาณได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับบริบท 
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและจัดการ
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมในการ
สื่อสารและค้นคว้าข้อมูลภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เร่ือง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

*****************************  
 

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2565 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยได้
นํารายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาเป็นกลุ่มวิชาโทให้นักศึกษาได้เลือกเรียนในหลักสูตร และเพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาขาวิชาจึงทําการเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยได้รับความเห็นชอบแล้วน้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 จึงออกประกาศ เรื่อง เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไว้ดังน้ี 
มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1. มีความซ่ือสัตย์ สุจริต 1. ซ่ือสัตย์ มีวินัย และรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมาย 2. มีวินัยและมีความรับผิดชอบ 
5. มีความเคารพ อ่อนน้อมและให้เกียรติผู้อ่ืน 2. สํารวมกาย วาจา และใจ เหมาะสมกับเวลาและ

สถานที่ 
3. มีทัศนคติและจรรยาบรรณท่ีดีต่อวิชาชีพ 3. ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ท้ังใน

สภาพแวดล้อมที่พึงปรารถนาและไม่พึงปรารถนา 4. มีจิตสาธารณะ 
ด้านความรู้ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1. รู้รอบ (มีความรู้ในศาสตร์สารสนเทศศาสตร์อย่าง
กว้างขวาง) 

1. ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญ่ีปุ่นท่ีใช้ในสถานการณ์
ประจําวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

2. รู้ลึก (รู้หลักการและทฤษฎีในศาสตร์สารสนเทศศาสตร์) 2. ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญ่ีปุ่นท่ีใช้ในงานด้านต่าง ๆ 
ของหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

3. บูรณาการ (การเช่ือมโยงความรู้หลายศาสตร์ทําให้เกิด
ความรู้ใหม่และสามารถนําไปแก้ปัญหาได้) 

3. เข้าใจหลักการ กระบวนการทํางานในสายงานท่ี
เกี่ยวข้องและบูรณาการความรู้กับการใช้ภาษาญ่ีปุ่นได้ 

4. ประยุกต์ใช้ (นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน : 
โดยนําความรู้ไปใช้ให้เหมาะกับบริบทของท้องถ่ิน ประเทศ 
ประชาคมโลก) 
ด้านทักษะทางปัญญา 
1. คิดเป็น (รู้จักแสวงหาข้อมูล วิเคราะห์ แสวงหาและเลือก
ข้อมูล นํามาใช้ได้อย่างเหมาะสม) 

1. คิดวิเคราะห์อย่างมีระบบและมีเหตุผลรองรับ 

2. แก้ ปัญหาเป็น  (เลือกวิ ธีการและแก้ ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์) 

2. คัดเลือกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับภาษา ระบบการทํางาน 
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมท่ีถูกต้องเป็นประโยชน์ 
ประกอบการนําเสนอได้ 

3. สร้างสรรค์ (นําความรู้ในศาสตร์ทางด้านสารสนเทศศาสตร์ 
มาใช้อย่างสร้างสรรค์ 

3. ใช้ความรู้ท่ีเรียนผ่านมาแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการ
ทํางานร่วมกันได้ 

- 4. อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง    
ความเป็นไทยกับความเป็นญ่ีปุ่นได้ และประยุกต์ความ
เป็นญ่ีปุ่นกับบริบทของตนเองได้ 

- 5. ใฝ่หาความรู้ในเน้ือหาท่ีเรียนผ่านกระบวนการค้นคว้า
ด้วยตนเอง 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2. มีมนุษยสัมพันธ์และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 1. ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นําและผู้ตามของ

กลุ่มได้ 3. สามารถทํางานในแต่ละบริบทได้อย่างเหมาะสม 
4. มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี 
1. มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเอง 2. รับผิดชอบต่อส่วนรวมและคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ส่วนรวมก่อนผลประโยชน์ส่วนตัว 

5. สามารถใช้นวัตกรรมในการจัดการข้อขัดแย้งอย่าง
เหมาะสมตามบริบท 

- 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและจัดการ
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ค้นคว้าข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับภาษา ระบบการทํางาน 
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมท่ีถูกต้อง  
เป็นประโยชน์ ประกอบการนําเสนอได้ 

3. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 2. นําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเป็นภาษาญ่ีปุ่นและ
ภาษาอังกฤษ ท้ังภาษาพูดและภาษาเขียนอย่างง่ายได้ 

1. สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล - 
 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี   16   เมษายน  พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เร่ือง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
***************************** 

 

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2565 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยได้
นํารายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาเป็นกลุ่มวิชาโทให้นักศึกษาได้เลือกเรียนในหลักสูตร และเพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาขาวิชาจึงทําการเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยได้รับความเห็นชอบแล้วน้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 จึงออกประกาศ เรื่อง เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไว้ดังน้ี 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
3. มีทัศนคติและจรรยาบรรณท่ีดีต่อวิชาชีพ 1. มีทัศนคติท่ีดีต่อการงานและมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
2. มีวินัยและมีความรับผิดชอบ 
1. มีความซ่ือสัตย์ สุจริต 2. ซ่ือสัตย์ สุจริตและมีวินัย เคารพและปฏิบัติตาม

กฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
5. มีความเคารพ อ่อนน้อมและให้เกียรติผู้อ่ืน 3. เคารพสิทธิและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพคุณค่า

ในตนเอง รวมท้ังรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
4. มีจิตสาธารณะ 4. มีจิตสํานึกและพฤติกรรมท่ีคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
และสังคมท่ีมีคุณธรรมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
5. ภูมิใจในภาษาไทย ความเป็นไทย และมีเจตคติท่ีดีต่อ
วัฒนธรรมไทย 

ด้านความรู้ 
1. รู้รอบ (มีความรู้ในศาสตร์สารสนเทศศาสตร์อย่าง
กว้างขวาง) 

1. มีความรอบรู้ในภาษาและวัฒนธรรมไทย  

2. รู้ลึก (รู้หลักการและทฤษฎีในศาสตร์สารสนเทศศาสตร์) 3. มีความรู้และความสามารถพัฒนาความรู้ด้านภาษาและ
วัฒนธรรมไทยให้เพ่ิมพูนย่ิงข้ึน 

3. บูรณาการ (การเช่ือมโยงความรู้หลายศาสตร์ทําให้เกิด
ความรู้ใหม่และสามารถนําไปแก้ปัญหาได้) 

2. มีความรู้ท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ 
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

4. ประยุกต์ใช้ (นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน : 
โดยนําความรู้ไปใช้ให้เหมาะกับบริบทของท้องถิ่น ประเทศ 
ประชาคมโลก) 

4. มีความรู้ท่ีทันสมัย ใฝ่รู้ 
5. สามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมไทย
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1. คิดเป็น (รู้จักแสวงหาข้อมูล วิเคราะห์ แสวงหาและเลือก
ข้อมูล นํามาใช้ได้อย่างเหมาะสม) 

1. สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินค่า 

2. แก้ปัญหาเป็น (เลือกวิธีการและแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์) 

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นหลักในการดําเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิผล 

3. สร้างสรรค์ (นําความรู้ในศาสตร์ทางด้านสารสนเทศ
ศาสตร์ มาใช้อย่างสร้างสรรค์) 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2. มีมนุษยสัมพันธ์และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 1. มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตัว

เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี 3. สามารถทํางานในแต่ละบริบทได้อย่างเหมาะสม 
5. สามารถใช้นวัตกรรมในการจัดการข้อขัดแย้งอย่าง
เหมาะสมตามบริบท 

2. สามารถสื่อสารเพ่ือแก้ไขข้อขัดแย้ง และทําให้เกิดความ
เข้าใจอันดีในองค์กรกลุ่มคนที่หลากหลาย 

1. มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเอง 3. มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง ต่อองค์กร 
และอาชีพ 

4. มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี - 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 1. สามารถใช้ภาษาไทย ในการฟัง การพูด การอ่าน  

การเขียนและการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์ 

2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและจัดการ
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์ 

1. สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 4. สามารถใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติใน
การศึกษาค้นคว้าวิจัยท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

                                       
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  16   เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
เร่ือง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

*****************************  
 

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2565 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยได้
นํารายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาเป็นกลุ่มวิชาโทให้นักศึกษาได้เลือกเรียนในหลักสูตร และเพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาขาวิชาจึงทําการเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยได้รับความเห็นชอบแล้วน้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงออก
ประกาศ เรื่อง เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไว้ดังน้ี  

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2. มีวินัยและมีความรับผิดชอบ 1. มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ 
3. มีทัศนคติและจรรยาบรรณท่ีดีต่อวิชาชีพ 2. มีจรรยาบรรณ ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการ 
1. มีความซ่ือสัตย์ สุจริต 3. มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบ 
4. มีจิตสาธารณะ 
5. มีความเคารพ อ่อนน้อมและให้เกียรติผู้อ่ืน 
ด้านความรู้ 
1. รู้รอบ (มีความรู้ในศาสตร์สารสนเทศศาสตร์อย่าง 1. ใช้ทักษะภาษาอังกฤษท้ัง 4 ด้านในการส่ือสารสื่อ
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
กว้างขวาง) ความหมายได้อย่างถูกต้อง 
2. รู้ลึก (รู้หลักการและทฤษฎีในศาสตร์สารสนเทศศาสตร์) 
4. ประยุกต์ใช้ (นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน : 
โดยนําความรู้ไปใช้ให้เหมาะกับบริบทของท้องถิ่น ประเทศ 
ประชาคมโลก) 

2. ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษและ/
หรือวรรณคดีอังกฤษและ/หรือภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน 

3. บูรณาการ (การเช่ือมโยงความรู้หลายศาสตร์ทําให้เกิด
ความรู้ใหม่และสามารถนําไปแก้ปัญหาได้) 

- 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1. คิดเป็น (รู้จักแสวงหาข้อมูล วิเคราะห์ แสวงหาและเลือก
ข้อมูล นํามาใช้ได้อย่างเหมาะสม) 

1. สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและคิดแบบ
องค์รวม 

3. สร้างสรรค์ (นําความรู้ในศาสตร์ทางด้านสารสนเทศ
ศาสตร์ มาใช้อย่างสร้างสรรค์) 

2. สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากพ้ืนฐานความรู้ท่ีเรียน 

2. แก้ ปัญหาเป็น  (เลือกวิธีการและแก้ ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์) 

3. สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยประยุกต์ใช้ความรู้
ท่ีเรียน 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2. มีมนุษยสัมพันธ์และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 1. สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถทํางานในแต่ละบริบทได้อย่างเหมาะสม 2. สามารถทํางานท่ีได้รับมอบหมายให้ลุล่วง 
1. มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเอง - 
4. มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี - 
5. สามารถใช้นวัตกรรมในการจัดการข้อขัดแย้งอย่าง
เหมาะสมตามบริบท 

- 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 1 . สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารได้อ ย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและจัดการ
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและสืบค้น
ข้อมูล 

1. สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล - 
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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เร่ือง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
***************************** 

 

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2565 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยได้
นํารายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาเป็นกลุ่มวิชาโทให้นักศึกษาได้เลือกเรียนในหลักสูตร และเพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาขาวิชาจึงทําการเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2565 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับความเห็นชอบแล้วน้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 จึงออกประกาศ เรื่อง เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไว้ดังน้ี 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1. มีความซ่ือสัตย์ สุจริต 1. มีความซ่ือสัตย์ สุจริต ท้ังในการสอบและการทํากิจกรรม 
2. มีวินัยและมีความรับผิดชอบ 2 มีความตรงต่อเวลา ตรงต่อวินัย และมีความรับผิดชอบต่อ

หน้าท่ี 
3. มีทัศนคติและจรรยาบรรณท่ีดีต่อวิชาชีพ 3. มีจรรยาบรรณที่ดี และส่งผลให้มีจิตสาธารณะต่อวิชาชีพ  
4. มีจิตสาธารณะ 
5. มีความเคารพ อ่อนน้อมและให้เกียรติผู้อ่ืน - 
ด้านความรู้ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1. รู้รอบ (มีความรู้ในศาสตร์สารสนเทศศาสตร์อย่าง
กว้างขวาง) 

1. สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด 
อ่าน เขียน ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามสถานการณ์ 

2. รู้ลึก (รู้หลักการและทฤษฎีในศาสตร์สารสนเทศศาสตร์) 
3. บูรณาการ (การเช่ือมโยงความรู้หลายศาสตร์ทําให้เกิด
ความรู้ใหม่และสามารถนําไปแก้ปัญหาได้) 
4. ประยุกต์ใช้ (นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน : 
โดยนําความรู้ไปใช้ให้เหมาะกับบริบทของท้องถิ่น ประเทศ 
ประชาคมโลก) 

2. สามารถนําความรู้จากเนื้อหารายวิชามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ 

ด้านทักษะทางปัญญา 
3. สร้างสรรค์ (นําความรู้ในศาสตร์ทางด้านสารสนเทศศาสตร์ 
มาใช้อย่างสร้างสรรค์) 

1. สามารถนําความรู้จากเนื้อหารายวิชามาประยุกต์ใช้และ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

1. คิดเป็น (รู้จักแสวงหาข้อมูล วิเคราะห์ แสวงหาและเลือก
ข้อมูล นํามาใช้ได้อย่างเหมาะสม) 

2. แสดงออกถึงความใฝ่รู้ในเนื้อหาท่ีเรียนโดยการค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

2. แก้ปัญหาเป็น  (เลือกวิ ธีการและแก้ปัญหาได้อ ย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์) 

3. สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยประยุกต์ใช้ความรู้ท่ี
เรียน 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2. มีมนุษยสัมพันธ์และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 1. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนในแต่ละ

บริบทได้อย่างเหมาะสม 3. สามารถทํางานในแต่ละบริบทได้อย่างเหมาะสม 
4. มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี 2. มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี 
5. สามารถใช้นวัตกรรมในการจัดการข้อขัดแย้งอย่าง
เหมาะสมตามบริบท 

3. สามารถเลือกใช้นวัตกรรมได้อย่างเหมาะสมตามบริบท 

1. มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเอง - 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. สามารถใช้ภาษาในการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม 1. สามารถใช้ภาษาในการส่ือสารและเลือกใช้เทคโนโลยีได้

อย่างเหมาะสม 
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและจัดการ
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เลือกใช้รูปแบบการนําเสนอได้อย่างเหมาะสมตามบริบท 

1. สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 3. สามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ประกาศ  ณ  วันท่ี  16   เมษายน   พ.ศ. 2564 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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แบบเสนอขอเปิดชุดวิชา (Module) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
1. รหัสชุดวิชา   ช่ือชุดวิชา       หน่วยกิต 
MODU203 (ภาษาไทย)  การดําเนินงานห้องสมุดในยุคดิจิทัล        9 

(ภาษาอังกฤษ)  Library Operation in Digital Age 
 
2. วัตถุประสงค์ของชุดวิชา 

2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนออกแบบบริการห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศได้ 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนบริหารจัดการ ดําเนินงานห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศในยุคดิจิทัลได้ 

 
3. คําอธิบายชุดวิชา 
 แนวคิดและทฤษฎีการจัดระบบความรู้ ระบบการจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสารสนเทศ พฤติกรรมผู้ใช้บริการในยุคดิจิทัล การออกแบบและพัฒนาบริการ
สารสนเทศ การบริหารจัดการห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศในยุคดิจิทัล 
 
4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา (Learning Outcome) หรือ Significance 
 4.1  ผู้เรียนสามารถจัดระบบและทํารายการทรัพยากรสารสนเทศได้ 
 4.2  ผู้เรียนสามารถออกแบบและให้บริการสารสนเทศในยุคดิจิทัลได้ 
 4.3  ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการ ดําเนินงานห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศยุคดิจิทัลได้ 

 
5. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม - 

 
6. เครือข่ายหน่วยงานหรือสถานประกอบการท่ีร่วมการจัดการเรียนการสอน 

สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
 

CCPS-14 
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7. ชุดวิชานี้เทียบเคียงได้กับรายวิชาดังต่อไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวน 
หน่วยกิต 
บรรยาย 

จํานวน 
หน่วยกิต 
ปฏิบัติการ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาในแต่ละรายวิชา 
Knowledge 

(ใส่รายละเอียด) 
Skill 

(ใส่รายละเอียด) 
Attitude 

(ใส่รายละเอียด) 
IS221 การจัดระบบความรู้                            3(2-2-5) 

Knowledge Organization 
2 1 - มีความรู้ความเข้าใจ ใน

หลักการและทฤษฎีการ
จัดระบบความรู้ และการจัด
หมวดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ 
- สามารถคิดวิเคราะห์
ประเมินค่า และเลือกใช้
ระบบการจัดความรู้ที่
เหมาะสมกับบริบทของ
หน่วยงาน 

มีทักษะในการ
จัดระบบบความรู้
และการจัดหมู่
ทรัพยากรสารสนเทศ

ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการจัด
หมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ 

IS333      การออกแบบบริการ                    3(2-2-5) 
Services Design 

2 1 มีความรู้ความเข้าใจ
พฤติกรรมผู้ใช้สารสนเทศใน
ยุคดิจิทัล และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้เพื่อการ
ออกแบบและบริการในยุค
ดิจิทัลได้ 

สามารถออกแบบ 
และพัฒนาบริการ
สารสนเทศ ให้
ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ใน
ยุคดิจิทัลได้ 

มีความตระหนักและ
เห็นคุณค่าของ
พฤติกรรมผู้ใช้
สารสนเทศ และมี
ศิลปะในการให้บริการ   
(Service Mind) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวน 
หน่วยกิต 
บรรยาย 

จํานวน 
หน่วยกิต 
ปฏิบัติการ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาในแต่ละรายวิชา 
Knowledge 

(ใส่รายละเอียด) 
Skill 

(ใส่รายละเอียด) 
Attitude 

(ใส่รายละเอียด) 
IS467 การจัดการห้องสมุดดิจิทัลและนวัตกรรม    3(2-2-5)

Management Digital Libraries and Innovation 
 

2 1 - มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบห้องสมุด
ดิจิทัล 
- สามารถคิดวิเคราะห์
ประเมินค่า และเลือกใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนา
ห้องสมุดดิจิทัลได้อย่าง
เหมาะสมกับบริบทของ
หน่วยงาน 

- สามารถออกแบบ
และพัฒนาห้องสมุด
ดิจิทัล 
- สามารถสร้าง
นวัตกรรมเพื่อการ
บริการสารสนเทศได้ 

- ตระหนักและเห็น
ความสําคญัของการใช้
ห้องสมุดดิจิทัลเป็น
เครื่องมือในการ
ให้บริการและเผยแพร่
สารสนเทศในยุค
ปัจจุบัน 

หมายเหตุ  เทียบเคียงกับรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 จํานวน 3 วิชา  รวมทั้งสิ้น 9 หน่วยกิต 
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8. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา วิธีการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการวัดและประเมินผล  
รหัสวิชา   ชื่อวิชา              หน่วยกิต 

   8.1 IS221          การจัดระบบความรู้ (Knowledge Organization)        3(2-2-5) 
   

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ รูปแบบการสอน 
สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการประเมินผล 
การเรียนรู้ 

Knowledge Skill Attitude 
1 แนวคิดการจัดระบบความรู้ 

และประวัติความเป็นมา
ของการจัดระบบความรู้ 

2/2 บรรยาย และ
อภิปราย 

บอก
ความหมาย 
ความสําคัญ
และประโยชน์
ของการ
จัดระบบ
ความรู้ได้ 

 ตระหนักถึง
ความสําคัญ
ของการ
จัดระบบ
ความรู้ 

ระดมสมองเพื่อ
สรุปความสําคัญ
และประโยชน์ของ
การจัดระบบ
ความรู้ 

-เอกสารคําสอน 
-กรณีศึกษาการ
จัดระบบความรู้
ขององค์กร
สารสนเทศต่าง ๆ 

-สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ระดมสมอง 
-ซักถาม 
-การนําเสนองาน 

2 การจัดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ 
-ความหมาย ความสําคัญ
ของการจัดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ 
-ประวัติและพัฒนาการของ
การจัดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ 
-ระบบจัดหมู่ทรัพยากร

2/2 -บรรยาย 
-แบ่งกลุ่ม
ศึกษาค้นคว้า
และนําเสนอ
หน้าชั้นเรียน 

-อธิบาย
ความหมาย 
และ
ความสําคัญ
ของการจัดหมู่
ทรัพยากร
สารสนเทศได้ 
-อธิบายประวัติ
ความเป็นมา

สามารถ
เลือกระบบ
จัดหมู่ที่
เหมาะสม
เพื่อจัดหมู่
ทรัพยากร
สารสนเทศ
ในองค์กรได้ 

เห็นคุณค่า
และ
ความสําคัญ
ของการจัด
หมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ 

ทํากิจกรรมกลุ่ม
ศึกษาค้นคว้า
ระบบจัดหมู่
ทรัพยากร
สารสนเทศที่
สําคัญและ
นําเสนอ 
-อภิปรายแสดง
ความคิดเห็น

-เอกสารคําสอน 
-ใบความรู้ 
-ใบงาน 

-ประเมินจากผลการนําเสนองาน 
-ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
อภิปราย 
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สัปดาห์ 

ที่ 
หัวข้อ 

จํานวนชั่วโมง 
(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ รูปแบบการสอน 
สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการประเมินผล 
การเรียนรู้ 

Knowledge Skill Attitude 
สารสนเทศที่สําคัญ ๆ และพัฒนาการ

ของจัดหมู่ได้ 
-จําแนก 
เปรียบเทียบ
ความเหมือน
ความแตกต่าง
ของระบบจัด
หมู่ทรัพยากร
สารสนเทศได้ 
-สามารถนํา
ระบบจัดหมู่
ต่าง ๆ ที่มีอยู่
มาประยุกต์ใช้
ให้เหมาะกับ
บริบทของ
องค์กร
สารสนเทศได้ 

ร่วมกัน 

3 การจัดหมู่ระบบทศนิยมดิว
อี้ (DDC) 
-ประวัติ พัฒนาการ 

2/2 บรรยายและ
แบ่งกลุ่มศึกษา
ค้นคว้า 

-อธิบายประวัติ
ความเป็นมา
พัฒนาการและ

สามารถใช้
แผนการจัด
หมู่ระบบ 

-ตระหนัก
และเห็น
ความสําคัญ

บรรยาย และ
แบ่งกลุ่มศึกษา
เปรียบเทียบข้อดี

-คู่มือแผนการจัด
หมู่ระบบ DDC 
-ใบงาน 

ประเมินจากผลงานและการมีส่วน
ร่วมการอภิปราย 
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สัปดาห์ 

ที่ 
หัวข้อ 

จํานวนชั่วโมง 
(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ รูปแบบการสอน 
สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการประเมินผล 
การเรียนรู้ 

Knowledge Skill Attitude 
-โครงสร้างการแบ่ง
หมวดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ 
-คุณลักษณะของระบบ 
DDC ข้อดี ข้อจํากัด 

โครงสร้างการ
จัดหมู่ระบบ 
DDC ได้ 
-เปรียบเทียบ
ข้อดีข้อจํากัด
ของระบบ 
DDC ได้

DDC ได้
อย่างถูกต้อง 

ของการจัด
หมู่ระบบ 
DDC 
 

ข้อจํากัดของ
ระบบ DDC 

4 -แผนการจัดหมู่ระบบ DDC 
-ตารางช่วยของระบบ DDC 
-ดรรชนีสัมพันธ์ของระบบ 
DDC 

2/2 บรรยาย
อภิปรายและ
สาธิต 

อธิบาย
แผนการจัดหมู่ 
ตารางช่วย 
และดรรชนี
สัมพันธ์ได้ 

มีทักษะใน
การใช้
แผนการจัด
หมู่ ตาราง
ช่วยและ
ดรรชนี
สัมพันธ์เพื่อ
การจัดหมู่
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

เห็น
ความสําคัญ
ของการใช้
แผนการจัด
หมู่ ตาราง
ช่วยและ
ดรรชนี
สัมพันธ์เพื่อ
เป็นเครื่องมือ
ช่วยจัดหมู่
ทรัพยากร
สารสนเทศ 
 

-อภิปราย 
-สาธิต 

-คู่มือแผนการจัด
หมู่ระบบ DDC 

ซักถาม 
-ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน 
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สัปดาห์ 

ที่ 
หัวข้อ 

จํานวนชั่วโมง 
(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ รูปแบบการสอน 
สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการประเมินผล 
การเรียนรู้ 

Knowledge Skill Attitude 
5-6 การสร้างเลขหมู่หมวด 

000-400 
4/4 ฝึกปฏิบัติจัด

หมู่หนังสือ
หมวด 000-
400 

บอกขั้นตอน
การจัดหมู่
หนังสือหมวด 
000-400 ได้ 

มีทักษะใน
การจัดหมู่
หนังสือได้
อย่างถูกต้อง
ตามหลัก
วิชาการ 

เห็นคุณค่า
และ
ความสําคัญ
ของการจัด
หมู่หนังสือ 

ฝึกปฏิบัติจัด
หมวดหมู่หนังสือ 

หนังสือประเภท
ต่างๆ 

ประเมินจากผลการจัดหมู่หนังสือที่
มอบหมายให้ปฏิบัติ 

7-8 การสร้างเลขหมู่หมวด 
500-900 

4/4 ฝึกปฏิบัติจัด
หมู่หนังสือ
หมวด 500-
900 

บอกขั้นตอน
การจัดหมู่
หนังสือหมวด 
500-900 ได้ 

มีทักษะใน
การจัดหมู่
หนังสือได้
อย่างถูกต้อง
ตามหลัก
วิชาการ 
 

เห็นคุณและ
ความสําคัญ
ของการจัด
หมู่หนังสือ 

ฝึกปฏิบัติจัด
หมวดหมู่หนังสือ 

หนังสือประเภท
ต่างๆ 

ตรวจผลงานการฝึกปฏิบัติจัดหมู่
หนังสือ 

9 การกําหนดหัวเรื่อง และ
เลขผู้แต่ง 

2/2 บรรยาย 
อภิปราย 
และสาธิต/ ฝึก
ปฏิบัติกําหนด
หัวเรื่อง และ
เลขผู้แต่ง 

บอกขั้นตอน
วิธีการกําหนด
หัวเรื่องและ
เลขผู้แต่งได้ 

มีทักษะใน
การกําหนด
หัวเรื่องและ
กําหนดเลขผู้
แต่ง 

เห็น
ความสําคัญ
ของการ
กําหนดหัว
เรื่องและเลข
ผู้แต่ง 

บรรยาย อภิปราย 
และสาธิตการ
กําหนดหัวเรื่อง
และเลขผู้แต่ง 

-คู่มือกําหนดหัว
เรื่องภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 
-ตารางกําหนด
เลขผู้แต่ง 

ตรวจผลงานการฝึกปฏิบัติกําหนดหัว
เรื่องและเลขผู้แต่ง 

10 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการ 2/2 สาธิต/ ฝึก สามารถ ใช้ เห็นคุณค่า สาธิต และฝึก -ระบบ -สังเกต 
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สัปดาห์ 

ที่ 
หัวข้อ 

จํานวนชั่วโมง 
(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ รูปแบบการสอน 
สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการประเมินผล 
การเรียนรู้ 

Knowledge Skill Attitude 
จัดหมู่หนังสือ ปฏิบัติจัด

หมวดหมู่
หนังสือโดยใช้
อินเทอร์เน็ต 

ประยุกต์ใช้
อินเทอร์เน็ต
เพื่อเป็น
เครื่องมือช่วย
จัดหมู่หนังสือ
ได้ 

อินเทอร์เน็ต
ช่วยจัด
หมวดหมู่
หนังสือได้ 

และ
ความสําคัญ
ของการใช้
อินเทอร์เน็ต
เพื่อช่วยจัด
หมู่หนังสือ 

ปฏิบัติ อินเทอร์เน็ต 
-เว็บไซต์ของ
ห้องสมุดต่าง ๆ 
 

-ตรวจผลงานการฝึกปฏิบัติจัดหมู่
หนังสือ 

11 การจัดหมู่ระบบหอสมุด
รัฐสภาอเมริกัน (LC) 
-แนวคิด ทฤษฎี ประวัติ
ความเป็นมา  
-โครงสร้างแผนการจัดหมู่ 
-ข้อดี ข้อจํากัด 

2/2 บรรยาย 
อภิปราย 

อธิบาย
หลักการ 
ทฤษฎีการจัด
หมู่ ประวัติ 
พัฒนาการของ
การจัดหมู่
ระบบหอสมุด
รัฐสภาอเมริกัน
ได้ 

 เห็น
ความสําคัญ
ของการหมู่
ระบบหอสมุด
รฐัสภา
อเมริกัน 

อภิปราย ระดม
สมอง 
เปรียบเทียบความ
เหมือนความ
แตกต่างของการ
จัดหมู่ระบบ LC 
กับระบบจัดหมู่ 
อื่น ๆ 

-คู่มือจัดหมูระบบ
หอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน 
-เอกสารคําสอน 
-เว็บไซต์ห้องสมุด
ที่จัดหมู่ระบบ LC 

-ซักถาม 
-การมีส่วนร่วมในการอภิปราย ระดม
สมอง 

12 การสร้างเลขหมู่หมวด A 
ถึง H 

2/2 บรรยาย และ
สาธิต / ฝึก
ปฏิบัติจัดหมู่
หมวด A ถึง H 

บอกวิธีการจัด
หมู่หนังสือ
หมวด A ถึง H 
ได้ถูกต้อง 

สามารถจัด
หมวดหมู่
หนังสือที่มี
เนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับ

เห็น
ความสําคัญ
ของการจัด
หมู่หนังสือ
อย่างถูกต้อง 

-สาธิตการจัด
หมวดหมู่หนังสือ 
-อภิปราย 
-ฝึกปฏิบัติจัดหมู่
หนังสือ

-คู่มือการจัดหมู่
หมวด A ถึง H 
-ตัวอย่างหนังสือ 
และบทความ
สําหรับใช้ฝึก

-ซักถาม 
-ตรวจผลงานการฝึกปฏิบัติจัดหมู่
หนังสือ 
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สัปดาห์ 

ที่ 
หัวข้อ 

จํานวนชั่วโมง 
(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ รูปแบบการสอน 
สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการประเมินผล 
การเรียนรู้ 

Knowledge Skill Attitude 
หมวด A ถึง 
หมวด H ได้ 

ปฏิบัติจัด
หมวดหมู่ 

13 การสร้างเลขหมู่หมวด J ถึง 
Z 

2/2 บรรยาย สาธิต 
/ฝึกปฏิบัติจัด
หมู่หมวด J ถึง 
Z 

อธิบายวิธีการ
จัดหมู่หนังสือ
หมวด J ถึง Z 
ได้ถูกต้อง 

สามารถจัด
หมู่หนังสือที่
มีเนื้อหา
เกี่ยวกับ
หมวด J ถึง 
Z ได้

เห็น
ความสําคัญ
ของการจัด
หมู่หนังสือ
อย่างถูกต้อง 

-สาธิตการจัดหมู่
หนังสือ 
-อภิปราย 
-ฝึกปฏิบัติจัดหมู่
หนังสือ 

-คู่มือการจัดหมู่
หมวด J ถึง Z 
-ตัวอย่างหนังสือ
และบทความ
สําหรับใช้ฝึก 
ปฏิบัติจัดหมวดหมู่

-ซักถาม 
-ตรวจผลงานการฝึกปฏิบัติจัดหมู่
หนังสือ 

14 การกําหนดหัวเรื่อง 2/2 บรรยาย 
สาธิต/ฝึก
ปฏิบัติกําหนด
หัวเรื่อง 

อธิบายการ
กําหนดหัวเรื่อง
ได้ถูกต้อง 

สามารถ
กําหนดหัว
เรื่องให้กับ
หนังสือได้
ถูกต้อง 

เห็นคุณค่า
และ
ความสําคัญ
ของการ
กําหนดหัว
เรื่อง 

-สาธิตการกําหนด
หัวเรื่อง 
-อภิปราย 
-ฝึกปฏิบัติกําหนด
หัวเรื่อง 

-หัวเรื่องสําหรับ
หนังสือภาษาไทย 
-หัวเรื่องของ LC 
-เว็บไซต์ห้องสมุด 

-ซักถาม 
-ตรวจผลงานการฝึกปฏิบัติกําหนดหัว
เรื่อง 

15 การกําหนดเลขผู้แต่ง 2/2 บรรยาย 
สาธิต/ฝึก
ปฏิบัติกําหนด
เลขผู้แต่ง 

-อธิบายวิธีการ
กําหนดเลข 
ผู้แต่งได้ถูกต้อง 
-เปรียบเทียบ
ความแตกต่าง
ในการกําหนด

สามารถ
กําหนดเลขผู้
แต่งได้ 

เห็นคุณค่า
และ
ความสําคัญ
ของการ
กําหนดเลข 
ผู้แต่ง 

-สาธิตการกําหนด
เลขผู้แต่ง 
-อภิปราย 
-ฝึกปฏิบัติกําหนด
เลขผู้แต่ง 

-เลขคัตเตอร์ของ 
LC 
-เลขคัตเตอร์ 
แซนบอร์น 
-เลขผู้แต่งของ
ห้องสมุดอื่น ๆ  

-ซักถาม 
-ตรวจผลงานการฝึกปฏิบัติกําหนด
เลขผู้แต่ง 
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สัปดาห์ 

ที่ 
หัวข้อ 

จํานวนชั่วโมง 
(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ รูปแบบการสอน 
สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการประเมินผล 
การเรียนรู้ 

Knowledge Skill Attitude 
เลขผู้แต่ง
ระหว่างระบบ 
DC กับระบบ 
LC ได้

 
 
 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา              หน่วยกิต 

      8.2 IS333           การออกแบบบริการ (Services Design)          3(2-2-5) 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ รูปแบบการ
สอน 

สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการประเมินผล 
การเรียนรู้ 

Knowledge Skill Attitude 
1 ปฐมนิเทศ 

แนะนํารายวิชา 
2/2 อธิบาย

รายละเอียดของ
รายวิชา การ
วัดผล 
ประเมินผล 

อธิบาย
ขอบข่ายของ
รายวิชา 

 เห็น
ความสําคัญ
ของการ
ออกแบบและ
พัฒนาบริการ

บรรยาย  -เอกสารประกอบ 
การสอน 
-Power Point 
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ รูปแบบการ
สอน 

สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการประเมินผล 
การเรียนรู้ 

Knowledge Skill Attitude 
สารสนเทศ 

2-3 พฤติกรรมสารสนเทศของ
ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล 
-การแสวงหา 
-การค้นหา 

4/4 -บรรยายและ

อภิปราย

เกี่ยวกับ 
แนวคิดหลักการ 
และกรณีศึกษา

ของพฤติกรรม

สารสนเทศ การ
แสวงหา และ
การค้นหา

สารสนเทศ 
-ศึกษา

พฤติกรรม
ผู้บริโภคในยุค
ดิจิทัล 
(การตลาด/
แนวโน้ม) 
-ฝึกปฎิบัติ
ค้นคว้าข้อมูล
และอภิปรายผล

อธิบาย
พฤติกรรม
สารสนเทศของ
ผู้บริโภคในยุค
ปัจจุบัน 

สามารถ
ประยุกต์ใช้
การศึกษา
พฤติกรรม
สารสนเทศ 
กับการ
ปฏิบัติงานได้ 

-เห็นประโยชน์
ของพฤติกรรม
สารสนเทศ 
-ออกแบบ
บริการที่
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของผู้ใช้ 

-บรรยาย/
อภิปราย 
 

-เอกสารประกอบ 
การสอน 
-คลิปวีดิทัศน์ 

-ประเมินจากการ
อภิปรายร่วมกัน 
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ รูปแบบการ
สอน 

สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการประเมินผล 
การเรียนรู้ 

Knowledge Skill Attitude 
แบบกลุ่ม 

4-5 การตลาดดิจิทัล 4/4 ฝึกปฏิบัติ
ออกแบบ
แผนการตลาด   
ดิจิทัล  

อธิบายแนวคิด
การตลาด
ดิจิทัลในงาน
สารสนเทศ 

สามารถ
ออกแบบ
แผนการตลาด
ดิจิทัลได้ 

ตระหนักและ
เห็น
ความสําคัญ
ของวิธีการทํา
การตลาด 
ดิจิทัล 

-บรรยาย
เกี่ยวกับ
การตลาด
ดิจิทัล/แนวโน้ม 
-ฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบ
แผนการตลาด

-เอกสารประกอบ 
การสอน 
-Power Point 
-คอมพิวเตอร์หรือ
แท็บเล็ต 

ประเมินจาก
ผลงาน 

6-7 พฤติกรรมของผู้รับบริการ 4/4 บรรยาย/
อภิปราย/  
ลงพื้นที่ศึกษา
พฤติกรรม
สารสนเทศของ
ผู้บริโภคในยุค
ดิจิทัล

อธิบาย
พฤติกรรมของ
ผู้รับบริการ 

สามารถ
ประเมินความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการใน
เบื้องต้นได้ 

มีความ
ตระหนักใน
เรื่องความ
แตกต่างของ
แต่ละบุคคล 

บรรยาย/
สถานการณ์
จําลอง 

-เอกสารประกอบ 
การสอน 
-Power Point 
-วีดิทัศน์เกี่ยวกับ
สถานการณ์ต่างๆ
ของผู้บริการและ
ผู้รับบริการ

ประเมินจากการ
ปฏิบัติ 

8-9 การออกแบบและพัฒนาบริการ 
สารสนเทศดิจิทัลของห้องสมุด
และศูนย์สารสนเทศ 

4/4 บรรยาย/ค้นคว้า
ข้อมูล/ฝึกปฏิบัติ
ออกแบบและ
พัฒนาบริการ 

บอกหลักการ
และ
ความสําคัญ
เกี่ยวกับ
บริการ/ การ

สามารถ
ออกแบบและ
พัฒนาบริการ
สารสนเทศ 
ดิจิทัลได้ 

ตระหนักและ
เห็นคุณค่าใน
การออกแบบ
และพัฒนา
งานบริการ 

บรรยาย/ฝึก
ปฏิบัติ 

-เอกสารประกอบ 
การสอน 
-Power Point  
-ตัวอย่างการ
บริการสารสนเทศ 

ประเมินจากการ
ฝึกปฏิบัติ 
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ รูปแบบการ
สอน 

สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการประเมินผล 
การเรียนรู้ 

Knowledge Skill Attitude 
ออกแบบและ
การพัฒนา
บริการ
สารสนเทศ
ดิจิทัลของ
ห้องสมุดและ
ศูนย์
สารสนเทศ 

ดิจิทัล 

10 การให้บริการสารสนเทศดิจิทัล 2/2 บรรยาย/ฝึก
ปฏิบัติการพูด
แนะนําในงาน
บริการด้าน
ต่างๆ 

อธิบาย
หลักการและ
ความสําคัญ
เกี่ยวกับการ
ให้บริการ
สารสนเทศ 
ดิจิทัล 

สามารถ
ให้บริการ
สารสนเทศ
ดิจิทัลได้ 

มีทัศนคติที่ดี
ต่องานด้าน
บริการ 

บรรยาย/
อภิปราย/การ
นําเสนอ 

-เอกสารประกอบ 
การสอน 
-Power Point 

ประเมินจากการ
นําเสนอ 
 

11-12 ทักษะที่จําเป็นต่อการ 
บริการแบบดิจิทัล 

4/4 บรรยาย/ 
อภิปราย 
ฝึกปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่าง

อธิบายทักษะที่
จําเป็นต่อการ
บริการแบบ
ดิจิทัล 

สามารถ
พัฒนาทักษะที่
จําเป็นให้
สอดคล้องกับ
รูปแบบของ

เห็นคุณค่าและ
ความ 
สําคัญของ 
การพัฒนา
ทักษะทาง

สถานการณ์
จําลอง 

-เอกสารประกอบ 
การสอน 
-Power Point 

งานที่มอบหมาย 



(มคอ.2) หน้า 266 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565 
 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ รูปแบบการ
สอน 

สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการประเมินผล 
การเรียนรู้ 

Knowledge Skill Attitude 
กลุ่ม/ 
แสดงบทบาท
สมมุติ/
สถานการณ์การ
ให้บริการแบบ
ดิจิทัล 

การบริการได้ ด้านดิจิทัล 

13-15 ฝึกทักษะการออกแบบบริการโดย
ใช้กรณีศึกษา 

6/6 ฝึกปฏิบัติ
ออกแบบ
บริการ/
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้/นําเสนอ
งาน 

สามารถ
ประยุกต์ใช้
ทักษะการ
ออกแบบ
บริการในยุค
ดิจิทัล 

สามารถ
ออกแบบและ
พัฒนาบริการ
สารสนเทศให้
ตอบสนองต่อ
ความต้องการ
ของผู้ใช้ในยุค 
ดิจิทัลได้ 

มีความ
ตระหนักใน
ด้านการ
ออกแบบ
บริการให้
เหมาะสมกับ
ผู้รับบริการ 

บรรยาย/
อภิปราย/
นําเสนองาน 

-เอกสารประกอบ 
การสอน 
-Power Point 
-คลิปวีดิทัศน์ 

ประเมินจากการ
ฝึกปฏิบัติ 

   รหัสวิชา   ชื่อวิชา              หน่วยกิต 
8.3 IS467 การจัดการห้องสมุดดิจิทัลและนวัตกรรม (Management Digital Libraries and Innovation)    3(2-2-5) 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ 
รูปแบบการ

สอน 
สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการ
ประเมินผล 
การเรียนรู้ Knowledge Skill Attitude 
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ รูปแบบการ
สอน 

สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการ
ประเมินผล 
การเรียนรู้ Knowledge Skill Attitude 

1 ปฐมนิเทศ 
แนะนํารายวิชา 

2/2 บรรยาย อธิบายขอบข่าย
ของรายวิชา 

 เห็นความสําคัญ
ของการจัดการ
ห้องสมุดดิจิทัล
และนวัตกรรม 

อธิบาย
รายละเอียด
รายวิชา การ
วัดผล และ
ประเมินผล 

เอกสาร
ประกอบการสอน 

 

2-3 ความรู้เบื้องต้นของห้องสมุด
ดิจิทัล 
-ความหมายและความสําคัญ 
-องค์ประกอบของห้องสมุด
ดิจิทัล 
-พัฒนาการของห้องสมุดดิจิทัล 
- ประเภทของห้องสมุดดิจิทัล 

4/4 บรรยาย/  
อภิปราย/ศึกษา
ค้นคว้า/ ศึกษาดู
งานห้องสมุด
มหาวิทยาลัย 
วิทยาลัย 
สถานศึกษา 

-อธิบาย
ความหมาย 
ความสําคัญของ
ห้องสมุดดิจิทัลได้  
-อธิบาย
องค์ประกอบ ใน
การพัฒนา
ห้องสมุดดิจิทัลได้ 

 เห็นความสําคัญ
ของห้องสมุด
ดิจิทัล 

บรรยาย เอกสาร
ประกอบการสอน  

ประเมินจากการ
อภิปราย และ
การมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน 

4 การบริหารงานห้องสมุดดิจิทัล 
-โครงสร้างห้องสมุดดิจิทัล 
-หลักการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล 
-ผู้รับผิดชอบในการพัฒนา
ห้องสมุดดิจิทัล 
-บริการของห้องสมุดดิจิทัล 

2/2 บรรยาย/ศึกษา
ค้นคว้า 
/ ศึกษาดูงาน
ห้องสมุดเฉพาะ 
ศูนย์สารสนเทศ 

อธิบายหลักการ
พัฒนาห้องสมุด
ดิจิทัลให้เหมาะสม
กับสถานการณ์
ปัจจุบัน 

เลือกแนวทาง
การพัฒนา
ห้องสมุด
ดิจิทัลได้
อย่าง
เหมาะสม
ตามบริบท 

ตระหนักถึงสิทธิ์ 
และความ
ปลอดภัยของ
ข้อมูลดิจิทัล 

บรรยาย ศึกษา
ค้นคว้าการ
ประยุกต์ใช้
หลักการพัฒนา
ห้องสมุดดิจิทัล
ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์

เอกสาร
ประกอบการสอน 
ใบงานการ
ประยุกต์ใช้
หลักการพัฒนา
ห้องสมุดดิจิทัล 

ประเมินจากใบ
งาน 
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ รูปแบบการ
สอน 

สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการ
ประเมินผล 
การเรียนรู้ Knowledge Skill Attitude 

ปัจจุบัน 
5-7 การออกแบบและพัฒนา

ห้องสมุดดิจิทัล 
-การออกแบบห้องสมุดดิจิทัล 
-การคัดเลือกข้อมูลดิจิทัล 
-การสร้างข้อมูลดิจิทัล 
-มาตรฐานเมทาดาทา 
-ทรัพย์สินทางปัญญา 

6/6 บรรยาย สาธิต 
และฝึกปฎิบัติ
การออกแบบ
ห้องสมุดดิจิทัล
และจัดทําข้อมูล
ดิจิทัล 

อธิบายขั้นตอน
การออกแบบและ
จัดทําข้อมูลดิจิทัล
ได้ 

สามารถ
ออกแบบ 
และเลือกใช้
เทคโนโลยีใน
การสร้าง
ข้อมูลดิจิทัล
เพื่อพัฒนา
ห้องสมุด
ดิจิทัลได้
อย่าง
เหมาะสม 

เห็นคุณค่าและ
ความสําคัญของ
การออกแบบ
และพัฒนา
ห้องสมุดดิจิทัล 
ตระหนักถึง
จริยธรรมของ
การใช้
สารสนเทศ 

บรรยาย ฝึก
ปฏิบัติออกแบบ
ห้องสมุดดิจิทัล 
และฝึก
ปฏิบัติการจัดทํา
ข้อมูลดิจิทัล 
นําเสนอ และ
ร่วมกันอภิปราย 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
คอมพิวเตอร์ 

ประเมินจากผล
การนําเสนอ 
ประเมินจากการ
สร้างข้อมูล
ดิจิทัล 

8 นวัตกรรมห้องสมุด 
-ความหมาย และความสําคัญ
ของนวัตกรรม 
-นวัตกรรมห้องสมุดดิจิทัล
กรณีศึกษา 

2/2 บรรยายและ
ศึกษาค้นคว้า
และอภิปราย/ 
ฝึกปฎิบัติ
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
ห้องสมุดดิจิทัล 

บอกความหมาย
และความสําคัญ
ของนวัตกรรม
ห้องสมุดได้ 

 เห็นความสําคัญ
ของการพัฒนา
นวัตกรรม
ห้องสมุดดิจิทัล 

บรรยาย ศึกษา
ค้นคว้า
กรณีศึกษา
นวัตกรรม
ห้องสมุดดิจิทัล 
และร่วมกัน
อภิปราย 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
กรณีศึกษา
นวัตกรรม
ห้องสมุดดิจิทัล 

ประเมินจากการ
อภิปราย และ
การมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน 

9-11 การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล ด้วย 6/6 บรรยายและฝึก อธิบายการนํา สามารถ ตระหนักและ บรรยาย และ เอกสาร ประเมินจากการ
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ รูปแบบการ
สอน 

สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการ
ประเมินผล 
การเรียนรู้ Knowledge Skill Attitude 

โปรแกรม Open Source ปฏิบัตกิาร
พัฒนาห้องสมุด
ดิจิทัล ด้วย
โปรแกรม 
Open Source 

โปรแกรม Open 
Source มาใช้ใน
การพัฒนา
ห้องสมุดดิจิทัลได้ 

พัฒนา
ห้องสมุด
ดิจิทัล ด้วย
โปรแกรม 
Open 
Source 

เห็นความสําคัญ
ของการใช้
ห้องสมุดดิจิทัล
เป็นเครื่องมือใน
การให้บริการ
และเผยแพร่
สารสนเทศในยุค
ปัจจุบัน 

ฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรม 
Open Source 
พัฒนาห้องสมุด
ดิจิทัล 

ประกอบการสอน 
คอมพิวเตอร์ 

ปฏิบัติ และการ
ทดสอบการใช้
โปรแกรมใน
ห้องเรียน 

12-14 ฝึกปฏิบัติจัดทําโครงการพัฒนา
ห้องสมุดดิจิทัล ด้วยโปรแกรม 
Open Source 

6/6 จัดทําโครงการ
พัฒนาห้องสมุด
ดิจิทัล ด้วย
โปรแกรม 
Open Source 

สามารถคิด
วิเคราะห์ประเมิน
ค่า และเลือกใช้
เทคโนโลยีในการ
พัฒนาห้องสมุด
ดิจิทัลได้อย่าง
เหมาะสมกับ
บริบทของ
หน่วยงาน 

สามารถสร้าง
นวัตกรรม
เพื่อการ
บริการ
สารสนเทศได้ 

ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของ
การใช้ห้องสมุด
ดิจิทัลเป็น
เครื่องมือในการ
ให้บริการและ
เผยแพร่
สารสนเทศในยุค
ปัจจุบัน 

ฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรม 
Open Source 
พัฒนาห้องสมุด
ดิจิทัล โดย
จัดทําเป็น
โครงการ 

 ประเมินจากการ
สังเกตุการ
ปฏิบัติการจัดทํา
โครงการ 

15 นําเสนอผลงานโครงการ 2/2 นําเสนอผลงาน
การพัฒนา
ห้องสมุดดิจิทัล

สามารถคิด
วิเคราะห์ประเมิน
ค่า และเลือกใช้

สามารถสร้าง
นวัตกรรม
เพื่อการ

ตระหนักและ
เห็นความสําคัญ
ของการใช้

นําเสนอผลงาน คอมพิวเตอร์ ประเมินจากผล
การนําเสนอการ
จัดทําโครงการ 
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ รูปแบบการ
สอน 

สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการ
ประเมินผล 
การเรียนรู้ Knowledge Skill Attitude 

ด้วยโปรแกรม 
Open Source 

เทคโนโลยีในการ
พัฒนาห้องสมุด
ดิจิทัลได้อย่าง
เหมาะสมกับ
บริบทของ
หน่วยงาน 

บริการ
สารสนเทศได้ 

ห้องสมุดดิจิทัล
เป็นเครื่องมือใน
การให้บริการ
และเผยแพร่
สารสนเทศในยุค
ปัจจุบัน 
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9. มาตรฐานผลการเรียนรู้และแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่ชุดวิชา (Module Mapping)   

9.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
9.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1) มีความซ่ือสัตย์ สุจริต 
1.2) มีวินัยและมีความรับผิดชอบ 
1.3) มีทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีต่อวิชาชีพ 
1.4) มีจิตสาธารณะ 
1.5) มีความเคารพ อ่อนน้อมและให้เกียรติผู้อ่ืน 

9.1.2 ความรู้ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1.1) รู้รอบ(มีความรู้ในศาสตร์ด้านสารสนเทศศาสตร์อย่างกว้างขวาง) 
1.2) รู้ลึก(รู้หลักการและทฤษฎีในศาสตร์สารสนเทศศาสตร์) 
1.3) บูรณาการ(การเช่ือมโยงความรู้หลายศาสตร์ทําให้เกิดความรู้ใหม่และ

สามารถนําไปแก้ปัญหาได้) 
1.4) ประยุกต์ใช้ (นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน : โดยนําความรู้ไป

ใช้ให้เหมาะกับบริบทของท้องถ่ิน ประเทศ ประชาคมโลก) 
9.1.3 ทักษะทางปัญญา 

1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1.1) คิดเป็น (รู้จักแสวงหาข้อมูล วิเคราะห์ แสวงหาและเลือกข้อมูลนํามาใช้ได้

อย่างเหมาะสม) 
1.2) แก้ ปัญหาเป็น  (เลือกวิธีการและแก้ ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับ

สถานการณ์) 
1.3) สร้างสรรค์ (นําความรู้ในศาสตร์ทางด้านสารสนเทศศาสตร์ มาใช้อย่าง

สร้างสรรค์) 
9.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบคุคลและความรับผิดชอบ 

1.1) มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเอง 

1.2) มีมนุษยสัมพันธ์และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

1.3) สามารถทํางานในแต่ละบริบทได้อย่างเหมาะสม 
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1.4) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี 
1.5) สามารถใช้นวัตกรรมในการจัดการข้อขัดแย้งอย่างเหมาะสมตามบริบท 

9.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1) สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารและจัดการสารสนเทศ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
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  9.2  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่ชุดวิชา (Module Mapping)   

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

ชื่อชุดวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
MODU203 การดําเนินงานห้องสมุดในยุคดิจิทัล  
    Library Operation in Digital Age                     
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ได้รับความเห็นชอบจาก 

 คณะกรรมการประจําคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งท่ี 8 
(5/2563) เม่ือวันท่ี 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 

 คณะกรรมการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมครั้งท่ี 
67(4/2564) เม่ือวันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 

 คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิ บูลสงคราม ในการประชุมครั้งท่ี 
84(1/2564) เม่ือวันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

 คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรและชุดวิชา (Module) ในการประชุมครั้งท่ี 1(1/2564) เม่ือ
วันท่ี 16 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมครั้งท่ี 177(3/2564) เม่ือ
วันท่ี 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
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