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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัส
: 25491791108237
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Library Science and Information Science
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร)
ชื่อยอ (ไทย)
: ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
: Bachelor of Arts (Library Science and Information Science)
ชื่อยอ (อังกฤษ)
: B.A. (Library Science and Information Science)
3. วิชาเอก
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 128 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร พ.ศ. 2559
ปรับปรุงจากหลักสูตรสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร พ.ศ. 2554
- เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559
- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558
- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559
- ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2559
- ไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2559
- ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2559
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อเผยแพร (Thai Qualifications Register : TQR)
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี ภายในปการศึกษา 2560
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 บรรณารักษ
8.2 นักสารสนเทศ / นักวิชาการสารสนเทศ / เจาหนาที่บริการสารสนเทศ
8.3 นักประเมินสารสนเทศ / นักวิจัยสารสนเทศ / ผูใหคําปรึกษาดานสารสนเทศ / ผูชว ยนักวิจัย
8.4 นักปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ / นักจัดการฐานขอมูล
8.5 พนักงานบริษัทที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับระบบหองสมุดอัตโนมัติ
8.6 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
8.7 บรรณาธิการ / ผูจัดการ / เจาของรานจําหนาย / รานบริการเชาหนังสือ
8.8 เจาหนาที่ธุรการภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ / เอกชน
8.9 ประกอบอาชีพธุรกิจสารสนเทศ / อาชีพอิสระดานสารสนเทศ

3
9. ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
1.
นางสาวประอรนุช โปรงมณีกุล
ผูชวย
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)
ศาสตราจารย ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)
2.
นางปยวรรณ คุสินธุ
อาจารย อ.ม. (บรรณารักษศาสตร)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
3.
นางสาวสิรินาฏ วงศสวางศิริ
อาจารย ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)
4.
นางสาวสุนทรารัตน เขื่อนควบ
อาจารย ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร)
นายสัญญา ธีระเดชอุปถัมภ

อาจารย

ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)

ป พ.ศ.
2543
2539
2535
2529
2550
2539
2552
2543
2553
2537
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5.

ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)
ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร)

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา
วิทยาลัยครูเพชรบุรี
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) ไดกลาวถึง
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค เปนแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใชทุนที่ไมสามารถจับ
ตองได แตส ามารถอางสิทธิป ระโยชน ไดในอนาคต ไดแก ความรู ภูมิป ญ ญา วัฒ นธรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศมาเชื่อมโยงทุกมิติ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ฉะนั้นศักยภาพและทักษะของคนจึงตองไดรับการ
พัฒนาใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
จากการเปลี่ ย นแปลงสถานการณ ท างเศรษฐกิ จ องคก รทั้ งภาคธุร กิจ ภาครัฐ และสถาบั น
การศึ กษาจึ งจํ าเป น ต อ งปรั บ ตั ว ให เท าทั น ต อ สถานการณ ดั งกล าว ทั้ งนี้ ก ารจะสามารถเท าทั น ต อ การ
เปลี่ยนแปลงหรือการพัฒ นาใดๆ ใหมีประสิทธิภาพ จําเปนตองใช “สารสนเทศ” ที่มีประสิทธิภาพทั้งใน
รูปแบบสิ่งพิมพและดิจิทัลเปนเครื่องมือในการดําเนินการ จะเห็นไดวาองคกรตางๆ ในปจจุบันทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชนไดมีการปรับรูปแบบการปฏิบัติงานใหมีความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ
เศรษฐกิจ เพื่อตอบสนองตอสถานการณเศรษฐกิจ การเตรียมความพรอมดานทรัพยากรบุคคลใหมีทุนทาง
ปญญาในการจัดการสารสนเทศ การบริหารขอมูล/สารสนเทศ ตลอดจนเทาทันตอการพัฒนาของเทคโนโลยี
สารสนเทศ นอกจากนี้บทบาทของสถาบันบริการสารสนเทศในอนาคตมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงจากแหลง
เรียนรูเปนศูนยกลางในการสรางเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูของคนในสังคมอยางตอเนื่องตลอดชีวิต อีกทั้ง
เพื่ อขยายโอกาสการประกอบอาชีพของผูสํ าเร็จการศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตรไปสูภาคอุตสาหกรรมธุรกิจไดมากขึ้น
การปรับปรุงหลักสูตรดังกลาวจะเปนการเตรียมบุคลากรใหสอดคลองตอตลาดงานที่มีความ
ตองการทรัพ ยากรบุ คคลที่ มีความรู ความสามารถ และทั กษะเชิงบู รณาการโดยเฉพาะด านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาประเทศตอไป
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตรคํานึงถึงทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560–2564) ด า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพคน สั งคมไทยสู สั งคมแห ง ภู มิ ป ญ ญาและการเรี ย นรู ให
ความสําคัญกับการพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกันโดยเฉพาะในสังคมที่มีการแพรขยายของ
ขอมูลขาวสารผานเทคโนโลยีสารสนเทศ และความรวมมือระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต ใหมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวในการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน สภาวะดังกลาว
นั้นทําใหประเทศตองมีการแลกเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรม จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการการพัฒนา
คุณภาพคนเพื่อเขาสูสังคมแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ประกอบกับการที่รัฐบาลกําหนดให “การอาน”
เปนวาระแหงชาติ ซึ่งจําเปนตองมีศูนยการเรียนรูเพื่อเปนแหลงสารสนเทศแกประชาชน
สภาพดังกลาวขางตน จึงจําเป นตองใชบรรณารักษ นักสารสนเทศที่ มีความรู ทักษะในการ
รวบรวม การสราง การจัดเก็บ การคนคืน การเผยแพร การบริการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจน
เปนผูมีความเขาใจในผลกระทบทางสังคม วัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรมที่จะชวยชี้นําและขับเคลื่อน
ใหการเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบที่สอดคลอง และเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย
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12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณภายนอก ในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรที่
รองรับกับการดําเนินงาน การแขงขันทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ขององคกรธุรกิจ อุตสาหกรรม
และเกษตรกรรม ดวยการผลิตบุคลากรดานสารสนเทศที่มีความพรอมที่สามารถปฏิบัติงานไดทันที สามารถ
พัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานทั้งดานวิชาการและวิชาชีพดานสารสนเทศทั้งในระดับทองถิ่นและระดับ
สากลในการเสริมสร างวัฒ นธรรมการเรีย นรูของสังคม รวมถึ งความเข าใจในผลกระทบทางสังคมและ
วัฒนธรรม โดยตองมีทั้งความรู ทักษะในการรวบรวม การสราง การจัดเก็บ การคนคืน การเผยแพร และ
การบริการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือจัดการสารสนเทศทั้ง
ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพและดิจิทัล ทั้งนี้มุงหวังใหผูเรียนยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ซึ่งเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของสถาบันฯ ดานการผลิตบัณฑิต
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีตอพันธกิจของ
มหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง ในด า นการมี อ งค ค วามรู ที่ ส อดคล อ งกั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของคน ชุ ม ชนท อ งถิ่ น
โดยเฉพาะในจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ และพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู สามารถนําสารสนเทศ
ไปใชเพื่อเปนภูมิคุมกันในการดํารงชีวิต
การพัฒ นาหลักสูตรจึงจําเปนตองผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ และทักษะทั้งในดาน
บรรณารักษศาสตรตั้งแตการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะหสารสนเทศ การจัดหมวดหมูและการ
บริการสารสนเทศได และดานสารสนเทศศาสตรที่นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัดการขอมูลขาวสาร
สารสนเทศ รวมถึ งการมี บุ คลิ กภาพที่ พึ งประสงคของตลาดแรงงานโดยเฉพาะการทํางานรว มกับ ผูอื่ น
ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ งาน ทั้งนี้เพื่ อให สามารถปฏิบัติ งานในหน วยงานบริการ
สารสนเทศได และอาชีพที่เกี่ยวของกับการบริหารและปฏิบัติงานทางบรรณารักษศาสตร และการจัดการ
ขอมูลขาวสาร สารสนเทศ ตลอดจนประยุกตใชในการประกอบอาชีพอิสระได
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 หมวดวิชา/กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปดสอนโดยคณะอื่น ๆ มีดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปดสอนโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะครุศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการ
จัดการ คณะพยาบาลศาสตร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2) หมวดวิชาเลือกเสรี เปดสอนโดยคณะตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
รหัส
ชื่อวิชา
หนวยกิต คาบเรียน
1520101
ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Literacy Skills
13.3 การบริหารจัดการ

6
บริหารจัดการโดยมีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนหนวยงานกลางในการทําหนาที่
ประสานงานกับคณะตาง ๆ ในการเปดรายวิชาและจัดอาจารยผูสอน

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุง ผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความรู ความสามารถ ทักษะ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อการปฏิบัติงาน
ในวิ ช าชี พ บรรณารั ก ษศาสตร แ ละสารสนเทศศาสตร มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค ข องตลาดแรงงาน
ตลอดจนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมในวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
เพื่อตอบสนองความตองการและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของประเทศและโลก ในดานเศรษฐกิจ
สังคม วัฒ นธรรม จําเปนตองใชสารสนเทศ การจัดการขอมู ลสารสนเทศและแหลงเรียนรู ที่ป ระยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบั ติงาน โดยมีบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อบริห ารจัดการใหองคกรสามารถ
แขงขันทางเศรษฐกิจ และสอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพของคน ชุมชนในทองถิ่นได
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ ทักษะ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อการปฏิบัติงาน
ดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพบรรณารักษ และ
วิชาชีพอื่นที่เกี่ยวของกับสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได
3) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร ใหมีคุณภาพ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรให
เหมาะสมกับนักศึกษา และการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต
พัฒนาบุคลากรดานวิชาการ
พัฒนานักศึกษาใหมีความรูด าน
วิชาการและวิชาชีพ นอกเหนือจาก
การเรียนการสอนในรายวิชาตาม
หลักสูตร

กลยุทธ
- พัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานตาม
เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรทีม่ ี
คาคะแนนเพิ่มขึ้น

- ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให
เหมาะสมนักศึกษา และการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

- การปรับปรุง มคอ.3 จากผลการ
ประเมินที่ปรากฏใน มคอ.5 ทุก
รายวิชาที่มีจัดการเรียนการสอน

- สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรให - บุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาดาน
ไดรับการพัฒนาดานวิชาการและ
วิชาการและวิชาชีพอยางนอยคนละ
วิชาชีพ
1 ครั้ง/ปการศึกษา
- สนับสนุนและสงเสรมใหนักศึกษา
- นักศึกษาไดรับการศึกษาดูงานอยาง
ไดรับการพัฒนาดานวิชาการและ
นอยปละ 1 ครั้ง
วิชาชีพ
- นักศึกษาไดรับการอบรมเชิงวิชาการ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
- นักศึกษามีโอกาสเขารวมการให
บริการวิชาการ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดยจัดรายวิชาภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการฝกประสบการณวิชาชีพ
หรื อ สหกิ จ ศึ ก ษา เรี ย นวั น จั น ทร ถึ งวั น ศุ ก ร เต็ ม เวลา ส ว นข อ กํ า หนดต า ง ๆ ให เป น ไปตามข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (หมวด 3)(ภาคผนวก ช)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจั ด การเรี ย นการสอนภาคฤดู รอ น ทั้ งนี้ ขึ้ น อยู กั บ การพิ จ ารณาของคณะกรรมการประจํ า
หลั ก สู ต ร และเป น ไปตามข อบั งคั บ ว าด วยการจัดการศึ กษาระดับ ปริญ ญาตรีของมหาวิทยาลัย ราชภั ฏ
เพชรบุรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช)
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ใชระบบทวิภาคตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
1) ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาตน เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
2) การสําเร็จการศึกษา
ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ
(ดูขอบังคับฯ 2553 หมวด 5)
2.1.2 การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนรายวิชา
เปนไปตามขอบังคับวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี พ.ศ. 2553 (หมวด 4) (ภาคผนวก ช)
2.1.3 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี พ.ศ. 2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก ช)
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ/หรือ เปนไปตามขอบังคับวาดวยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2553 (หมวด 2) (ภาคผนวก ช) หรือ
เทียบเทาจากสถาบันการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
1) มีพื้นฐานความรู ไดแก ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย การจับประเด็น การสื่อสาร ทักษะการคิดและ
การวิเคราะห และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมเพียงพอตอการศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
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2) มีการปรับตัวในการเรียน ไดแก ความรู ทักษะ พฤติกรรมการแสดงออกความรับผิดชอบตอการ
เรียน และการอยูรวมกันในสังคม แตกตางกัน
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 ปญหาพื้นฐานความรูไมเพียงพอ แนวทางแกไข คือ
1) กําหนดใหนักศึกษาตองเรียนเพิ่มเติมในหมวดวิชาการศึกษาภายใน 2 ปการศึกษาแรกที่
นักศึกษาเขาศึกษา
2) จัดอบรมใหความรูเสริมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหวางเรียนตามที่หลักสูตรกําหนด
3) สอดแทรกความรู และมอบหมายงาน ในรายวิชาที่จัดเรียนในหลักสูตร
2.4.2 ปญหาการปรับตัวในการเรียน แนวทางแกไข คือ
1) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเพื่อใหนักศึกษาไดทําความรูจักกัน และรับทราบแนวทาง
การศึกษาจากรุนพี่ที่ประสบความสําเร็จ
2) จัดอาจารยที่ปรึกษาประจําทุกชั้นปเพื่อใหคําปรึกษา และแนะแนวการศึกษาอยางนอยป
ละ 2 ครั้ง ตลอดจนกําหนดชั่วโมงใหอาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาทั้งในและนอกตารางเรียน
3) กําหนดใหอาจารยผูสอนทําตารางการใหคําแนะนําการศึกษาในรายวิชาและกิจกรรม
ระหวางเรียน
4) นํานักศึกษาเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการของหลักสูตร
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา (คน)
ระดับชั้นป
2559
2560
2561
2562
2563
ชั้นปที่ 1
30
30
30
30
30
ชั้นปที่ 2
30
30
30
30
ชั้นปที่ 3
30
30
30
ชั้นปที่ 4
30
30
รวม
30
60
90
120
150
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
30
30
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
คาลํารุงการศึกษา/คาลงทะเบียน
(เหมาจาย)
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2559

ปงบประมาณ
2560
2561

2562

2563

600,000

1,200,000

1,800,000

2,400,000

3,000,000

18,000
618,000

36,000
1,236,000

54,000
1,856,000

72,000
2,472,000

90,000
3,090,000
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายจาย
ก. งบดําเนินการ
เงินเดือน
คาวัสดุ
เงินงบประมาณสาขาทําโครงการ
รายจายอื่น ๆ
รวม
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวที่ใชในการผลิต
นักศึกษาตามหลักสูตรนี้

2559

ปงบประมาณ
2560
2561
2562

2563

1,868,400
50,000
70,000

1,904,400
50,000
70,000

1,938,000
50,000
70,000

1,968,000
50,000
70,000

1,993,200
50,000
70,000

1,988,400
30

2,024,400
60

2,058,000
90

2,088,000
120

2,113,200
150

33,800 / คน / ป
(คาใชจายเฉลี่ยตอหัวนักศึกษาตอป)

2.7 ระบบการศึกษา
 จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลอินเทอรเน็ต
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเขามหาวิทยาลัย (ถามี)
เปนไปตามขอบังคับวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2553 (หมวด 8) (ภาคผนวก ช)
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุมวิชาเอกบังคับ
2) กลุมวิชาเอกเลือก
3) กลุมวิชาฝกประสบการณภาคสนาม

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

128

หนวยกิต

30
12
3
3
12
92
43
42
7

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
หมายเหตุ : 1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ใหนักศึกษาเลือกเรียนภาษาอังกฤษไมนอย
กวา 9 หนวยกิต และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
2) กรณีที่หลักสูตรมี มคอ.1 หรือมาตรฐานของสาขาวิชา ใหเลือกกลุมวิชา
ภาษาและการสื่อสารเปนไปตามเงื่อนไขของวิชาชีพนั้น
3) ทั้งนี้ ในกรณีขอ 1) และขอ 2) ตองเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมกันตลอด
หลักสูตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชาในแตละหมวดวิชาและจํานวนหนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
1540201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Thai for Communication
1540202 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3 (3–0–6)
Thai for Specific Purposes
1540203 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห
3 (3–0–6)
Thai for Critical Thinking
1540204 ภาษาไทยสําหรับครู
3 (3–0–6)
Thai for Teachers
1550101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
English for Communication
1550102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3–0–6)
English for Study Skills
1550103 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3–0–6)
English for Careers
1550104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (3–0–6)
Foundation English
1550105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (3–0–6)
English for Business Communication
1550106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียน
3 (3–0–6)
English for ASEAN Cultural Communication
1550107 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
3 (3–0–6)
English for Teachers
1560101 ภาษาพมาเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Burmese
1560102 ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Burmese for Communication
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รหัสวิชา
1570101
1570102
1580101
1590101
1590102
1610101
1610102
1620101
1620102
1630101
1630102
1640101
1640102
รหัสวิชา
1050101
1050102
1050103
1050213
1510101

ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
ภาษาจีนเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Chinese
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Chinese for Communication
ภาษาฮินดีเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Hindi
ภาษาญี่ปุนเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Japanese
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Japanese for Communication
ภาษาเขมรเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Khmer
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Khmer for Communication
ภาษาเกาหลีเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Korean
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Korean for Communication
ภาษามลายูเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Malay
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Malay for Communication
ภาษาเวียดนามเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Vietnam
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Vietnam for Communication
2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3 (3–0–6)
Human Behavior and Self Development
ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามสวนบุคคล
3 (3–0–6)
Life Skills for Personal Growth
จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง
3 (3–0–6)
Psychology of Peace and Reconciliation
จิตวิทยาการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Psychology of Communication
จริยธรรมและทักษะชีวิต
3 (3–0–6)
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รหัสวิชา
1520101
1520102
1520103
2010101
2010102
2050101
2060101
รหัสวิชา
2500100
2500101
2500102
2500103
2500104
2500105
2500106
2500107
2500108
2500109

Ethics and Life Skills
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ
3 (3–0–6)
Information Literacy Skills
ทักษะการคิดเชิงระบบ
3 (3–0–6)
Systemic Thinking Skills
การคิดเชิงสรางสรรค
3 (3–0–6)
Creative Thinking
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป
3 (3–0–6)
Aesthetics of Visual Arts
ชางเมืองเพชร
3 (3–0–6)
Phetchaburi Artisan
สุนทรียภาพทางนาฏศิลป
3 (3–0–6)
Aesthetics of Drama
สุนทรียภาพทางดนตรี
3 (3–0–6)
Aesthetics of Music
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3–0–6)
The Way of Life Sufficiency Economy
การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3–0–6)
Politics and Thai Government
วิถีไทย
3 (3–0–6)
Thai Living
ความเปนพลเมือง
3 (3–0–6)
The Citizenship
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3 (3–0–6)
Human and Environment
เพชรบุรีศึกษา
3 (3–0–6)
Phetchaburi Study
อาเซียนศึกษา
3 (3–0–6)
ASEAN Study
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
3 (3–0–6)
Following the Royal Foot Steps of His Majesty the King
ความรับผิดชอบตอตนเอง
3 (3–0–6)
Self-Responsibility
สังคมนาอยู
3 (3–0–6)
Society Betterment
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รหัสวิชา
2500110
2560111
2560101
3560101
3560102
3560503
3560504
3600101
รหัสวิชา
4010701
4010702
4010703
4010704
4020101
4020102
4030001
4030002
4030003

ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
อัตลักษณไทย
3 (3–0–6)
Thai Identity
การตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
3 (3–0–6)
Anti-corruption
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Laws in Daily Life
การเปนผูประกอบการเบื้องตน
3 (3–0–6)
Entrepreneurship for the Beginner
ทักษะความเปนผูนําและการทํางานเปนทีม
3 (3–0–6)
Leadership and Teamwork
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Economics in Daily Life
การบริหารการเงินสวนบุคคล
3 (3–0–6)
Personal Financial Management
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3 (3–0–6)
Introduction of E-Commerce
4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 (3–0–6)
Our World, Science and Technology
วิทยาศาสตรกับชีวิต
3 (3–0–6)
Science and Life
สิ่งแวดลอมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3–0–6)
Environment and Sustainable Development
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3 (3–0–6)
Natural Disasters
เคมีในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Chemistry in Daily Life
เคมีและภูมิปญญาไทย
3 (3–0–6)
Chemistry and Thai Wisdom
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ
3 (3–0–6)
Conservation Biology
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3 (3–0–6)
Plants for Life
เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Biotechnology in Daily Life
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รหัสวิชา
4040101
4040102
4070301
4070302
4080101
4080102
4080103
4080104
4080105
4090101
4100904
4120101
5000101
5040606
5060609
5070311
5070613
5070614

ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Mathematics in Daily Life
การคิดและการตัดสินใจ
3 (3–0–6)
Thinking and Decision Making
การสรางเสริมสุขภาวะ
2 (1–2–3)
Health Promotion
สุขภาพครอบครัว
2 (1–2–3)
Family Health
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2 (1–2–3)
Sports for Health Development
นันทนาการเพื่อชีวิต
2 (1–2–3)
Recreation for Life
รูปรางและการควบคุมน้ําหนัก
2 (1–2–3)
Figure and Weight Control
วิทยาศาสตรการกีฬา
2 (1–2–3)
Sports Science
ทักษะการวายน้ํา
2 (1–2–3)
Swimming Skill
อาหารนานาชาติเบื้องตน
3 (2–2–5)
Introduction of International Cookery
การแพทยแผนไทยในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Thai Traditional Medicine in Daily Life
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 (2–2–5)
Information Technology and Communication
เกษตรในชีวิตประจําวัน
3 (2–2–5)
Agriculture in Daily Life
การเลี้ยงสัตวเพื่อการนันทนาการ
3 (2–2–5)
Pet Care for Recreation
ทรัพยากรทางน้ําและการอนุรักษ
3 (2–2–5)
Aquatic Resources and Conservation
การถนอมอาหารในชีวิตประจําวัน
3 (2–2–5)
Food Preservation in Routine Life
ขนมอบเบื้องตนเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Introduction of Bakery for Business
อาหารเพื่อสุขภาพ
3 (3–0–6)
Food for Health
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รหัสวิชา
5070615
5540602
5540603
5570103
5580704
5590101
5800101
7130401
7130402
7130403
8010801
8010802
8010804
8010805

รหัสวิชา
1631101

ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Beverage for Business
พลังงานทดแทน
3 (3–0–6)
Renewable Energy
การประหยัดพลังงาน
3 (3–0–6)
Energy Saving
ไฟฟาสําหรับชีวิตประจําวัน
3 (2–2–5)
Electrical Technology for Daily Life
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
3 (2–2–5)
Intelligent Technology
การขับขี่ปลอดภัย
3 (2–2–5)
Safety Driving
เทคโนโลยีทองถิ่น
3 (3–0–6)
Technology in Locality
การใชซอฟตแวรจัดทําเอกสารงานคํานวณ
3 (2–2–5)
Spreadsheet Software Application
การใชเทคโนโลยีเพื่อนําเสนองาน
3 (2–2–5)
Technology for Presentations
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู
3 (2–2–5)
Information Technology for Teachers
การชวยฟนคืนชีพ
2 (1–2–3)
Resuscitation
การจัดการดูแลผูประสบภัยพิบัติ
2 (1–2–3)
Care for Disaster Victims
ชีวิตและสุขภาพ
2 (1–2–3)
Life and Health
หลักประกันสุขภาพแหงชาติของคนไทย
2 (1–2–3)
National Health Security of Thai People
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา
91 หนวยกิต
1) กลุมวิชาเอกบังคับ
43 หนวยกิต
1.1) กลุมวิชาดานบรรณารักษศาสตร
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
สารสนเทศในบริบทสังคม
3(3-0-6)
Information in the Social Context
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รหัสวิชา ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
1631102 จริยธรรมและกฎหมายในวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและ
3(3-0-6)
สารสนเทศศาสตร
Ethics and Laws for Library Science and Information
Science Profession
1631501 การบริการสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Services
1632401 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Resources Development
1632402 การวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ : ระบบทศนิยมของดิวอี้
3(2-2-5)
Analysis of Information Resources : Dewey Decimal
Classification System
3(2-2-5)
1632403 การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ
Cataloging of Information Resources
1633302 การจัดและบริหารสถาบันบริการสารสนเทศ
3(3-0-6)
Organization and Administration of Libraries
1633901 ระเบียบวิธีวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
3(2-2-5)
Research Methodology in Library Science and Information
Science
1.2) กลุมวิชาดานสารสนเทศศาสตร
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
1631601 เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Management Technology
1632502 การจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศเบื้องตน
3(2-2-5)
Introduction to Information Storage and Retrieval
3(3-0-6)
1632503 ภาษาอังกฤษสําหรับงานสารสนเทศ
English Language for Information Work
1633301 การจัดการสารสนเทศและภูมิปญญาทองถิ่น
3(3-0-6)
Information and Local Wisdom Management
1633601 การจัดการฐานขอมูลสําหรับงานสารสนเทศ
3(2-2-5)
Database Management for Information Work
1633602 หองสมุดดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Library
1634901 สัมมนาหัวขอปจจุบันทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 1(0-3-0)
Seminar on Current Issues in Library Science and
Information Science
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รหัสวิชา
1632201
1632501
1633201
1633303
1633304
1633305
1633401
1633402
1633501
1633502
รหัสวิชา
1632202
1632301
1632302
1633306

2) กลุมวิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา 42 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาดานบรรณารักษศาสตร
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
แหลงสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Resources
การสงเสริมการอานและการเรียนรู
3(2-2-5)
Reading and Learning Promotion
สิ่งพิมพตอเนื่อง
3(3-0-6)
Serials
การจัดและบริหารหองสมุดเฉพาะและหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
3(3-0-6)
Organization and Administration of Special Libraries and
Academic Libraries
การจัดและบริหารหองสมุดประชาชนและหองสมุดโรงเรียน
3(3-0-6)
Organization and Administration of Public Libraries and
School Libraries
3(3-0-6)
การบริหารโครงการทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
Library Science and Information Science Project
Management
3(2-2-5)
การวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ : ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
Analysis of Information Resources : Library of Congress
Classification System
สถิติเพื่อการวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
3(2-2-5)
Statistics for Library Science and Information Science
Research
บริการสารสนเทศเฉพาะกลุม
3(3-0-6)
Information Services for Special Groups
การสอนการใชหองสมุดและศูนยสารสนเทศ
3(3-0-6)
Library and Information Center Instruction
2.2) กลุมวิชาดานสารสนเทศศาสตร
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
สารสนเทศสําหรับเด็กและเยาวชน
3(3-0-6)
Information for Children and Youth
การจัดการสารสนเทศสํานักงาน
3(3-0-6)
Office Information Management
ธุรกิจการพิมพ
3(3-0-6)
Publishing Business
การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
3(3-0-6)
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Business Information Management
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
1633403 การทํารายการสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
Cataloging of Digital Medias
3(3-0-6)
1633404 บรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสังเขป
Bibliographies Indexes and Abstracts
1633603 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานสารสนเทศ
3(2-2-5)
Web design and Development in Information Work
1633604 การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม
3(3-0-6)
Multimedia Design and Development
1633605 การปรับแตงและการเผยแพรสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Consolidation and Dissemination
3) กลุมวิชาฝกประสบการณภาคสนาม ไมนอยกวา
7 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
1634902 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษาทาง
2 (0-200-0)
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
Cooperative Preparation for Professional Experience in
Library Science and Information Science
5 (0-300-0)
1634903 การฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
Field Experience in Information Science and Library
Science
6 (0-600-0)
1634904 สหกิจศึกษาทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
Cooperative Education in Library Science and Information
Science
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยไมซ้ํากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเป น รายวิชาที่กําหนดให เรีย นโดยไมนั บ หน วยกิ ตรวมในเกณฑ การสํ าเร็จ
หลักสูตร
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ป 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา
1631101
1631501
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

ชื่อวิชา

หนวยกิต

ทฤษฎี

สารสนเทศในบริบทสังคม
3
3
การบริการสารสนเทศ
3
2
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
รวม
18
17
ชั่วโมงเรียน/สัปดาหไมนอยกวา 19 ชั่วโมง

ปฏิบัติ
0
2
0
0
0
0
2

ป 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

ทฤษฎี

1631102 จริยธรรมและกฏหมายในวิชาชีพ
3
3
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
1631601 เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศ
3
2
xxxxxxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
xxxxxxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
xxxxxxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
xxxxxxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
รวม
18
17
ชั่วโมงเรียน/สัปดาหไมนอยกวา 19 ชั่วโมง

ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง

0

6

2
0
0
0
0
2

5
6
6
6
6
35

ป 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

ทฤษฎี

1632401 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3
2
1632402 การวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ : ระบบ
3
2
ทศนิยมดิวอี้
1632503 ภาษาอังกฤษสําหรับงานสารสนเทศ
3
3
xxxxxxx วิชาเอกเลือก
3
3
xxxxxxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
xxxxxxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
รวม
18
16
ชั่วโมงเรียน/สัปดาหไมนอยกวา 20 ชั่วโมง

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
5
6
6
6
6
35

2
2

ศึกษาดวย
ตนเอง
5
5

0
0
0
0
4

6
6
6
6
34

ปฏิบัติ
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ป 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

ทฤษฎี

1632403 การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ
3
2
1632502 การจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศ
3
2
เบื้องตน
xxxxxxx วิชาเอกเลือก
3
3
xxxxxxx วิชาเอกเลือก
3
3
xxxxxxx วิชาเอกเลือก
3
3
xxxxxxx วิชาเอกเลือก
3
3
รวม
18
16
ชั่วโมงเรียน/สัปดาหไมนอยกวา 20 ชั่วโมง

2
2

ศึกษาดวย
ตนเอง
5
5

0
0
0
0
4

6
6
6
6
34

ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง

0

6

2
0
0
0
0
2

5
6
6
6
6
35

ปฏิบัติ

ป 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

ทฤษฎี

1633301 การจัดการสารสนเทศและภูมิปญ
 ญา
3
3
ทองถิ่น
1633601 การจัดการฐานขอมูลสําหรับงานสารสนเทศ
3
2
xxxxxxx วิชาเอกเลือก
3
3
xxxxxxx วิชาเอกเลือก
3
3
xxxxxxx วิชาเอกเลือก
3
3
xxxxxxx วิชาเอกเลือก
3
3
รวม
18
17
ชั่วโมงเรียน/สัปดาหไมนอยกวา 19 ชั่วโมง
ป 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

ทฤษฎี

1633302 การจัดและบริหารสถาบันบริการสารสนเทศ
3
3
1633602 หองสมุดดิจิทัล
3
3
1633901 ระเบียบวิธีวิจยั ทางบรรณารักษศาสตรและ
3
2
สารสนเทศศาสตร
xxxxxxx วิชาเอกเลือก
3
3
xxxxxxx วิชาเอกเลือก
3
2
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี
3
3
รวม
18
16
ชั่วโมงเรียน/สัปดาหไมนอยกวา 20 ชั่วโมง

0
0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
6

2

5

0
2
0
4

6
5
6
34

ปฏิบัติ
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ป 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

ทฤษฎี

1634901 สัมมนาหัวขอปจจุบันทาง
1
0
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
1634902 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและ
2
0
สหกิจศึกษาทางบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร
xxxxxxx วิชาเอกเลือก
3
3
xxxxxxx วิชาเอกเลือก
3
3
xxxxxxx วิชาเอกเลือก
3
3
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี
3
3
รวม
15
12
ชั่วโมงเรียน/สัปดาหไมนอยกวา 15 ชั่วโมง
ชั่วโมงฝกประสบการณภาคสนาม ไมนอยกวา 200 ชั่วโมง

ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง

3

0

200

0

0
0
0
0
203

6
6
6
6
24

ป 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1634903 การฝกประสบการณวิชาชีพ
5
0
300
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร
หรือ
หรือ
1634904 สหกิจศึกษาทางบรรณารักษศาสตร
6
0
600
และสารสนเทศศาสตร
รวม
5/6
0
300/600
ชั่วโมงฝกประสบการณภาคสนาม ไมนอยกวา 300/600 ชั่วโมง

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก

ศึกษาดวย
ตนเอง
0

0
0
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3.2 ชื่อ - นามสกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่
1
2

4
5

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

22

3

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ป)
ป
พ.ศ.
ที่จบ 2559 2560 2561 2562
นางสาวประอรนุช
ผูชวย
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2543 28 28
28
28
โปรงมณีกุล
ศาสตราจารย ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2539
นางปยวรรณ
อาจารย อ.ม.(บรรณารักษศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2535 17 17
26
26
คุสินธุ
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2529
นางสาวสิรินาฏ
อาจารย ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2550 28 28
28
28
วงศสวางศิริ
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2539
นางสาวสุนทรารัตน
อาจารย ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร) มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
2552 30 30
30
30
เขื่อนควบ
สมเด็จเจาพระยา
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2543
นายสัญญา
อาจารย ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร) มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
2553 28 28
28
28
ธีระเดชอุปถัมภ
สมเด็จเจาพระยา
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร) วิทยาลัยครูเพชรบุรี
2536
ชื่อ-นามสกุล
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3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ
ที่
1
2
3

5

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

23

4

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ป)
ป
พ.ศ.
ที่จบ 2559 2560 2561 2562
นางสาวประอรนุช
ผูชวย
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2543 28 28
28
28
โปรงมณีกุล
ศาสตราจารย ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2539
นางปยวรรณ
อาจารย อ.ม.(บรรณารักษศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2535 17 17
26
26
คุสินธุ
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2529
นางสาวสิรินาฏ
อาจารย ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2550 28 28
28
28
วงศสวางศิริ
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2539
นางสาวสุนทรารัตน
อาจารย ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร) มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
2552 30 30
30
30
เขื่อนควบ
สมเด็จเจาพระยา
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2543
นายสัญญา
อาจารย ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร) มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
2553 28 28
28
28
ธีระเดชอุปถัมภ
สมเด็จเจาพระยา
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร) วิทยาลัยครูเพชรบุรี
2536
ชื่อ-นามสกุล
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3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

1

นายประสิทธิชัย
เลิศรัตนเคหกาล

อาจารย

ศศ.ม.(สารสนเทศศึกษา)
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2

นางสาววชิราภรณ
สังขทอง

อาจารย

ค.ด.(พัฒนศึกษา (กลุมวิชาเอกสังคมวิทยา))
ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ป)
ป
พ.ศ.
ที่จบ 2559 2560 2561 2562
2553 4
4
4
4
2541
2554
2546
2539

10

10

10

10
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
4.1.1 สามารถบูรณาการความรูที่ศึกษาเลาเรียนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรกับงานที่ไดรับมอบหมายในสถานประกอบการได
4.1.2 มีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรจาก
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธปรับตัวเขากับสถานประกอบการและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และมีความรับผิดชอบ
4.1.5 มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
4.2 ชวงเวลา
4.2.1 ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3
4.2.2 ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปที่ 4 (รายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจ
ศึกษาทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร)
4.2.3 ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปที่ 4 (รายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร หรือรายวิชาสหกิจศึกษาทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร)
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ภาคการศึกษา/
(สัปดาห)
2/(1-16)
2/(1-8)
2/(9-16)
2/(1-8)
2/(9-16)
1/(1-6)
2/(1-17)

ขั้นปที่

ทักษะ
งานบริการสารสนเทศเบื้องตน ในสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
งานทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ ในสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
งานวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง ในสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ในสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
งานบริหารสํานักงาน ในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร หรือการเตรียมสหกิจศึกษาทาง
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
ฝกทักษะการฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร หรือสหกิจศึกษาวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร

1

2

3

4









5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาทําโครงงานหรืองานวิจัย ในประเด็นปญหาที่นักศึกษาสนใจ สามารถ
อธิบายทฤษฎีที่นํามาประยุกตในการทําโครงงานหรืองานวิจัย มีขอบเขตโครงงานหรืองานวิจัยที่สามารถทํา
สําเร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษามีความรูความเขาใจในกระบวนการเขียนและการทําโครงงาน กระบวนการวิจัย สามารถ
ทําวิจัยเบื้องตนได เพื่อใชในการแกปญหาทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร และเขียนรายงาน
ผลการดําเนินโครงงานและรายงานผลการวิจัยได
5.3 ชวงเวลา
ชั้นปที่ 3 และ ชั้นปที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
1) วิชา 1633901
ระเบียบวิธีวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและ
3(2-2-5)
สารสนเทศศาสตร
2) วิชา 1633305
การบริหารโครงการทางบรรณารักษศาสตรและ
3(2-2-5)
สารสนเทศศาสตร
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 อาจารยผูสอนแจงรายละเอียดและประสานงานอาจารยประจําหลักสูตรในการเปน
ที่ปรึกษาโครงงานหรืองานวิจัย
5.5.2 อาจารยที่ปรึกษาโครงงานหรืองานวิจยั ใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอและกระบวนการ
ศึกษาคนควา
5.5.3 นักศึกษานําเสนอผลการศึกษาอยางเปนทางการตออาจารยประจําหลักสูตรเพื่อรับ
ขอเสนอแนะ และประเมินผล
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 อาจารยผสู อนและนักศึกษารวมกันกําหนดเกณฑ/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา และ
แจงเกณฑ/มาตรฐานการประเมินผลใหอาจารยประจําหลักสูตรทราบ
5.6.2 อาจารยที่ปรึกษาโครงงานหรืองานวิจัย และอาจารยประจําหลักสูตรประเมินผลรายวิชา
ของนักศึกษา
5.6.3 อาจารยผูสอนประสานงานรวบรวม วิเคราะห และประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1) ดานคุณธรรมจริยธรรม ทั้งตอ สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามีจิตสาธารณะ ดวยการนําความรู
ตนเอง วิชาชีพ และสังคม
ที่ เรี ย นมาใช ในการให บ ริ ก ารวิ ช าการแก ชุ ม ชนและท อ งถิ่ น ผ า น
กิจกรรมของหลักสูตรหรืองานในรายวิชา
2) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให นั ก ศึ ก ษามี ทั ก ษะโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ที่
เกี่ ย วกั บ แวดวงบรรณารั ก ษศาสตร แ ละสารสนเทศศาสตร แ ละ
สามารถนํ าความรูจ ากการศึ กษาไปใช ในการให บ ริการวิช าการแก
ชุมชนและทองถิ่น ผานกิจกรรมของหลักสูตรหรืองานในรายวิชา
3) ดานการคิดวิเคราะห และ
สงเสริมให การเรีย นรูแบบ Project base learning หรือ Research
การพัฒนาตนเอง
base learning ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร และรายวิชาการบริหารโครงการทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
(TQF : HEd.) ของ 5 ทักษะ มีดังนี้
1. ทักษะคุณธรรม และจริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูดา นคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณคา รูและเขาใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่สําคัญตอการดํารงตนและการ
ปฏิบัติงาน มีการนําหลักคุณธรรมมาใชในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน
2) มีวินัย ตรงตอเวลา เสียสละ ซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
3) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
4) มีศีลธรรม ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
1.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ใหมีการรักษาศีล มีการฝกสมาธิ และมี
การฝกฝนทักษะทางปญญา
2) ใหความสําคัญในวินัย การตรงตอเวลา การสงงานภายในเวลาที่กําหนด
3) เปดโอกาสใหนักศึกษามีกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา
กรุณาและความเสียสละ
4) สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตยตอตนเองและสังคม
5) จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน
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6) เนนเรื่องการแตงกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย
7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอบังคับขององคกรและสังคม
8) ผูสอนประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) การใหคะแนนการเขาชั้นเรียน การตรงตอเวลานัดหมาย และการสงงานตรงเวลา
2) พิจารณาจากผลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการทํากิจกรรมตาง ๆ
4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ อยางตอเนื่อง
5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ
6) ประเมินจากการแตงกาย
7) ความซื่อสัตยทางวิชาการ เชน ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน ไมดัดแปลงขอคนพบ
2. ทักษะทางความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่
เปนพื้นฐานชีวิต
2) มีความรอบรู ติดตามความกาวหนาทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา และนํามาประยุกตใช
เพื่อแกปญหาตาง ๆ
3) สามารถบูรณาการความรูในวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4) เทาทันสถานการณความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ
2.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) ใชการสอนหลายรูปแบบ โดยเนนหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อใหเกิดองคความรู
2) มอบหมายงานการศึกษาคนควาดวยตนเองเพิ่มเติม และการนําเสนอผลการศึกษา
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนทักษะการฟง การพูด
การอาน และการเขียน
4) การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรูในวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตร
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
5) การสอนแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning) ฝกการแกปญหาจาก
สถานการณจริง
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) ประเมินจากแบบทดสอบดานทฤษฎี สําหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2) การทดสอบยอย ตลอดภาคการศึกษา
3) ประเมินจากงาน รายงานที่มอบหมาย
4) ประเมินกิจกรรมทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน ไดอยางถูกตอง
5) ประเมินจากการแกปญหาจากสถานการณจริง
6) ประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทฺธิ์ของนักศึกษาดวยวิธีการวัดแบบตาง ๆ ตาม
เกณฑที่กําหนดของแตละรายวิชา
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูดานปญญา
1) สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดอยางสรางสรรค และคิดอยางเปนระบบ
2) สามารถสืบคน วิเคราะห ประมวลและประเมินสารสนเทศ เพื่อใชแกปญหาอยาง
สรางสรรค
3) สามารถกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองใหมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น
4) สามารถประยุกตใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร และสรางนวัตกรรมที่เหมาะสมใน
การแกปญหา
3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานปญญา
1) สงเสริมการเรียนรูโดยการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการฝกปฏิบัติจริง
2) การสอนที่เนนทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) มอบหมายงานที่
สงเสริมการคิด วิเคราะห และสังเคราะห
3) การศึกษาคนควาจากสื่อที่หลากหลาย จากสถานที่จริง และสรุป วิเคราะห สังเคราะห
ทํารายงาน
4) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึกษาคนควาอยางเปนระบบโดย
ใชหลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร
3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานปญญา
1) ประเมินจากแบบทดสอบดานทฤษฎี สําหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2) ประเมินจากการรายงานผลการดําเนินงานและการแกปญหาที่เกิดจากการฝกปฏิบัติ
จริง
3) ประเมินจากผลงานที่ไดจากการศึกษาคนควาและการรายงาน
4) ประเมินจากโครงงาน (Project Based Learning) ที่มอบหมายใหศึกษาคนควา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่น
2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกไขปญหาในสถานการณ
ตาง ๆ ของกลุม ทั้งในบทบาทผูนําหรือผูรวมทีมงาน
3) มีทักษะกระบวนการกลุมในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ
4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และความ
รับผิดชอบ
5) มีทักษะในการสรางเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแยงในกลุมหรือองคกร
อยางเหมาะสม
6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องคกรและสังคมอยางตอเนื่อง
4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) สงเสริมการทํางานกลุมโดยใหหมุนเวียนการเปนผูนํา และการเปนสมาชิกกลุม
2) ใหคําแนะนําในการเขารวมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสงเสริม
ทักษะการอยูในสังคม
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3) ใหความสําคัญในการแบงหนาที่ความรับผิดชอบและการใหความรวมมือ
4) ปลูกฝงใหมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับในงานกลุม
5) สงเสริมใหนักศึกษากลาแสดงออกและเสนอความคิดเห็นภายในกรอบแหงสิทธิ
เสรีภาพของตนเองและผูอื่น
6) ใชวิธีการสอนแบบเปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อฝกการยอมรับความ
คิดเห็นของผูอื่นดวยเหตุผล
7) สงเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ประเมินจากการรายงานหนาชั้นเรียน โดยอาจารยและนักศึกษา
2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณเปนผูนําและผูตามที่ดี
3) พิจารณาจากการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการทํางานรวมกับผูอื่น
5) ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือการออกฝกภาคสนาม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับ
โอกาส และวาระ
2) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูลขาวสาร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถใชความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะหขอมูลนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงาน
ไดอยางเหมาะสม
4) สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลกปจจุบัน
5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สอนโดยการกําหนดปญหาเปนฐาน เพื่อสงเสริมใหมีการวิเคราะหขอมูลในการ
ตัดสินใจแกปญหา
2) มอบหมายงานคนควาองคความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ โดยใชคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงานที่ไดรับมอบหมาย
3) การใชสื่อสังคมออนไลนเปนสื่อการสอน
4) การจัดการเรียนรูแบบประสบการณ (Experiential Learning) ใหผูเรียนประยุกตใช
ทักษะและเชื่อมโยงองคความรูนําไปปฏิบัติ นําไปใชแกปญหา
5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากผลงาน และการนําเสนอผลงาน
2) ประเมินจากทักษะการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอ
ผลงาน
3) ประเมินผลจากผลงานที่ไดฝกทดลอง ฝกปฏิบัติการ
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน
กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
(TQF : HEd.) ของ 5 ทักษะ มีดังนี้
1. ทักษะคุณธรรม และจริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความซื่อสัตย
2) มีความเสียสละ และจิตสาธารณะ
3) มีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตน
4) มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา
5) มีความรับผิดชอบ ความเอาใจใสตองานในหนาที่
6) ขยัน สูงาน และอดทน
1.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) สอดแทรกในการบรรยายเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ไดแก ความซื่อสัตยตอตนเอง
และสังคม ความเสียสละ การมีจิตสาธารณะ การมีสัมมาคารวะ การออนนอมถอมตน
การมีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบ ความเอาใจใสตองานในหนาที่ การ
ขยัน สูงาน และอดทน ในรายวิชาที่เกี่ยวของความซื่อสัตย
2) ปลูกฝงจรรยาบรรณในวิชาชีพในรายวิชาที่เกี่ยวของ
3) เปดโอกาสใหนักศึกษาจัดกิจกรรมที่มีประโยชนตอสังคมผานกิจกรรมของหลักสูตรและ
กิจกรรมในรายวิชา
4) กําหนดในรายวิชา เพื่อใหนักศึกษามีวินัยในเรื่องการตรงตอวเลา การสงงานในเวลาที่
กําหนด การปฏิบัติตามกฏระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม
5) เปนแบบอยางแกนักศึกษา
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ใหคะแนนจากการทําแบบทดสอบ
2) ประเมินจากพฤติกรรม เชน ความซื่อสัตย ความเสียสละ การมีจิตสาธารณะ การมี
สัมมาคารวะ การออนนอมถอมตน การมีระเบียบวินัย การขยัน สูงาน และอดทน
ตลอดจนการแตงกายในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน และการทํากิจกรรม
3) ใหคะแนนการเขาชั้นเรียน การตรงตอเวลา และการสงงานตรงเวลา
2. ทักษะทางความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีความรู ความเขาใจ ในหลักวิชาการและทฤษฎีที่สําคัญในวิชาชีพ
2) ติดตามความรู ความกาวหนาในเหตุการณโลกในปจจุบัน
3) สามารถใชภาษาไทยในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและเหมาะสม
4) สามารถใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและเหมาะสม
2.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) ใชวิธีการสอนที่หลากหลายรูปแบบ เชน การบรรยาย การอภิปราย การยกตัวอยาง
กรณีศึกษา เปนตน โดยเนนหลักทฤษฎีเพื่อใหเกิดความรู การปฏิบัติเพื่อใหเกิดความ
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เขาใจ เหตุการณและความรูปจจุบันในแวดวงวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนภาษาไทย
และภาษาอังกฤษโดยเฉพาะศัพทเฉพาะในรายวิชาที่เกี่ยวของ
2) มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาเพิ่มเติมดวยตนเอง และนําเสนอผลการศึกษาคนควา
ในรูปแบบตาง ๆ
3) สนับสนุนใหนักศึกษาเรียนรูและแกไขปญหา จากสถานการณจริง ผานกิจกรรม
การศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมบริการวิชาการ การฝกทักษะวิชาชีพ และการฝก
ประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
4) จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) ใหคะแนนจากการทําแบบทดสอบ
2) ประเมินจากการนําเสนอผลการศึกษาคนควา และงานที่ไดรับมอบหมาย
3) ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนรูและการแกไขปญหาจากกิจกรรมการศึกษาดูงาน
การจัดกิจกรรมบริการวิชาการ การฝกทักษะวิชาชีพ และการฝกประสบการณวิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูดานปญญา
1) สามารถประยุกตใชความรูในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยาง
เหมาะสม
2) สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ และทํางานไดอยางมีระบบ
3) มีความคิดสรางสรรคในการทํางาน
4) มีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน
3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานปญญา
1) สอดแทรกเรื่องการประยุกตใชความรู และความรอบคอบ ในการเรียนในรายวิชา
ตาง ๆ เชน การบรรยาย การอภิปราย การทําแบบทดสอบ เปนตน
2) มอบหมายกิจกรรมเพื่อใหนักศึกษาคิด วิเคราะห วางแผนการทํางาน และแกไขปญหา
ผานกิจกรรมของหลักสูตร และกิจกรรมในรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3) มอบหมายงานที่ใหนักศึกษาไดนําความรูไปสรางผลงานเชิงสรางสรรคในรายวิชาที่
เกี่ยวของ
3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานปญญา
1) ใหคะแนนจากการทําแบบทดสอบ การอภิปราย และการทํากิจกรรมและผลงานใน
รายวิชาที่เกี่ยวของ
2) ประเมินจากพฤติกรรมการทํางานในกิจกรรมของหลักสูตร
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน และบุคคลอื่น ตลอดจนสามารถการทํางาน
รวมกับผูอื่นได
2) มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
3) มีความมุงมั่น ตั้งใจ และกระตือรือรนในการทํางาน
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รับผิดชอบ

4) มีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผตอเพื่อนรวมงานและบุคคลอื่น
5) มีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาแสดงออก
6) สนใจตอความตองการของผูใชบริการ
4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

1) สอดแทรกเรื่องการมีมนุษยสัมพันธ การทํางานรวมกับผูอื่น ความรับผิดชอบ ความ
มุงมั่น ตั้งใจ กระตือรือรนในการทํางาน การมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ ตอเพื่อนรวมงาน
และบุคคลอื่น การเชื่อมั่นในตนเอง กลาแสดงออกในทางที่ถูกตองและเหมาะสม
ตลอดจนการสนใจตอความตองการของผูใชบริการ ในการบรรยายในรายวิชาที่
เกี่ยวของ
2) มอบหมายกิจกรรมและงาน เพื่อใหนักศึกษาไดทํางานรวมกับเพื่อนรวมงานและชุมชน
ผานกิจกรรมของหลักสูตรและงานในรายวิชาที่เกี่ยวของ
3) สนับสนุนใหนักศึกษาไดมีประสบการณดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ ผานการฝกทักษะวิชาชีพ การฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
4) เปนแบบอยางแกนักศึกษา
4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ใหคะแนนในงานที่มอบหมาย
2) สังเกตพฤติกรรมการทํากิจกรรมและงาน
3) ใหคะแนนจากการฝกทักษะวิชาชีพ การฝกประสบการณภาคสนาม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถคิดวิเคราะหและแกปญหาในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตได
2) สามารถนําความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรมาใชในการคํานวณและวิเคราะหขอมูลเพื่อ
การปฏิบัติงานได
3) สามารถสื่อสารในดานฟง พูด อาน เขียน เพื่อการปฏิบัติงานได
4) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานได
5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สอดแทรกเรื่องการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารอยางถูกตองเหมาะสม และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบรรยายในรายวิชาที่เกี่ยวของ
2) มอบหมายใหนักศึกษาคนควา คิดวิเคราะห และนําเสนอผลการศึกษาคนควาโดยการ
ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในรายวิชาที่เกี่ยวของ
3) จัดอบรมโปรแกรมสําเร็จรูปและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของตามกิจกรรมของหลักสูตร
5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ใหคะแนนจากการทําแบบทดสอบ ผลงานการศึกษาคนควา และผลงานการนําเสนอ
2) ประเมินจากความรูกอนและหลังการอบรม
3) ประเมินจากพฤติกรรมการสื่อสารทั้งในและนอกหองเรียน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ตระหนักในคุณคา รูและเขาใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่สําคัญตอการดํารงตนและการ
ปฏิบัติงาน มีการนําหลักคุณธรรมมาใชในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน
1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา เสียสละ ซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
1.3 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย
1.4 มีศิลธรรม ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ
1.5 ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
2. ความรู
2.1 มีทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่เปน
พื้นฐานชีวิต
2.2 มีความรอบรู ติดตามความกาวหนาทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา และนํามาประยุกตใชเพื่อ
แกไขปญหาตาง ๆ
2.3 สามารถบูรณาการความรูในวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2.4 รูเทาทันสถานการณความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดอยางสรางสรรค และคิดอยางเปนระบบ
3.2 สามารถสืบคน วิเคราะห ประมวลและประเมินสารสนเทศ เพื่อใชแกปญหาอยาง
สรางสรรค
3.3 สามารถกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองใหมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น
3.4 สามารถประยุกตใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร และสรางนวัตกรรมที่เหมาะสมในการแก
ปญหา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่น
4.2 สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ
ของกลุม ทั้งในบทบาทผูนําหรือผูรวมทีมงาน
4.3 มีทักษะกระบวนการกลุมในการแกปญหาสถานการณตางๆ
4.4 วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
4.5 มีทักษะในการสรางเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแยงในกลุมหรือองคกรอยาง
เหมาะสม
4.6 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องคกรและสังคมอยางตอเนื่อง
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับ
โอกาส และวาระ
5.2 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูลขาวสารได
อยางมีประสิทธิภาพ
5.4 สามารถใชความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวลผล การแปลความหมาย
และการวิเคราะหขอมูลนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
5.4 สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลกปจจุบัน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก (  ) ความรับผิดชอบรอง (  )

รายวิชา\ผลการเรียนรู

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ















































1050102 ทักษะชีวิตเพือ่ ความงอกงามสวนบุคคล















































1050103 จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง















































1050213 จิตวิทยาการสื่อสาร















































1510101 จริยธรรมและทักษะชีวิต















































1520101 ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ















































1520102 ทักษะการคิดเชิงระบบ















































1520103 การคิดเชิงสรางสรรค















































1540201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร















































1540202 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ















































1540203 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห















































1540204 ภาษาไทยสําหรับครู















































1550101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร















































1550102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
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1050101 พฤติกรรมมนุษยกบั การพัฒนาตน
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รายวิชา\ผลการเรียนรู

5. ทักษะการวิเคราะห
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
และความรับผิดชอบ
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4














































1550104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน















































1550105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
1550106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทางวัฒนธรรม
อาเซียน
1550107 ภาษาอังกฤษสําหรับครู











































































































































1560101 ภาษาพมาเบื้องตน















































1560102 ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร















































1570101 ภาษาจีนเบื้องตน















































1570102 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร















































1580101 ภาษาฮินดีเบื้องตน















































1580102 ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร















































1590101 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน















































1590102 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร















































1610101 ภาษาเขมรเบื้องตน















































1610102 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
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1550103 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
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รายวิชา\ผลการเรียนรู

5. ทักษะการวิเคราะห
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
และความรับผิดชอบ
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4














































1620102 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร















































1630101 ภาษามลายูเบื้องตน















































1630102 ภาษามลายูเพือ่ การสื่อสาร















































1640101 ภาษาเวียดนามเบือ้ งตน















































1640102 ภาษาเวียดนามเพือ่ การสื่อสาร















































2010101 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป















































2010102 ชางเมืองเพชร















































2050101 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป















































2060101 สุนทรียภาพทางดนตรี















































2500100 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง















































2500101 การเมืองและการปกครองของไทย















































2500102 วิถีไทย















































2500103 ความเปนพลเมือง















































2500104 มนุษยกับสิ่งแวดลอม















































2500105 เพชรบุรีศึกษา
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1620101 ภาษาเกาหลีเบื้องตน

39

รายวิชา\ผลการเรียนรู

5. ทักษะการวิเคราะห
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
และความรับผิดชอบ
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4














































2500107 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท















































2500108 ความรับผิดชอบตอตนเอง















































2500109 สังคมนาอยู















































2500110 อัตลักษณไทย















































2560111 การตอตานการทุจริตคอรัปชัน่















































2560101 กฎหมายในชีวิตประจําวัน















































3560101 การเปนผูประกอบการเบื้องตน















































3560102 ทักษะความเปนผูนาํ และการทํางาน เปนทีม















































3560503 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน















































3560504 การบริหารการเงินสวนบุคคล















































3600101 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบือ้ งตน















































4010701 โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี















































4010702 วิทยาศาสตรกบั ชีวิต















































4010703 สิ่งแวดลอมกับการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน















































4010704 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
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2500106 อาเซียนศึกษา

40

รายวิชา\ผลการเรียนรู

5. ทักษะการวิเคราะห
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
และความรับผิดชอบ
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4














































4020102 เคมีและภูมิปญญาไทย















































4030001 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ















































4030002 พืชพรรณเพื่อชีวิต















































4030003 เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน















































4040101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน















































4040102 การคิดและการตัดสินใจ















































4070301 การสรางเสริมสุขภาวะ















































4070302 สุขภาพครอบครัว















































4080101 กีฬาเพื่อสุขภาพ















































4080102 นันทนาการเพื่อชีวิต















































4080103 รูปรางและการควบคุมน้ําหนัก















































4080104 วิทยาศาสตรการกีฬา















































4080105 ทักษะการวายน้ํา















































4090101 อาหารนานาชาติเบื้องตน















































4100904 การแพทยแผนไทยในชีวิตประจําวัน
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4020101 เคมีในชีวิตประจําวัน

41

รายวิชา\ผลการเรียนรู

5. ทักษะการวิเคราะห
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
และความรับผิดชอบ
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4














































5000101 เกษตรในชีวิตประจําวัน















































5040606 การเลี้ยงสัตวเพื่อการนันทนาการ















































5060609 ทรัพยากรทางน้ําและการอนุรักษ















































5070311 การถนอมอาหารในชีวิตประจําวัน















































5070613 ขนมอบเบื้องตนเพื่อการประกอบธุรกิจ















































5070614 อาหารเพื่อสุขภาพ















































5070615 เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ















































5540602 พลังงานทดแทน















































5540603 การประหยัดพลังงาน















































5570103 ไฟฟาสําหรับชีวิตประจําวัน















































5580704 เทคโนโลยีอัจฉริยะ















































5590101 การขับขี่ปลอดภัย















































5800101 เทคโนโลยีทองถิ่น















































7130401 การใชซอฟตแวรจัดทําเอกสารงานคํานวณ















































7130402 เทคโนโลยีการนําเสนองาน
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4120101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

42

รายวิชา\ผลการเรียนรู

5. ทักษะการวิเคราะห
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
และความรับผิดชอบ
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4

7130403 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู















































8010801 การชวยฟนคืนชีพ















































8010802 การจัดการดูแลผูประสบภัยพิบัติ















































8010804 ชีวิตและสุขภาพ















































8010805 หลักประกันสุขภาพแหงชาติของคนไทย
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
1. ทักษะคุณธรรม และจริยธรรม
1.1 มีความซื่อสัตย
1.2 มีความเสียสละ และจิตสาธารณะ
1.3 มีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตน
1.4 มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา
1.5 มีความรับผิดชอบ ความเอาใจใสตองานในหนาที่
1.6 ขยัน สูงาน และอดทน
2. ทักษะทางความรู
2.1 มีความรู ความเขาใจ ในหลักวิชาการและทฤษฎีที่สําคัญในวิชาชีพ
2.2 ติดตามความรู ความกาวหนาในเหตุการณโลกในปจจุบัน
2.3 สามารถใชภาษาไทยในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและเหมาะสม
2.4 สามารถใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและเหมาะสม
3. ทักษะทางปญญา
3.1 สามารถประยุกตใชความรูในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม
3.2 สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ และทํางานไดอยางมีระบบ
3.3 มีความคิดสรางสรรคในการทํางาน
3.4 มีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน และบุคคลอื่น ตลอดจนสามารถการทํางานรวมกับ
ผูอื่นได
4.2 มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
4.3 มีความมุงมั่น ตั้งใจ และกระตือรือรนในการทํางาน
4.4 มีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผตอเพื่อนรวมงานและบุคคลอื่น
4.5 มีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาแสดงออก
4.6 สนใจตอความตองการของผูใชบริการ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถคิดวิเคราะหและแกปญหาในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตได
5.2 สามารถนําความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรมาใชในการคํานวณและวิเคราะหขอมูลเพื่อการ
ปฏิบัติงานได
5.3 สามารถสื่อสารในดานฟง พูด อาน เขียน เพื่อการปฏิบัติงานได
5.4 สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานได

44
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะดาน
ความรับผิดชอบหลัก (  ) ความรับผิดชอบรอง (  )

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

3. ทักษะทางปญญา

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

2.1

2.2 2.3 2.4 3.1

3.2 3.3 3.4 4.1

4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

5.1 5.2 5.3 5.4
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1631101 สารสนเทศในบริบทสังคม
1631102 จริยธรรมและกฎหมายใน
วิชาชีพบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร
1631501 การบริการสารสนเทศ
1631601 เทคโนโลยีการจัดการ
สารสนเทศ
1632201 แหลงสารสนเทศ
1632202 สารสนเทศสําหรับเด็กและ
เยาวชน
1632301 การจัดการสารสนเทศสํานักงาน
1632302 ธุรกิจการพิมพ
1632401 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
1632402 การวิเคราะหทรัพยากร
สารสนเทศ : ระบบทศนิยม
ของดิวอี้
1632403 การทํารายการทรัพยากร
สารสนเทศ
1632501 การสงเสริมการอานและการ
เรียนรู

2. ความรู

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

45

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

3. ทักษะทางปญญา

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

2.1

2.2 2.3 2.4 3.1

3.2 3.3 3.4 4.1

4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

5.1 5.2 5.3 5.4
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1632502 การจัดเก็บและการคนคืน
สารสนเทศเบื้องตน
1632503 ภาษาอังกฤษสําหรับงาน
สารสนเทศ
1633201 สิ่งพิมพตอเนื่อง
1633301 การจัดการสารสนเทศและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
1633302 การจัดและบริหารสถาบัน
บริการสารสนเทศ
1633303 การจัดและบริหารหองสมุด
เฉพาะและหองสมุดสถาบัน
อุดมศึกษา
1633304 การจัดและบริหารหองสมุด
ประชาชนและหองสมุดโรงเรียน
1633305 การบริหารโครงการทาง
บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร
1633306 การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
1633401 การวิเคราะหทรัพยากร
สารสนเทศ : ระบบหอสมุด
รัฐสภาอเมริกัน

2. ความรู

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

46

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

3. ทักษะทางปญญา

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

2.1

2.2 2.3 2.4 3.1

3.2 3.3 3.4 4.1

4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

5.1 5.2 5.3 5.4
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1633402 สถิติเพื่อการวิจัยทาง
บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร
1633403 การทํารายการสื่อดิจิทัล
1633404 บรรณานุกรม ดรรชนีและ
สาระสังเขป
1633501 บริการสารสนเทศเฉพาะกลุม
1633502 การสอนการใชหองสมุดและ
ศูนยสารสนเทศ
1633601 การจัดการฐานขอมูลสําหรับ
งานสารสนเทศ
1633602 หองสมุดดิจิทัล
1633603 การออกแบบและพัฒนา
เว็บไซตในงานสารสนเทศ
1633604 การออกแบบและพัฒนาสื่อ
ประสม
1633605 การปรับแตงและการเผยแพร
สารสนเทศ
1633901 ระเบียบวิธีวิจยั ทาง
บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร

2. ความรู

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

3. ทักษะทางปญญา

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

2.1

2.2 2.3 2.4 3.1

3.2 3.3 3.4 4.1

4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

5.1 5.2 5.3 5.4
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1634901 สัมมนาหัวขอปจจุบันทาง
บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร
1634902 การเตรียมฝกประสบการณ
วิชาชีพและสหกิจศึกษาทาง
บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร
1634903 การฝกประสบการณวิชาชีพ
ทางบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร
1634904 สหกิจศึกษาทาง
บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร

2. ความรู

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฏระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
(หมวด 7) (ภาคผนวก ช)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
หลักสูตรมีการกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเป นสวนหนึ่งของระบบ
ประกันคุณ ภาพภายในของสถาบัน อุดมศึกษา และดําเนิน การจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ซึ่งผูประเมิน ภายนอก
สามารถตรวจสอบได ดังนี้
1) หลักสูตรมีการแตงตั้งคณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตาม
แผนการสอน และมี การแต งตั้ งคณะกรรมการทวนสอบของคณะ กํ าหนดขั้น ตอนและวิธีการทวนสอบ
ระยะเวลาการดําเนินการทวนสอบ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติกรณีการประเมินผลสัมฤทธิ์ มีความผิดปกติ
และดําเนินการรายงานผลการทวนสอบ
2) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาความเหมาะของขอสอบ
ใหเปนไปตามแผนการสอนและทําการประเมินขอสอบโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอกหลักสูตรรวมดวย
3) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูแ ละรายงานผล
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษานั้น
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร
1) สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาโดยใชแบบสอบถามหรือประชุมรวมกัน
2) ใหสถานประกอบการมีสวนรวมในการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาจาก
การฝกประสบการณภาคสนาม
3) มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการฝกปฏิบัติงาน โครงงาน และ/หรือ
งานวิจัยที่ผูเรียนไดรับมอบหมาย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
2.2.1 การไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานความรูไดรับ
ตรงกับงานที่ทํา ทักษะความสามารถที่เรียนนําไปใชไดกับงานที่ทํา ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ
อาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการสงแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจใน
บัณฑิตที่จบการศึกษา และเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยสอบถามระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม
และคุณสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
2.2.4 การประเมินจากศิษยเกาที่ไปประกอบอาชีพ ดานความรูจากสาขาวิชาที่เรียน สามารถนําไป
ประกอบอาชีพได ขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรจากศิษยเกา และ/หรือ ขอเสนอแนะจากผูทรง
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คุณวุฒิ ภายนอก อาจารยพิเศษ ตอความพรอมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
(หมวด 10) (ภาคผนวก ช)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 มีอาจารยพี่เลี้ยงใหคําแนะนําและคําปรึกษาเพื่อเรียนรูและปรับตัวเขาสูการเปนอาจารยในคณะ
1.2 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูกับอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย
คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน
1.3 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรูและประสบการณ เพื่อนําไปใชในการสอนและการวิจัยอยาง
ตอเนื่อง โดยผานการทําวิจัยที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่ตนสอน สนับสนุนดานการศึกษาตอ การฝกอบรม
การศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ และการประชุมทางวิชาการ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ใหอาจารยใหมเขาสังเกตการณการเรียนการสอนในชั้นเรียน ในรายวิชาของหลักสูตร
2.1.2 ใหอาจารยพี่เลี้ยงใหคําแนะนําในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลแก
อาจารยใหม
2.1.3 ส งเสริมและสนั บ สนุ น ให อาจารยใหมเขารับ การอบรมหรือสัม มนาเพื่ อพัฒ นาทักษะการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
2.2.1 สงเสริมและกระตุนใหเขียนผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวของกับหลักสูตร ทั้งที่เปนบทความ
วิชาการ เอกสารประกอบการสอน ตํารา งานวิจัย เปนตน
2.2.2 สงเสริมใหทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2.2.3 สงเสริมและสนับสนุนใหนําองคความรูในหลักสูตร เพื่อการใหบริการวิชาการแกชุมชน
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
มีคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดําเนินการบริหารหลักสูตร ดังนี้
1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสรางคณะ คือ ประธานสาขาวิชา คณะกรรมการสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ทําหนาที่จัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการหลักสูตรให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน และตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.3 มีคณะกรรมการประจําหลักสูตรเปนผูกํากับดูแลและคอยใหคําแนะนํา ตลอดจนแนวปฏิบัติใหแก
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารระดับคณะและ
อาจารยผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูลสําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทําทุกปอยาง
ตอเนื่อง
1.5 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
1.6 การดําเนินการบริหารหลักสูตร มีการดําเนินการดังนี้
1.6.1 ระดับรายวิชา
1) กอนเปดภาคเรียน มีการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน เพื่อยืนยัน
การจัดตารางสอน และวันกําหนดสง มคอ.3 และ มคอ. 4 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2) มอบหมายใหสํารวจและรายงานความตองการเพื่อจัดเตรียมความพรอมในดานเครื่องมือ
อุปกรณประกอบการเรียนการสอน สื่อการสอน และเอกสารประกอบการสอน
3) รายงานแผนการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1.6.2 ระดับคณะ
1) มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอน
ในภาคการศึกษาที่ 2
2) จัดใหมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษาอยางนอย 1 ครั้ง/ภาค
การศึกษา และแจงผลการประเมินใหอาจารยผูสอนทราบเปนรายบุคคล เพื่อปรับปรุงการสอนตอไป
3) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา อาจารยผูสอนสง มคอ.5 และ
มคอ.6 เพื่อจัดทํา มคอ. 7 สําหรับเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรตอไป
4) แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป ทําหนาที่ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มีการประมาณการรายจายตอนักศึกษาหนึ่ งคนตอป และมีการคํานวณรายรับ จากงบประมาณ
แผนดิน และรายไดจากคาลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ใหเพียงพอตอการดําเนินการ
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2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
ลําดับ
รายการ
จํานวน หนวยนับ
1
เครื่องคอมพิวเตอร
1 เครื่อง
2
เครื่องพิมพ
3 เครื่อง
3
เครื่องตัดกระดาษ
1 เครื่อง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดซื้อหนังสือ ตํารา และสื่อ
อื่น ๆ ที่ จําเป น และเกี่ย วของ ตามที่ อาจารยผู สอนแต ละรายวิชาเสนอแนะรายชื่อ สําหรับ ใหบริการแก
อาจารยและนักศึกษาไดคนควาและใชประกอบการเรียนการสอน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมิ น ความเพี ย งพอของทรัพ ยากรดํ าเนิ น การโดยคณะมนุ ษ ยศาสตรและสังคมศาสตร
หนวยงานที่เกี่ยวของ และนักศึกษา
2.4.1 คณะกรรมการหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ประเมินทรัพยากรและ
จํานวนงบประมาณที่จําเปนตอคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2.4.2 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประเมินหนังสือ
ตํารา สิ่งพิมพ สื่ออื่น ๆ และการบริหารทางคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และการคนควาตาง ๆ ซึ่งเปนการ
ประเมินในภาพรวมของมหาวิทยาลัยโดยประสานผลการประเมินจากคณะ/หนวยงานตาง ๆ
2.4.3 นักศึกษาประเมิน โดยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการสนับสนุนการเรียนการ
สอนดวยวิธีการตาง ๆ เชน การตั้งกลองรับฟงความคิดเห็น การรับฟงความคิดเห็นในการประชุม/สัมมนา
เชน การสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ปฐมนิเทศ ปจฉิมนิเทศนักศึกษา เปนตน
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
3.1.1 ทดสอบความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.)
และคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดต ามเกณฑที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา
3.1.2 ทดสอบปฏิบัติการสอน
3.1.3 สอบสัมภาษณ
3.1.4 ปฐมนิเทศอาจารยใหม เพื่อใหมีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของครู ทั้งในดานการ
สอน การวิจัย การบริการชุมชน และการทํานุบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.2.1 อาจารยแจงใหนักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการ
ศึกษา
3.2.2 กรณีวิชาฝกประสบการณภาคสนาม บุคลากรผูเกี่ยวของในแหลงฝกรวมประเมินความรู
ความสามารถ ตลอดจนคุณลักษณะของนักศึกษา
3.2.3 อาจารยผูสอนประชุมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
3.2.4 เสนอขอมูลตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อรวบรวมและจัดทํารางการปรับปรุง
หลักสูตร และรวมประชาพิจารณใหขอคิดเห็น
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3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
3.3.1 การจัดจางอาจารยพิเศษเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3.3.2 การพิจารณาคัดเลือกตองผานการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และตอง
เสนอประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวขอวิชาที่จะสอน
3.3.3 ประธานสาขาวิชาเปนผูเสนอความตองการในการจาง และเสาะหาผูมีคุณสมบัติตรงความ
ตองการเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3.3.4 การจัดจางอาจารยพิเศษ ตองวางแผนลวงหนาหนึ่งภาคการศึกษา
3.3.5 ประเมินผลการสอนของอาจารยพิเศษเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
4.1.1 มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนใหตรงตามภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบกอนการ
รับเขาทํางาน
4.1.2 ตองผานการสอบแขงขันที่ประกอบดวยการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณโดยใหความ
สําคัญตอความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหนง และทัศนคติตอการใหบริการอาจารยและนักศึกษา
4.1.3 มหาวิทยาลัยออกกฎ ระเบียบในการบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการเรียนการสอนให
ครบกระบวนการ (รั บ สมั คร คั ดเลื อก ตอรอง บรรจุ ปฐมนิเทศ อบรม และพัฒ นาบุคลากร ระบบการ
พิจารณาความดีความชอบ)
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจัดสรรงบประมาณเพื่อการฝกอบรมใหกับบุคลากร
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน
โดยนักศึกษาที่มีปญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของ
คณะทุกคนจะตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษา และทุกคนตองกําหนดชั่วโมงให
คํ า ปรึ ก ษา (Office Hours) เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาเข าปรึ ก ษาได นอกจากนี้ ต อ งมี ที่ ป รึ ก ษากิ จ กรรมเพื่ อ ให
คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแกนักศึกษา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคํารองได และ
มหาวิทยาลัยตองมีการจัดระบบที่เปดโอกาสให นักศึกษาอุทธรณในเรื่องตาง ๆ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ
วิชาการ โดยกําหนดเปนกฎระเบียบ และกระบวนการในการพิจารณาคําอุทธรณเหลานั้น
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ตลาดแรงงานของบัณฑิตอยูในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ และจากสภาพ
สั งคมป จ จุ บั น ที่ เป น สั งคมแห งข อ มู ล ข าวสาร และการเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต ส งผลให ก ารผลิ ต บั ณ ฑิ ต ด าน
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรมีความจําเปนมากในพื้นที่นี้ บัณฑิตสวนใหญทํางานหองสมุด เชน
หองสมุดโรงเรียน หองสมุดประชาชน หองสมุดมหาวิทยาลัย เปนตน ตลอดจนทํางานในภาคธุรกิจ
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จากการติดตามคุณภาพบัณฑิตนั้น ดวยการสํารวจความพึงพอใจของหนวยงานตอคุณภาพของบัณฑิต
พบวา ผูประกอบการพึงพอใจในความขยันหมั่นเพียรของบัณฑิต ความรอบรูในดานวิชาการ และบัณฑิตมี
ทักษะประสบการณในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานหองสมุด เปนตน
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม     
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
    
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือ มาตรฐานนคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม     
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแต
ละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนิน     
การของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดกาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน     
60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนที่
    
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ     
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปที่แลว
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
    
จัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ
    
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
    
วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย / บัณฑิตใหมที่มีตอ
 
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา

3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบันฯ หรือ
กําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไวในรายละเอียด
หลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิตองมีผลการดําเนินการที่บรรลุตามเปาหมายตัว
บ ง ชี้ ทั้ ง หมดอยู ในเกณฑ ดี จึ ง จะได รั บ การเผยแพร ห ลั ก สู ต รที่ ไ ด ม าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยเกณฑการประเมินผานคือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ
80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
* สกอ. แจงขอมูลปที่ดําเนินงานตามกรอบฯ (เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554) ดังนี้
- กรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหระบุ 3 ชอง คือ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3
- กรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ป) ใหระบุ 5 ชอง คือ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
- กรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ป) ใหระบุ 6 ชอง คือ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุก ๆ หัวขอวามีความเขาใจ
หรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจาก
นั กศึ กษา การตอบคํ า ถามของนั กศึ ก ษาในชั้น เรีย น ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมู ล จากที่ก ลาวขางตน แลว ก็ จ ะ
สามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็
จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมี
ความเขาใจหรือไมในเนื้อหาที่สอนไป สวนชวงหลังการสอนหากพบวามีปญหามีขอเสนอแนะจากผูเรียนก็
จะตองมีการดําเนินการวิเคราะหปญหาที่เกิดจากการเรียนการสอน เพื่อนําไปปรับปรุงกลยุทธการสอนและ
พัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน การ
ตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชสื่อ
การสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาครวมนั้นจะกระทํา เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร ติดตามประเมินความรู
ของนักศึกษาวา สามารถปฏิบัติงานไดหรือไม มีความรับผิดชอบ และขาดคุณสมบัติในดานใด ซึ่งจะมีการ
รวบรวมขอมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียน
การสอนทั้งในภาพรวมและในแตละวิชา โดยสํารวจจากนักศึกษาปสุดทาย บัณฑิตใหม ผูใชบัณฑิต และ
ผูทรงคุณวุฒิ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน ที่ไดรับการ
แตงตั้งจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดง
การปรับ ปรุงดั ชนี ดานมาตรฐานและคุณ ภาพการศึ กษาตลอดจนมีการประเมิ น เพื่ อปรับ ปรุงและพั ฒ นา
หลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 การปรับปรุงยอย/หรือบางรายวิชา ทําไดโดยการรวบรวมขอมูล การสอบถาม และการประชุม
ผูบริหารระดับคณะ อาจารยผูสอน อาจารยประจําหลักสูตร และนักศึกษา จะทําใหทราบป ญหาในการ
บริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแตละรายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการ
ปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันที ซึ่งก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําไดตลอดเวลาที่
พบปญหา พรอมรายงานผลการปรับปรุงตอคณะกรรมการวิชาการ สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย
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4.2 การปรับปรุงหลักสูตร ใหคณะกรรมการประเมินนั้นทั้งฉบับนั้นจะกระทําทุก 5 ป ทั้งนี้เพื่อให
หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบตั ิ – ศึกษาดวยตนเอง)
1540201

1540202

1540203

1540204

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Thai for Communication
การฝ กและพั ฒ นาทั กษะการใช ภาษาไทยเพื่ อการฟ ง การพู ด การอ าน และการเขี ย นให
สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถฟงเพื่อจับใจความสําคัญ การแปลความ การ
ตีความ และการขยายความ ฝกพูดในสถานการณ ตาง ๆ เขียน และการใช สื่อประสมในทาง
วิชาการในการนําเสนอผลการสืบคน โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา จริยธรรม
ในการใชภาษาไทย การสื่อสารในสังคมออนไลนและสถานการณจริง
ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3 (3–0–6)
Thai for Business Specific Purposes
การพัฒนาทักษะภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับอาชีพตาง ๆ โดยเนนการพูด การ
เขียนในโอกาสตาง ๆ การพู ดแสดงความคิดเห็น การเจรจาทางธุรกิ จ การเขียนจดหมาย
ธุรกิจ การเขียนหนังสือโตตอบทางธุรกิจ การเขียนขาวประชาสัมพันธทางธุรกิจ การสื่อสาร
ธุรกิจผานสังคมออนไลนและเจรจาทางธุรกิจในสถานการณจริง
ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห
3 (3–0–6)
Thai for Critical thinking
หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะหและการสังเคราะห เนนทักษะการรับสาร
จากการฟง และการอานสามารถนําสารที่ไดรับไปสูกระบวนการคิดวิเคราะหและนําเสนอได
การฟ งเพื่ อ จั บ ใจความ การฟ งเพื่ อ การวิเคราะห การฟ งเพื่ อการตี ค วาม การฟ งอย า งมี
วิจารณญาณ รวมถึงการอานเพื่ อจับใจความ การอานเพื่ อการวิเคราะห การอานเพื่อการ
ตีความ และการอานอยางมีวิจารณญาณ การสื่อสารในสังคมออนไลนและสถานการณจริง
3 (3–0–6)
ภาษาไทยสําหรับครู
Thai for Teachers
การฝ ก และพั ฒ นาทั ก ษะการใช ภ าษาไทยเพื่ อ การฟ ง การพู ด การอ า น และการเขี ย น
ภาษาไทย ธรรมชาติของภาษา ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย หลักการใชภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร สารสนเทศที่เกี่ยวของกับภาษาไทย โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา
ดานการฟง การพูด การอานและการเขียน เพื่อพัฒนาสมรรถนะความเปนครู
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รหัสวิชา

1550101

1550102

1550103

1550104

1550105

1550106

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบตั ิ – ศึกษาดวยตนเอง)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
English for Communication
การพั ฒ นาทั ก ษะการใช ภ าษาอั งกฤษเพื่ อ การฟ ง การพู ด การอ าน และ การเขีย นที่
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน โดยใชศัพท สํานวน และโครงสรางไวยากรณ ไดอยางถูกตอง
เหมาะสม นําเสนอความคิดและความรูที่เกี่ยวของกับทองถิ่นและสากลที่ไดจากการฟงและ
การอาน จากสื่อที่หลากหลาย การสื่อสารในสังคมออนไลนและสถานการณจริง
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3–0–6)
English for Study Skills
การพัฒนาทักษะการเรียนรู การศึกษาคนควา การฟงและการอาน การอนุมานความ การจับ
ใจความและรายละเอียดสําคัญ การสรุปความ และนําเสนอขอมูลดวยการพูดและการเขียน
สั้น ๆ ตอบุคคล ตอสาธารณะ การแสวงหาความรูสื่อตาง ๆ สื่อออนไลนสาธารณะ และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางถูกตองเหมาะสม
ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3–0–6)
English for Careers
การฝ ก ทั กษะการใช ภ าษาอั งกฤษ โดยเน น ทั ก ษะการฟ ง การพู ด การอาน การเขีย น ที่
เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพอยางถูกตองตามเนื้อหาและบริบท การสนทนาในโอกาส
ตาง ๆ การแสดงความคิดเห็น การอานสรุปความ การเขียนในงานอาชีพตาง ๆ โดยใชศัพท
สํานวน และโครงสรางไวยากรณ ไดอยางถูกตองเหมาะสม
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (3–0–6)
Foundation English
ความรูเบื้องตนของภาษาอังกฤษดานเสียงและโครงสรางทางภาษา คําศัพท ความหมายของ
ประโยค การเรียงลําดับคํา การออกเสียงคํา วลี และประโยค เพิ่มพูนทักษะการสื่อสารระดับ
พื้นฐาน เรียนรูคําศัพทอยางนอย 1,500 คํา ทั้งที่เกี่ยวของกับบริบทของผูเรียนและสากล
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (3–0–6)
English for Business Communication
ภาษาอังกฤษที่ใชในการสื่อสารทางธุรกิจ ฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน
ตามบริบท การสื่อสารทางธุรกิจ ทั้งเนื้อหาและวิธีการตามสถานการณ พัฒนาความรู ความ
สามารถในการปฏิสัมพันธ การนําเสนอสินคา การสื่อสารทางธุรกิจทองถิ่นและสากลทั่วไป
โดยสื่อสารกับบุคคลสื่อสารทางสื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อสังคมออนไลน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียน
3 (3–0–6)
English for ASEAN Cultural Communication
การฝกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การฟง การพูด การอาน และการเขียนที่เกี่ยวของ
กับอาเซียนอยางบูรณาการ ใชคําศัพท สํานวน และภาษาที่ถูกตองเหมาะสมกับบริบทใน
อาเซียน ศึกษาข อมูลความรูระดับพื้ น ฐานของประเทศสมาชิ กอาเซี ยน พั ฒ นาทั กษะการ
นําเสนอความคิ ด ความรู การอภิ ป ราย การติดตอสื่อสารผ านสื่ อสั งคมออนไลน และการ
แสวงหาความรูผานสื่อตาง ๆ และประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม
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รหัสวิชา

1550107

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

ภาษาอังกฤษสําหรับครู
3 (3–0–6)
English for Teachers
การศึกษาและพั ฒนาทักษะการฟ ง การพู ด การอ าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อเปน
เครื่องมือในการสื่อสารทางดานการเรียนการสอนและการปฏิ บัติงานในสถานศึกษา การ
สื บ ค น ข อ มู ล แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น นํ า เสนองานทางวิ ช าการ และการฝ ก สอนใน
สถานการณจริง โดยใชคําศัพทสํานวนและรูปประโยคที่ถูกตองเหมาะสม
ภาษาพมาเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Burmese
ฝกทักษะพื้นฐานการฟง พูด อาน เขียนภาษาพมาในระดับตน และศึกษาโครงสรางพื้นฐาน
ของภาษาพมา ระบบเสียง คํา ประโยคระดับพื้นฐาน
ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Burmese for Communication
เรียนรูและพัฒนาทักษะดานการฟง พูด อาน เขียนภาษาพมาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
โดยใชคําศัพท สํานวนและรูปประโยคที่ถูกตองเหมาะสมเชิงสังคมและวัฒนธรรม
ภาษาจีนเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Chinese
หลักและวิธีการถอดเสียงอานภาษาจีนกลางดวยระบบสัทอักษรจีน (ฮั่นอวี่ พินอิน) การอาน
ออกเสียงที่ถูกวิธีและเปนมาตรฐานสากล บูรณาการทักษะ การฟง การพูด การอาน และ
การเขียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ฝกทองจําบทสนทนาและอานขอความสั้นๆ และเขียนประโยค
พื้นฐานโดยใชรูปแบบโครงสราง ไวยากรณพื้นฐาน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Chinese for Communication
เรีย นรู และพั ฒ นาทั กษะการฟ ง การพู ด การอาน และการเขีย น เพื่ อการสื่ อสารในชี วิ ต
ประจํ า วั น โดยใช คํา ศั พ ท สํานวน และรูป ประโยคอยางถู กต องเหมาะสมเชิ งสังคมและ
วัฒนธรรม
ภาษาฮินดีเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Hindi
เรียนรูระบบเสียงภาษาฮินดี ฝกทักษะการฟง การพูด สํานวนภาษาที่ใชในชีวิตประจําวัน
และเรียนตัวอักษรภาษาฮินดี เพื่อสามารถอานและเขียนคําศัพทและสํานวนพื้นฐานได
ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Hindi for Communication
เรี ย นรู แ ละพั ฒ นาทั ก ษะด า นการฟ ง พู ด อ า น เขี ย นภาษาฮิ น ดี เ พื่ อ การสื่ อ สารใน
ชี วิ ต ประจํ า วั น โดยใช คํ า ศัพ ท สํ านวนและรู ป ประโยคที่ ถู กต องเหมาะสมเชิ งสั งคมและ
วัฒนธรรม
0

1560101

1560102

0

1570101

0

1570102

1580101

1580102

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบตั ิ – ศึกษาดวยตนเอง)
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ภาษาญี่ปุนเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Japanese
เรียนรูระบบเสียงภาษาญี่ปุน ฝกทักษะการฟง การพูด สํานวนภาษาที่ใชในชีวิตประจําวัน
และเรียนตัวอักษรฮิรากานะและตัวอักษรคาตาคานะ เพื่ อสามารถอานและเขียนคําศัพท
และรูปประโยคขั้นพื้นฐานได
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Japanese for Communication
พัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจํา
วัน สามารถใชคําศัพท สํานวนและรูปประโยคอยางถูกตองเหมาะสมเชิงสังคมและวัฒนธรรม
ภาษาเขมรเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Khmer
เรียนรูระบบเสียงภาษาเขมร ฝกทักษะการฟง การพูด สํานวนภาษาที่ใชในชีวิตประจําวัน
และเรียนตัวอักษรภาษาเขมร เพื่อสามารถอานและเขียนคําศัพท และสํานวนพื้นฐานได
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Khmer for Communication
เรี ย นรู แ ละพั ฒ นาทั ก ษะด า นการฟ ง พู ด อ าน เขี ย นภาษาเขมร เพื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต
ประจําวัน โดยใชคําศัพท สํานวนและรูปประโยคที่ถูกตองเหมาะสมเชิงสังคมและวัฒนธรรม
ภาษาเกาหลีเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Korean
เรียนรูตัวอักษรเกาหลีและรูปแบบการประสมคํา ฝกทักษะพื้นฐานดานการฟง พูด อานและ
เขียน คําศัพท สํานวน โครงสรางประโยคและไวยากรณขั้นพื้นฐาน
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Korean for Communication
เรีย นรูทักษะการอานและการออกเสียงอั กษรเกาหลีขั้นพื้ น ฐาน ศึกษาและฝกทั กษะการ
สนทนาเรื่องทั่ว ๆ ไปเพื่อใชในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน และการใชคําศัพท สํานวนตาง ๆ

ตามวัฒนธรรมเกาหลี

ภาษามลายูเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Malay
ฝกทักษะดานการฟง พูด อาน เขียน ภาษามลายูในระดับตน และศึกษาโครงสรางพื้นฐาน
ของภาษามลายูระบบเสียง คําและประโยคระดับพื้นฐาน
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Malay for Communication
เรี ย นรู และพั ฒ นาทั ก ษะด านการฟ ง พู ด อ าน เขี ย นภาษามลายู เพื่ อ การสื่ อสารในชี วิ ต
ประจํ า วั น โดยใช คํ า ศั พ ท สํ า นวนและรู ป ประโยคที่ ถู ก ต อ งเหมาะสมเชิ ง สั ง คม และ
วัฒนธรรม
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1640101

1640102

1050101

1050102

1050103

ภาษาเวียดนามเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Vietnam
ฝ กทั ก ษะด า นการฟ ง พู ด อ าน เขี ย น ภาษาเวีย ดนามในระดับ ต น และศึก ษาโครงสราง
พื้นฐานของภาษาเวียดนามระบบเสียง คําและประโยคระดับพื้นฐาน
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Vietnam for Communication
เรียนรูและพัฒนาทักษะดานการฟง พูด อาน เขียนภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิต
ประจําวัน โดยใชคําศัพท สํานวนและรูปประโยคที่ถูกตองเหมาะสมเชิงสังคมและวัฒนธรรม
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3 (3–0–6)
Human Behavior and Self Development
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย ปจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษยดานชีววิทยา
จิตวิทยา สังคมวิทยา และจริยธรรม ปรัชญาในการศึกษาตน การพัฒนาตนและบุคลิกภาพ
มนุษยสัมพันธและการทํางานเปนทีม ทักษะการจัดการภาวะความขัดแยง ทักษะการคิด
อยางมีวิจารณญาณ ทักษะการแกปญหา ทักษะการแสวงหาความรูจากสื่อตาง ๆ และการ
เสริมสรางสุขภาวะ
ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามสวนบุคคล
3 (3–0–6)
Life Skills for Personal Growth
ความหมาย แนวคิด การเจริญเติบโตและพัฒนาการ องคประกอบ ทักษะชีวิตในดานสวน
บุคคล ครอบครัว ดานสังคม การเรียนรูการพึ่งตนเอง เพื่อใหเกิดความสมดุลในการดําเนิน
ชีวิตอยางมีความสุขแบบยั่งยืน
จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง
3 (3–0–6)
Psychology of Peace and Reconciliation
ความหมาย ความเปนมา และความสําคัญของการสรางสันติภาพใน โลกยุดใหม สันติภาพใน
ทัศนะของนักจิตวิทยา แนวคิด ทฤษฏีและผลการวิจัยเกี่ยวกับความรุนแรงจากภัยอันตราย
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาวะผูนําและการตัดสินใจในสถานการณวิกฤติ การเตรียมชีวิต
เพื่อการอยูในสังคมอยางสันติสุข วิถีทางไปสูสันติภาพและการสราง ความสมานฉันท รวมทั้ง
การประยุกตหลักศาสนาในการแกไขปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี
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จิตวิทยาการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Psychology of Communication
แนวคิดและกระบวนการสื่ อสาร วิธีการศึ กษาการสื่อสารในองคการ การสื่อสารระหวาง
บุคคล กลุมและองคการ การเปนผูสงสารและผูรับสารที่ดี การสะทอนกลับของการสื่อสาร
โครงสรางขององคการที่สัมพันธกับประสิทธิภาพของการสื่อสาร ผลกระทบของการสื่อสาร
ตอผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงานและการสรางความผูกพันตอองคการ รวมทั้งการ
ประยุกตความรูทางจิตวิทยา เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสารที่เกิดขึ้นใน
องคการ ไดแก การประชาสัมพันธดวยหลักจิตวิทยา การบริหารจัดการกับขาวลือ การสราง
แรงจูงใจเพื่อการชักชวน และการวิเคราะหภาษาทาทางของบุคคล
จริยธรรมและทักษะชีวิต
3 (3–0–6)
Ethics and Life Skills
แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในมิติปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร จริยธรรม หลักจริยธรรม เพื่อ
การดําเนินชีวิตที่ดีงาม การพั ฒ นาทั กษะชีวิตดานตาง ๆ การคิดอยางมีวิจารณญาญ การ
แกปญหา การเรียนรูการพึ่งตนเอง และกระบวนการแสวงหาความรูและพัฒนาปญญาเพื่อ
การดํารงตนอยูรวมกันในสังคมอยางมีสันติสุข
ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ
3 (3–0–6)
Information Literacy Skills
ความหมาย ความสําคัญของการรูสารสนเทศ แหลงสารสนเทศและการบริหารกลยุทธและ
ทักษะการแสวงหาความรูจากสื่อตางๆ สืบคนสารสนเทศ ฐานขอมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส
การรวบรวมและประเมินคาสารสนเทศ การวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ เพื่อการ
นําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ การนําเสนอสารสนเทศดวยการเขียนรายงานทางวิชาการ มี
จริยธรรมในการใชสารสนเทศ และทักษะการใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม
ทักษะการคิดเชิงระบบ
3 (3–0–6)
Systemic Thinking Skills
ความเชี่ยวชาญในการคิดวิเคราะหเชิงระบบ การคิดสังเคราะหเชิงระบบ การคิดประเมินเชิง
ระบบ และการคิดพัฒนาเชิงระบบ เกี่ยวกับสิ่งใด ๆ บนพื้นฐานที่วาแตละสิ่งลวนเปนหนึ่ง
หน ว ยระบบและมี ค วามเป น ระบบ สิ่ งเหล านั้ น เช น ตนของตนเอง บุ ค คลอื่ น องค ก ร
ทรัพยากร สังคม ทองถิ่น และประเทศชาติ
การคิดเชิงสรางสรรค
3 (3–0–6)
Creative Thinking
ความหมายและความสําคัญของการคิดเชิงสรางสรรค หลักการ วิธีการและเทคนิคในการคิด
เชิ งสรา งสรรค การพั ฒ นาในการคิด เชิงสรางสรรค ฝก สรางต น แบบที่ ไดจ ากการคิด เชิ ง
สรางสรรค
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สุนทรียภาพทางทัศนศิลป
3 (3–0–6)
Aesthetics of Visual Arts
ความงาม ตามหลักสูตรสุน ทรียศาสตร การรับรู ความงามทางธรรมชาติ และศิลปะ การ
พัฒนาประสาทสัมผัสการเห็นทางทัศนศิลป รูปแบบ แนวคิด ความเชื่อ และทฤษฏี ของงาน
ทัศนศิลปในโลกศิลปะ ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน เพื่อการพัฒนา อารมณ ความรูสึกและจิตใจ
ของตนเอง ใหเจริญงอกงามไปสูคุณคา ความเปนมนุษยที่สมบูรณ เพื่อกาวทันโลกในปจจุบัน
และอนาคตตอไป
ชางเมืองเพชร
3 (3–0–6)
Phetchaburi Artisan
ประวัติงานชางเมืองเพชร เนื้อหา แรงบันดาลใจ และกระบวนการสรางงาน ชางเมืองเพชร
คติ สัญลักษณ คติความเชื่อ ภูมิปญญาและเอกลักษณในการสรางงานชางเมืองเพชร ทฤษฏี
และการฝ กปฏิ บั ติทั กษะงานชางเมื องเพชร ความซาบซึ้ งในงานชาง และฝ กสรางสรรค
ผลงานทางชาง
สุนทรียภาพทางนาฏศิลป
3 (3–0–6)
Aesthetics of Drama
สุนทรียศาสตร สุนทรียภาพ การรับรูความงามทางธรรมชาติ ความสําคัญ ที่มา ลักษณะและ
ชนิ ด การแสดงของไทย สากล ที่ มี ต อ วิ ถี ชี วิ ต ไทย นาฏศิ ล ป พื้ น เมื อ ง นาฏศิ ล ป ท อ งถิ่ น
นาฏศิลปไทย นาฏศิลปประเทศเพื่อนบาน ความแตกตางกันของวัฒนธรรม และฝกทักษะ
ทางนาฏศิลป
สุนทรียภาพทางดนตรี
3 (3–0–6)
Aesthetics of Music
สุนทรียศาสตร สุนทรียภาพ มีความรูความเขาใจในองคประกอบพื้นฐานของดนตรี เครื่อง
ดนตรี วงดนตรี ประเภทของบทเพลงดนตรี ไทยดนตรี ส ากล และดนตรี อ าเซี ย น ผ า น
ประสบการณตรง เพื่อนําไปสูสุนทรียภาพและการนําไปใชใหเกิดประโยชนกับการดําเนิน
ชีวิตไดอยางสมบูรณ ความแตกตางกันของวัฒนธรรม และฝกทักษะทางดนตรี
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3–0–6)
The Way of Life Sufficiency Economy
ความหมาย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะ ความสําคัญ แนวคิดทฤษฎีและหลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการนําองคความรูของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นจริง ในชีวิตประจําวันของตนเองและชุมชน
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบตั ิ – ศึกษาดวยตนเอง)

2500104

2500105

2500101

2500102

มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3 (3–0–6)
Human and Environment
ความหมาย ความสํ า คั ญ ของสิ่งแวดล อมและทรัพ ยากรธรรมชาติ ระบบนิ เวศน ห ว งโซ
อาหาร ความสัมพันธเชิงระบบระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ
วิกฤตการณ ทางสิ่งแวดลอมและภั ยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงภู มิอากาศ ภาวะโลกรอน
เทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอมการจัดการทรัพยากรโดยเนนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพชรบุรีศึกษา
3 (3–0–6)
Phetchaburi Study
ภูมิศาสตร ประวัติศาสตรเพชรบุรีและทองถิ่นใกลเคียง ชนเผาและชาติพันธุ อิทธิพลของ
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรที่มีผลตอวัฒนธรรม สังคม ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปญญา
ทองถิ่น อาหาร และแหลงทองเที่ยวศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในเพชรบุรี
ป ญ หาและการแก ป ญ หาทางสั งคม แนวทางการใช วิ ท ยาศาสตร ในการพั ฒ นาท อ งถิ่ น
ตลอดจนการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดเพชรบุรี

การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3–0–6)
Politics and Thai Government
ศึกษาพื้นฐานของการเมืองและการปกครองที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตจนถึงปจจุบันที่ใชในประเทศ
ไทย การปกครองของไทยเชิงประวัติศาสตรที่ผานมา กอนสมัยสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยกรุง
ศรีอยุธยา กรุงธนบุ รี สมัย กรุงรัตนโกสิน ทรกอนเปลี่ย นแปลงการปกครอง และภายหลั ง
เปลี่ย นแปลงการปกครองจนถึงในป จ จุบัน ความเป น มาของอํานาจ ค านิ ย มที่ มุงเน น ถึ ง
ผลประโยชน ส าธารณะ คุ ณ ค า ความเป น พลเมื อ งของรั ฐ วิ ถี ก ารปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแบบพลเมือง และระบบการ บริหาราชการไทยในปจจุบนั
วิถีไทย
3 (3–0–6)
Thai Living
วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยผานลักษณะทางภูมิศาสตรการตั้งถิ่นฐาน
สถาบันทางสังคมของไทย ความหลากหลายทางชาติพันธุและวัฒนธรรม ภูมิปญญาที่สงเสริม
การปรับตัวและดําเนินชีวิตแบบไทย สภาพปญหาและแนวทางแกไขปญหาสังคมไทย การ
วิเคราะหสถานการณของไทยและของโลกในปจจุบัน เพื่อความเขาใจการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงในดานตางๆของสังคมโลก รวมทั้งการปรับตัวของไทยในสังคมโลก
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ความเปนพลเมือง
3 (3–0–6)
The Citizenship
การเปนพลเมืองดี การเปนพลโลกที่ดี สรางความรู ความเขาใจแนวคิดและความจําเปนของ
การเปนบุคคลแหงการเรียนรูและมีความรับผิดชอบ ศึกษาเรียนรูบทบาทของสถาบันตาง ๆ
ศึกษาความเปนประชาธิปไตย หลักสิทธิมนุษยชน พัฒนาความเขาใจเกี่ยวกับเหตุการณตาง
ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกปจจุบัน ตระหนักและแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่มีผลกระทบตอสิ่งตาง
ๆ ของโลก ตระหนักถึงความสําคัญของบริบทโลก ระดับทองถิ่น ระดับชาติ และการตัดสินใจ
ทั้งในระดับบุ คคลและระดับ สังคม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเพื่ อ
ความสมดุลของโลก
อาเซียนศึกษา
3 (3–0–6)
ASEAN Study
ประวั ติ ค วามเป น มาของประชาคมอาเชี ย น กลไกและกฏบั ต รอาเชี ย น วิ สั ย ทั ศ น
วัตถุประสงค เปาหมาย โครงสราง เขตการคาเสรี สภาพเศรษฐกิจพื้นฐานของประชาคม
อาเซียน การพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย ผลกระทบ แนวโนมและทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม การปรับตัวภายในชุมชนอาเซียน สรางความเขาใจ การ
วิเคราะหและสังเคราะหประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการรวมตัวของชุมชนอาเซียน การ
สื่อสารระหวางวัฒ นธรรม การเคลื่อนยายแรงงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความมั่น คง
ปญหาการคามนุษย ยาเสพติด สิ่งแวดลอม และความสัมพันธระหวางประเทศ เรียนรูดาน
การปฏิบัติศึกษาขอมูล การนําเสนอแนวคิด การพัฒนาองคคงามรู ความคิด เจตคติ คานิยม
ที่เหมาะสม
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
3 (3–0–6)
Following the Royal Foot Steps of His Majesty the King
พระราชประวัติ พระราชอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจ หลักการทรงงาน และการประยุตก
ใชโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พระราช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวอยางการประยุกตใชในดานตาง ๆ และพระมหากษัตริย
กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ความรับผิดชอบตอตนเอง
3 (3–0–6)
Self-Responsibility
เสริ มสร างการประพฤติ ป ฏิ บั ติตน ตามสถานภาพและบทบาทของนั ก ศึ กษา ส งเสริม ให
นักศึกษามีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น มีบุคลิกภาพที่ดี ปฏิบัติตนอยางมีมารยาททาง
สังคม เคารพกฎระเบียบ มีวินัยในตนเอง เคารพสิทธิของผูอื่น มีภูมิคุมกัน ดํารงชีวิตอยางไม
ประมาท มีประโยชนและมีคุณคาตอสังคมใชกระบวนการเรียนรูผานกรณีศึกษาในสภาพที่
เปนจริง วิเคราะหสถานการณ ปญหา แนวทางแกไขปญหา โดยใหนักศึกษาจัดทําโครงการ
เพื่อแกปญหาภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
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สังคมนาอยู
3 (3–0–6)
Society Betterment
เสริมสรางความเขาใจในสถานภาพ บทบาท และการอยูรวมกับผูอื่น คุณคาของนักศึกษาที่มี
ตอชุ มชน สั งคม และประเทศชาติ มีสวนรวมในการป องกัน และแกไขป ญหาสังคม สราง
จิตสํานึกตอสวนรวม เคารพกฎระเบียบของสังคม ประพฤติตนใหเหมาะสมตอกาลเทศะ
มารยาททางสังคม การเสียสละ มีจริยธรรมในการดําเนินชีวิต และจิตอาสาเพื่ อสังคม ใช
กระบวนการเรียนรูผานกรณีศึกษาในสภาพที่เปนจริง ทั้งสถานการณ ปญหา แนวทางแกไข
ปญหา โดยใหนักศึกษาจัดทําโครงงานเพื่อแกปญหาภายในมหาวิทยาลัยและทองถิ่น
อัตลักษณไทย
3 (3–0–6)
Thai Identity
ชี วิ ต ความเป น อยู ต ามวิ ถี ไ ทย ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี และค า นิ ย มที่ เกี่ ย วข อ งกั บ
ชีวิตประจําวัน ภาษา ศาสนาและการดํารงชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่เปนเอกลักษณของแต
ละท องถิ่ น วั น สํ า คั ญ ต า งๆ มารยาทไทย นาฏศิ ล ป ไทย อาหารไทย การเสริม สรางและ
อนุรักษความเปนไทย การอยูรวมกันในสังคมไทย
การตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
3 (3–0–6)
Anti-corruption
ป ญ หา สาเหตุ ก ารทุ จ ริ ต ป จ จั ย เงื่ อ นไข ที่ ทํ า ให เ กิ ด จากการทุ จ ริ ต และประพฤติ
มิ ชอบ วิเคราะห บู รณาการนโยบาย แนวทาง ตลอดจนเครื่องมือระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบการทุจริตการปองกันแกไขในปจจุบัน มาตรการในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต นโยบาย มาตรการตางประเทศ นโยบายในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กิจกรรมการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
กฏหมายในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Laws in Daily Life
ความรูทั่ว ไปเกี่ย วกั บ กฎหมายที่มีความสัมพัน ธและจําเปน ตองใช ในชีวิตประจําวัน ตาม
ปรากฏการณทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ ปจจุบัน ศึกษาหลักกฎหมายและนิติ
สัมพั นธของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน หลักสิทธิและเสรีภ าพขั้ นพื้ น ฐานตาม
กฎหมายรัฐธรรมนู ญ ศึกษาความรูเบื้องต นเกี่ยวกั บกฎหมายแพ งและพาณิช ย กฎหมาย
อาญา กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ ง และกฎหมายวิธีพิ จ ารณาความอาญา กฎหมาย
ระหวางประเทศ การประยุกตและบูรณาการใชกฎหมาย ใหไดเปนผลจริง ในชีวิตประจําวัน
การเปนผูประกอบการเบื้องตน
3 (3–0–6)
Entrepreneurship for the Beginner
บทบาทของธุรกิจขนาดยอมในระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดตั้งองคกรธุรกิจ หนาที่ตาง ๆ ทาง
ดานการบริหาร มนุษยสัมพันธและการปฏิบัติงานในธุรกิจขนาดยอมการควบคุมทางการเงิน
และธุรกิจ การดําเนินการของธุรกิจขนาดยอมแบบตาง ๆ การแกปญหาและการตัดสินใจ
การมีวิสัยทัศนในการพัฒนาองคกรธุรกิจ คุณลักษณะของการเปนผูประกอบการที่ประสบผล
สําเร็จ การเปนผูประกอบการ โดยการรวมกลุมกันประกอบธุรกิจขนาดเล็ก
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ทักษะความเปนผูนําและการทํางานเปนทีม
3 (3–0–6)
Leadership and Teamwork Skills
ความหมาย ความสําคัญของผูนําและภาวะความเปนผูนํา รูปแบบของผูนํา บทบาทของผูนํา
และผูตามที่ดี จิตวิทยาและเทคนิคการเปนผูนํา การเสริมสรางบุคลิกภาพ ทักษะการทํางาน
เปนทีม มนุษยสัมพันธในการทํางาน กระบวนการกลุมและการแกไขปญหาในการทํางาน
รวมกัน
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Economics in Daily Life
หลักการเบื้องตนทางเศรษฐศาสตร ปจจัยกําหนดอุปสงคและอุปทานของสินคา พฤติกรรม
ผูบริโภค ลักษณะสําคัญของตลาดสินคาที่มีการแขงขันอยางสมบูรณและไมสมบูรณ หลักการ
คํานวณรายไดประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงินและการคลัง การคาและ
การเงิ น ระหว า งประเทศในดุ ล การชํ า ระเงิ น การประยุ ก ต ใ ช ห ลั ก เศรษฐศาสตร ใ น
ชีวิตประจําวัน
การบริหารการเงินสวนบุคคล
3 (3–0–6)
Personal Financial Management
ความหมายและเปาหมายของการบริหารการเงินสวนบุคคล การวางแผนการเงินสวนบุคคล
งบการเงินสวนบุคคล รายไดของบุคคล การบริหารเงินรายได การเงินสําหรับที่อยูอาศัย การ
บริหารการเงินดานยานพาหนะและเครื่องใชที่จําเปน การบริหารหนี้สวนบุคคล การบริหาร
ความเสี่ยงและการประกันความมั่น คงของบุ คคล การออมและการลงทุนของบุ คคล การ
วางแผนการเงินในแตละชวงอายุ
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3 (3–0–6)
Introduction of E-Commerce
ความรูเบื้ องตนเกี่ยวกับการพาณิ ชยอิเล็กทรอนิกส โครงสรางพื้ นฐานทางเทคโนโลยีและ
เครื่ อ งมื อ ช ว ยบนเว็ บ สํ าหรั บ การพาณิ ช ย อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ตั ว แบบธุ ร กิ จ ของการพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกส ระบบการชําระเงิน อิเล็ กทรอนิกส ปญหาทางกฎหมายและจริย ธรรมที่
เกี่ยวของกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบตั ิ – ศึกษาดวยตนเอง)
4010701

โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 (3–0–6)
Our World, Science and Technology
บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในด านการพัฒ นาชุมชนและประเทศชาติ ด าน
พลังงานและภาวะโลกรอน ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดานการเกษตร
และอุ ต สาหกรรมการเกษตร ทั ก ษะในการคิ ด วิ เคราะห สามารถเข า ใจป ญ หาและใช
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกปญหาดานตาง ๆ ได
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วิทยาศาสตรกับชีวิต
3 (3–0–6)
Science and Life
การพั ฒ นาวิท ยาศาสตร และเทคโนโลยี การใชส ารเคมีในชีวิตประจําวัน ผลกระทบของ
สารเคมีตอสิ่งแวดลอม รังสีจากดวงอาทิตยและสารกัมมันตรังสี เครื่องใชและอุปกรณไฟฟา
ในบานผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรที่มีตอมนุษย สภาพแวดลอม สังคม
การเมือง และวัฒนธรรม ใชวิทยาศาสตรคิดวิเคราะห สามารถเขาใจปญหา และแกปญหาใน
ชีวิตได
สิ่งแวดลอมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3–0–6)
Environment and Sustainable Development
ความสําคัญของสิ่งแวดลอม การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการใช
ทรัพยากร เทคโนโลยีในการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ทักษะการสรางนวัตกรรม
อนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภัยพิบัตทิ างธรรมชาติ
3 (3–0–6)
Natural Disasters
สถานการณปจจุบันของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาเหตุ
และบริเวณที่เสี่ยงตอการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลกระทบและการปองกันอันตรายจาก
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เคมีในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Chemistry in Daily Life
ความรู เกี่ย วกั บ ผลิ ตภั ณ ฑเคมีตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน สบู ยาสีฟน สารทํ าความสะอาด
สารเติมแตงในอาหาร นมและผลิตภัณฑของนม เครื่องสําอาง กระดาษกาว เรซิน ซีเมนต ยา
รักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับการเกษตร เปนตน รวมทั้งการใชสารเคมีอยางถูกวิธี
และการแกไขพิษจากสารเคมีเบื้องตน
เคมีและภูมิปญญาไทย
3 (3–0–6)
Chemistry and Thai Local Wisdom
ความหมายและความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาไทยดานตาง ๆ การดื่ม การกินหรือการแกปญหา
สุ ขภาพ ความสั มพั น ธ ของภู มิป ญ ญาไทยและการใช ความรูท างเคมี ปฏิ กิริย าเคมีในภู มิ
ปญญาไทย เคมีและภูมิปญญาการใชสมุนไพรไทยเพื่อการเกษตร การแพทย ความงามและ
การดํารงชีวิต
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ
3 (3–0–6)
Conservation Biology
หลักการและทฤษฎีทางชีววิทยาที่เกี่ยวของกับการอนุรักษ ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
และทักษะการแกปญหาในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ จริยธรรมการอนุรักษ การรบกวนและโครงสรางชุมชนของ
สิ่งมีชีวิต ความเกี่ยวของของมนุษย การออกแบบและการจัดการพื้นที่อนุรักษ การจัดการ
ระบบนิเวศ การอนุรักษ รัฐศาสตร และเศรษฐศาสตรการอนุรักษ
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พืชพรรณเพื่อชีวิต
3 (3–0–6)
Plants for Life
ความสําคัญ และคุ ณค าของพื ชพรรณตอชีวิต ความหลากหลายของพืช พรรณ ภูมิป ญญา
ท องถิ่ น ในการใช ป ระโยชนจ ากพืช พรรณ โครงการอนุรักษพั น ธุกรรมพืช อัน เนื่องมาจาก
พระราชดํ า ริ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าสยามบรมราชกุ ม ารี ทั ก ษะการคิ ด อย า งมี
วิจารณญาณ และทักษะการแกปญหาในการอนุรักษและพัฒนาพืชพรรณ
เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Biotechnology in Daily Life
ความหมาย ความสําคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพในดาน
ตาง ๆ ดานการเกษตร อาหาร และการแพทยในชีวิตประจําวัน
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตรพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน สัดสวน รอยละ การคํานวณอัตรากาวหนา ที่ใชใน
การชําระคาไฟฟาและน้ําประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผอนชําระ และคณิ ตศาสตร
ประกันภัย ทักษะคิดวิเคราะหทางคณิ ตศาสตร วิเคราะหสถิติเบื้องตนในการแกปญหาใน
ชีวิตประจําวัน
การคิดและการตัดสินใจ
3 (3–0–6)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย ความคิดสรางสรรค การคิดเชิงระบบ การวิเคราะห
ขอมูลขาวสาร ตรรกศาสตรและการใชเหตุผล กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการแสวงหา
ความรูทางวิทยาศาสตร กําหนดการเชิงเสน และการนํามาประยุกตใชในการแกปญหาใน
ชีวิตประจําวัน
การสรางเสริมสุขภาวะ
2 (1–2–3)
Health Promotion
เรียนรูความสําคัญของสุขภาวะทางดานรางกาย อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ อาหาร ยา
และสมุนไพร อนามัยสวนบุคคล การสรางเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะสวนบุคคล และทักษะ
ชีวิตเชื่อมโยงระหวางตนเองและผูอื่นใหดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข หลักการออก
กําลั งกายเพื่ อสุ ขภาพ เห็ น ประโยชนของการออกกําลังกาย ปจ จัย และผลกระทบที่มีตอ
สุขภาพของประชากรในอาเซียน
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2 (1–2–3)
Sports for Health Development
วัตถุประสงค และประโยชนของการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออกกําลังกายและ
การสร างเสริ มสมรรถภาพทางกายให เหมาะสมกั บ วัย ขอควรระวังและการป องกัน การ
บาดเจ็บจากการเลนกีฬา ศึกษาการเลนและกติกาการแขงขันกีฬา มารยาทของการเปนผู
เลนและผูดูกีฬาที่ดี โดยใหเลือกกิจกรรมกีฬาที่ผูเรียนสนใจ ฝกทักษะการเลนกีฬาเปนทีม
และทักษะความเปนผูนําในทีมกีฬา
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นันทนาการเพื่อชีวิต
2 (1–2–3)
Recreation for Life
ความหมาย ความสําคัญ ประโยชนและขอบขายของกิจกรรมนันทนาการ การเลือกกิจกรรม
นันทนาการใหสอดคลองเหมาะสมกับวัยและโอกาส การนํากิจกรรมนันทนาการไปใชในชีวิต
ประจําวัน การเปนผูนํานันทนาการและการจัดคายนันทนาการ มารยาททางสังคมในการ
เขารวมกิจกรรมนันทนาการ การกิจกรรมนันทนาการสําหรับตนเอง ครอบครัวและสังคม ฝก
ทักษะการทํางานเปนทีมและทักษะความเปนผูนํากิจกรรมนันทนาการ
รูปรางและการควบคุมน้ําหนัก
2 (1–2–3)
Figure and Weight Control
ความรูพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ รู ป รางของมนุษ ยที่สัมพั น ธกับ น้ํ าหนั กที่เหมาะสม ความสั มพั น ธ
ระหวางน้ําหนักตัวที่เหมาะสมกับสุขภาพ บทบาทและผลกระทบของสารอาหารใหพลังงาน
ตอการควบคุมน้ําหนักตัว การคํานวณน้ําหนักตัวที่เหมาะสม การคํานวนพลังงานที่รางกาย
ตองการ การกําหนดอาหารที่ใหพลังงาน และสารอาหารเพื่อการลดน้ํ าหนัก การกําหนด
โปรแกรมการออกกําลังกาย การออกกําลังกายเพื่อการควบคุมน้ําหนัก
วิทยาศาสตรการกีฬา
2 (1–2–3)
Sports Science
มโนทัศนของวิทยาศาสตรการกีฬา บทบาทที่สําคัญของการใชหลักวิทยาศาสตรในการออก
กําลังกายและการเลนกีฬา รวมไปถึงความรูเบื้องตนขององคความรูทางวิทยาศาสตรการ
กีฬ าในแต ล ะสาขา ได แก สรีร วิทยาการกีฬ า เวชศาสตรการกีฬา ชีวกลศาสตรการกีฬ า
โภชนาการกีฬา สังคมวิทยาการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา วิทยวิธีทางการกีฬา และการจัดการ
การกีฬา ฝกทักษะการเปนนักวิทยาศาสตรการกีฬา
ทักษะการวายน้ํา
2 (1–2–3)
Swimming Skill
ฝกทักษะการวายน้ํา การชวยเหลือคนจมน้ํา การเอาตัวรอดจากภัยทางน้ํา และเทคนิคของ
กีฬาวายน้ํา การวายน้ําทาตาง ๆ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายเพื่อการเลนกีฬาวายน้ํา
อุปกรณ การเก็บรักษาอุปกรณ กติการะเบียบมารยาท ในการแขงขัน การเปนผูชมที่ดีและ
ความปลอดภัย
อาหารนานาชาติเบื้องตน
3 (2–2–5)
Introduction of International Cookery
ความสําคั ญของอาหารกลุมประเทศอาเซียนและอาหารยุโรป คุณ คาทางโภชนาการของ
อาหารอาเซี ย นและอาหารยุโรป อาหารประจํ าชาติอ าเซีย น วิธีการประกอบอาหารขั้ น
พื้นฐานสําหรับอาหารที่เปนที่นิยม ฝกปฏิบัติ และศึกษาดูงาน
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การแพทยแผนไทยในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Thai Traditional Medicine in Daily Life
การประยุกตใชการแพทยแผนไทยในชีวิตประจําวัน หลักการดูแลสุขภาพการปองกันโรค
และความเจ็บปวยดวยการแพทยแผนไทย การใชสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน เพื่ อ
รักษาโรคหรืออาการเบื้องตนที่พบไดบอย ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพดานความ
งาม โดยประยุกตใชการแพทยแผนไทยและสุคนธบําบัด
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 (2–2–5)
Information Technology and Communication
ศึ ก ษาองค ป ระกอบที่ สํ า คัญ ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อ สารการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการสืบคนขอมูล การทํารายงานการสรางตารางคํานวณ การ
นําเสนอผลงาน การสื่อสารบนระบบเครือข าย และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารสมั ย ใหม อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ งศึ ก ษากฎหมายที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การใช งาน
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใชคอมพิวเตอร
ทักษะการใชเทคโนโลยีอยางมีวิจารณญาญ และใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค
เกษตรในชีวิตประจําวัน
3 (2–2–5)
Agriculture in Daily Life
เกษตรแบบพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชและเลี้ยงสัตวเพื่อ
นันทนาการและประโยชน ใชสอยในชีวิตประจําวัน การเรียนรูทักษะทางการเกษตรไปใช
ดํารงชีวิต สามารถนําไปประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได
การเลี้ยงสัตวเพื่อการนันทนาการ
3 (2–2–5)
Pets Care for Recreation
ความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงสัตวเพื่อการนันทนาการ ประเภทและพันธุของสัตว
หลักการและวิธีการคัดเลือกสัตวเลี้ยง การออกแบบวัสดุและอุปกรณการเลี้ยงสัตว อาหาร
และการใหอาหาร การสุขาภิบาลและการควบคุมโรคเพื่อการเลี้ยงสัตวที่ปลอดภัย และความ
เพลิดเพลินรวมถึงการบําบัดโรคของมนุษยดวยสัตวเลี้ยง
ทรัพยากรทางน้ําและการอนุรักษ
3 (2–2–5)
Aquatic Resources and Conservation
ทรัพยากรแหลงน้ํา ชายฝง และนิเวศวิทยาของแหลงน้ํา บทบาทความสําคัญของทรัพยากร
แหลงน้ําตอสภาพแวดลอมของโลก ปญหามลพิษทางน้ํา และแนวทางการปองกันแกไข และ
การอนุรักษทรัพยากรทางน้ํา
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การถนอมอาหารในชีวิตประจําวัน
3 (2–2–5)
Food Preservation in Routine Life
ความรูและทักษะเบื้องตนในการถนอมอาหาร การเนาเสียของวัตถุดิบ การปองกันการเนา
เสียโดยใชวิธีการถนอมอาหารตาง ๆ การถนอมอาหารโดยการหมักดอง การถนอมอาหาร
โดยการใชความรอน การถนอมอาหารโดยใชความเย็น การเลือกใชภาชนะบรรจุเพื่อถนอม
อาหาร วิธีการบรรจุเพื่อรักษาคุณภาพของอาหาร การเรียนรูทักษะทางการถนอมอาหารใน
ชีวิตประจําวัน
ขนมอบเบื้องตนเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Introduction of Bakery for Business
ความรูเบื้องตนของขนมอบ วัตถุดิบที่ใชในผลิตภัณฑขนมอบ เครื่องมือและอุปกรณที่ใชใน
การทําผลิตภัณฑขนมอบ กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑขนมอบพื้นฐาน การบรรจุ การตลาด
และการจัดการธุรกิจขนมอบ การเรียนรูทักษะทางการขนมอบไปใชดํารงชีวิต สามารถนําไป
ประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได
อาหารเพื่อสุขภาพ
3 (3–0–6)
Food for Health
อาหารหลัก 5 หมู และน้ําดื่ม การอานฉลากโภชนาการ พิ ษของอาหารทางกายภาพ เคมี
และจุลิ นทรียอาหารที่ สงเสริมการมีสุขภาพดี อาหารปองกันโรคและกอให เกิด โรค ความ
ปลอดภัยในการบริโภคอาหาร อาหารสุขภาพในทองถิ่น การสืบคนขอมูลดานอาหารเพื่ อ
สุขภาพ
เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Beverage for Business
ความรูเบื้องตนของเครื่องดื่ม สวนประกอบของเครื่องดื่ม เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการ
ทําเครื่องดื่ ม หลั กการและเทคโนโลยีการผลิ ต เครื่องดื่ ม เครื่องดื่ มแอลกอฮอล เครื่องดื่ ม
ปราศจากแอลกอฮอล ประโยชน และโทษของเครื่องดื่ ม การตลาดและการจัดการธุร กิจ
เครื่องดื่ม การเรียนรูทักษะทางการทําเครื่องดื่มไปใชดํารงชีวิต สามารถนําไปประกอบอาชีพ
เพื่อการพึ่งพาตนเองได
พลังงานทดแทน
3 (3–0–6)
Renewable Energy
ความรูพื้ น ฐานที่ เกี่ ยวข องกับ พลั งงานหมุน เวี ยน ไดแก พลั งงานแสงอาทิต ย พลังงานลม
พลังงานชีวมวล พลังน้ําและพลังงานหมุนเวียนรูปแบบใหม เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟา และ
พลังงานความรอน รวมถึงพลังงานทดแทนในภาคขนสง ไดแก เอทานอล ไบโอดีเซล เปนตน
ศึกษาเทคโนโลยีพลังงาน ชุมชน ทองถิ่น และโครงการพระราชดําริ เพื่อสรางความมั่นคงทาง
พลังงานอยางยั่งยืน
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การประหยัดพลังงาน
3 (3–0–6)
Energy Saving
ความรู เบื้ อ งต น เรื่ อ งการเกิ ด พลั งงานและพลั งงานไฟฟ า การคิ ด ค า ไฟฟ าเบื้ อ งต น การ
ประหยัดพลังงนสําหรับบ านพั กอาศัย และอาคารโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ ป ระหยัด
พลังงาน ความสําคัญของการประหยัดพลังงาน ความตระหนักในการประหยัดพลังงาน แนว
ทางการประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน
ไฟฟาสําหรับชีวิตประจําวัน
3 (2–2–5)
Electrical Technology for Daily Life
วงจรไฟฟาเบื้องตน คาพารามิเตอรตาง ๆ ทางไฟฟา เครื่องมือวัดและการวัดคาทางไฟฟา
เครื่องมือและอุป กรณที่ใชในงานไฟฟ า ความปลอดภั ยในการใชไฟฟ า การฝกปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับระบบไฟฟาภายในอาคาร การบํารุงและตรวจซอมอุปกรณไฟฟาพื้นฐานภายในบาน
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
3 (2–2–5)
Intelligent Technology
หลักการพื้นฐาน การทํางานและการใชงานเทคโนโลยีอัจฉริยะ ไดแก โทรศัพทมือถือ กลอง
ถ ายภาพดิ จิ ต อล เครื่ อ งเล น เกมส หุ น ยนต เครื่ องดู ด ฝุ น มั ล ติ มี เดี ย ระบบมั ล ติ ทั ช และ
ทั ช สกรี น รูป แบบต าง ๆ การอ านข อ มู ล ทางด านเทคนิ ค จากคู มื อ การเลื อกซื้ อ การดู แ ล
บํารุงรักษา และการซอมบํารุงเบื้องตน การศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหการใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม พฤติกรรมและทัศนคติที่เกี่ยวของ
การขับขี่ปลอดภัย
3 (2–2–5)
Safety Driving
กฎระเบียบและวินัยการจราจร ทัศนคติและพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย ความรูเบื้องตน
การตรวจสอบยานยนตกอนการขับขี่ การขับขี่ที่เกี่ยวของกับประหยัดพลังงานการปฏิบัติการ
ขั บ ขี่ ป ลอดภั ย การศึ ก ษาวิเคราะห และสั งเคราะห ก ารขั บ ขี่ ป ลอดภั ย และการประเมิ น
พฤติกรรมการขับขี่
เทคโนโลยีทองถิ่น
3 (3–0–6)
Technology in Locality
ความรู เกี่ ย วกั บ ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น การบู ร ณาการองค ค วามรูท างด านวิท ยาศาสตรแ ละ
เทคโนโลยีที่เชื่องโยงกับภูมิปญญหาทองถิ่นได เทคโนโลยีทองถิ่นดานเกษตรพื้นบาน ดาน
อาหารและสุ ข ภาพ ด า นการจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล อม ด านวัส ดุ แ ละ
เทคโนโลยีพื้น บ าน ด านการบริห ารจัดการสั งคมและการหาแนวทางปกป องคุ มครองภู มิ
ปญญาดานเทคโนโลยีทองถิ่น
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การใชซอฟตแวรจัดทําเอกสารงานคํานวณ
3 (2–2–5)
Spreadsheet Software Application
การใชซอฟตแวรตารางทําการ รูปแบบเอกสารและแบบฟอรมที่เกี่ยวกับการคํานวณ ทั้งใน
ราชการและธุ ร กิ จ การใชซ อฟแวรแผน ตารางทําการเบื้ องต น ในการจัดทํ าเอกสาร การ
คํานวณเชิงอิเล็กทรอนิกสรูปแบบตาง ๆ การสรางกราฟอยางงาย และการนําเสนอเอกสาร
งานคํานวณที่ จัดทํ าขึ้น การพั ฒ นาและการจัด เก็บ เอกสารงานคํานวณให มีประสิทธิภ าพ
งายตอาการคนหา และการรักษาปลอดภัยของขอมูล
การใชเทคโนโลยีเพื่อนําเสนองาน
3 (2–2–5)
Use Technology for Presentations
การใชซอฟตแวรการนําเสนองาน การจัดรูปแบบอักษร การแทรกขอความ การคนหาคํา
การสะกดและตรวจไวยากรณของคํา การแทรกรูปภาพ การวาดรูปจากเครื่องมือที่กําหนดให
การทํารูปรางอัตโนมัติ การทําอักษรขอความศิลป การสรางแผนภูมิ การสรางตาราง การทํา
ภาพนิ่ง การทําพื้นหลังของเอกสารการนําเสนองาน การนําเสนอเอกสาร การตั้งเวลาในการ
นําเสนอ การบันทึกเสียงผูบรรยาย การทําเสียงเอกสารนําเสนองาน และการสรางเอกสาร
การนําเสนองานแบบเคลื่อนไหว
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู
3 (2–2–5)
Information Technology for Teachers
คอมพิ วเตอรขั้น พื้ น ฐาน องคป ระกอบที่ สํ าคัญ ของเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร
ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน การทํารายงาน การ
สรางตารางคํานวณ การนําเสนอผลงาน การสื่อสารบนระบบเครือขาย และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารสมั ย ใหม ในการสอน กฎหมายที่ เกี่ ย วข อ งกั บ คอมพิ ว เตอร
จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใชคอมพิวเตอร การผลิตสื่อการสอนดวยคอมพิวเตอร
การชวยฟนคืนชีพ
2 (1–2–3)
Resuscitation
แนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดปญหาสุขภาพในบานและ
ชุมชน และการชวยฟนคืนชีพเบื้องตนในภาวะฉุกเฉิน แนวคิด หลักการ ความหมาย และ
ความสําคัญของการชวยฟนคืนชีพขั้นสูง
การจัดการดูแลผูประสบภัยพิบัติ
2 (1–2–3)
Care for Disaster Victims
ความรูเกี่ยวกับภั ยพิ บัติ แนวคิดและหลักการทางการพยาบาลเพื่อชวยเหลือผูป ระสบภั ย
พิบัติ ระบบบริการทางการแพทยในภาวะฉุกเฉิน การวางแผนและการจัดการกับภัยพิบัติ
ต า ง ๆ การช ว ยเหลื อ และฟ น ฟู ผู ป ระสบภั ย พิ บั ติ ทั้ งด านรางกายและจิต สั งคม ประเด็ น
จริยธรรมและกฎหมายในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
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ชีวิตและสุขภาพ
2 (1–2–3)
Life and Health
กําเนิดและพัฒนาการของชีวิต การคุมกําเนิด เพศศึกษา ยา สมุนไพร อาหาร โภชนาการ
ความสั ม พั น ธ ข องอาหารและโภชนาการกั บ มนุ ษ ย การบริ โภคอาหารอย างสมดุ ล การ
สุขาภิบาลอาหาร ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค สิ่งแวดลอมและปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอ
สุขภาพ การดูแลสงเสริมและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติของคนไทย
2 (1–2–3)
National Health Security of Thai People
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒ นาการระบบหลักประกันสุขภาพไทย การปฏิรูปและการ
พัฒนาคุณภาพระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา สิทธิและหนาที่ของประชาชน การเขาถึง
สิทธิประโยชนในระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารจัดการกองทุน บทบาทของประชาชน
และองคการปกครองสวนทองถิ่นในการมีสวนรวมพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
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1631101 สารสนเทศในบริบทสังคม
3 (3–0–6)
Information in the Social Context
ความหมาย ความสํ า คั ญ หลั ก การและทฤษฎี ท างด า นสารสนเทศศาสตร ที่ เ กี่ ย วข อ ง
พั ฒ นาการของสารสนเทศ วิ ช าชี พ ทางบรรณารั ก ษศาสตร แ ละสารสนเทศศาสตร
สารสนเทศในบริบ ทตา ง ๆ และความเปลี่ย นแปลงทางสังคม บทบาทของสารสนเทศ
ในการพัฒ นาสัง คม นโยบายสารสนเทศแหงชาติ การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จรรยาบรรณและจริยธรรมทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
1631102 จริยธรรมและกฎหมายในวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 3 (3–0–6)
Ethics and Laws for Library Science and Information Science
Profession
ความหมาย ความสําคัญของจริยธรรม บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณและ
จริยธรรมสําหรับบรรณารักษและนักสารสนเทศ ปญหาเกี่ยวกับจรรยาบรรณในวิชาชีพ การ
สงเสริมและพัฒนาจริยธรรม กฎหมายที่เกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญาและการจัดการ
สารสนเทศ
1631501 การบริการสารสนเทศ
3 (2–2–5)
Information Services
ความหมาย หลักและทฤษฎี องคประกอบ และประเภทของการบริการสารสนเทศ การจัด
บริการสารสนเทศและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดบริการสารสนเทศ การบริการ
สารสนเทศเชิงรุก การสงเสริมการใชบริการสารสนเทศ การประชาสัมพันธ หลักการตลาดใน
การบริการสารสนเทศ จรรยาบรรณการบริการสารสนเทศ และแนวโนมของบริการสารสนเทศ
1631601 เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศ
3 (2–2–5)
Information Management Technology
พั ฒ นาการ ขอบเขต บทบาทของเทคโนโลยี การประยุ กต ใช เทคโนโลยีเพื่ อการจั ดการ
สารสนเทศ อันไดแก การวางแผน การจัดหา การรวบรวม การจัดเก็บ การบํารุงรักษาและ
การเผยแพรสารสนเทศ จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยฝกปฏิบัติการใชเทคโนโลยี
เพื่อการจัดการสารสนเทศ
1632201 แหลงสารสนเทศ
3 (3–0–6)
Information Resources
ความหมาย ขอบเขต ประเภท และลั ก ษณะของสารสนเทศทางมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร สารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แหลงผลิตและบริการสารสนเทศ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ การสืบคนสารสนเทศจากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส
ทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การประเมินคุณคา และ
การใชสารสนเทศทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตลอดจนสารสนเทศทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
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สารสนเทศสําหรับเด็กและเยาวชน
3 (3–0–6)
Information for Children and Youth
ความหมาย ประวัติและพัฒนาการ ประะเภทของสารสนเทศสําหรับเด็กและเยาวชน ความ
ตองการและความสนใจในการอาน การสงเสริมและการแนะแนวการอาน วรรณกรรมสําคัญ
นั ก เขี ย น และนั ก วาดภาพ หลั ก การเลื อ ก องค ก ารและสถาบั น ที่ มี ส ว นส ง เสริ ม การ
ผลิต แนวโนมของการผลิต และการตลาดของสารสนเทศสําหรับเด็กและเยาวชน
การจัดการสารสนเทศสํานักงาน
3 (3–0–6)
Office Information Management
ความหมาย ความสําคัญ การจัดการงานเอกสารสํานักงาน การเขียนหนังสือราชการ การ
จัดเก็บและคนเอกสารสํานักงาน บทบาทหนาที่และคุณสมบัติของบุคลากรสํานักงาน การ
สื่อสารและการประชาสัมพันธสํานักงาน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานสํานักงาน
ธุรกิจการพิมพ
3 (3–0–6)
Publishing Business
ความหมาย ความสํ าคัญ และประเภทของการพิ มพ พฤติกรรมการอานของผู บริโภคใน
สังคม กระบวนการพิ มพและธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับ กระบวนการพิมพ รานจําหนายหนังสือ
เทคนิคการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ และบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
พิมพ
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3 (2–2–5)
Information Resources Development
ความรูเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ แหลงผลิตและจําหนายทรัพยากรสารสนเทศ แนวคิด
ในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ กระบวนการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
พั ฒ นาทรัพยากรสารสนเทศโดยเฉพาะทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ความรวมมือ จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
การวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ : ระบบทศนิยมของดิวอี้
3 (2–2–5)
Analysis of Information Resources : Dewey Decimal
Classification System
ความหมาย และความสําคัญของการวิเคราะหสารสนเทศ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู
โดยเน น วั ส ดุ ตี พิ ม พ การจั ด หมวดหมู ระบบทศนิ ย มของดิ ว อี้ การกํ าหนดเลขผู แต ง การ
กําหนดหัวเรื่อง การใชเครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานวิเคราะหสารสนเทศ
การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ
3 (2–2–5)
Cataloging of Information Resources
ความมุ งหมายและประโยชน ในการทํ ารายการทรัพ ยากรสารสนเทศ หน าที่ แ ละความ
รับ ผิ ดชอบของงานทํ ารายการทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมื อ และหลั กเกณฑ การทํ า
รายการทรัพยากรสารสนเทศประเภทตาง ๆ โดยเฉพาะการทํารายการหนังสือภาษาไทยและ
สื่อดิจิทัล การเลือกและการลงรายการหลัก รายการเพิ่มภาษาไทย และหลักเกณฑการลง
ระเบียนรายการทรัพยากรสารสนเทศเขาเครื่องคอมพิวเตอร
2

1632301

1632302

1632401

1632402

1632403
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การสงเสริมการอานและการเรียนรู
3 (2–2–5)
Reading and Learning Promotion
ความหมาย ความสํ า คั ญ ของการอ านและการเรีย นรู กลวิ ธี ก ารอ าน พฤติ ก รรม ความ
สนใจ และปญหาในการอานของบุคคลกลุมตาง ๆ การจัดกิจกรรม สงเสริมการอานและการ
เรี ยนรูรูป แบบต าง ๆ ให เหมาะกับ วัย ความสนใจในการอ านของผู อานวัย เด็ก วัย รุน วั ย
ผูใหญ วัยสูงอายุ การประชาสัมพันธ และการประเมินผล
การจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศเบื้องตน
3 (2–2–5)
Introduction to Information Storage and Retrieval
แนวคิดในการจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ การจัดการแฟมขอมูล แฟมดรรชนี การเรียง
ลําดับ ภาษาดรรชนี องคประกอบของการสืบคนสารสนเทศ กระบวนการและเทคนิคการ
สืบคน การประเมินผลการสืบคนสารสนเทศ จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวของ
ภาษาอังกฤษสําหรับงานสารสนเทศ
3 (3–0–6)
English Language for Information Work
การอานตํารา บทความ คําศัพททั่วไป และคําศัพทที่ใชในหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร การฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษในงานหองสมุดและ
สารสนเทศ
สิ่งพิมพตอเนื่อง
3 (3–0–6)
Serials
ความหมาย ความสําคัญ ประเภท การจัดการสิ่งพิมพตอเนื่องในสถาบันบริการสารสนเทศ
การใหบริการ การซอมบํารุง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและความรวมมือในการจัดการ
สิ่งพิมพตอเนื่อง
การจัดการสารสนเทศและภูมิปญญาทองถิ่น
3 (3–0–6)
Information and Local Wisdom Management
ความหมาย ความสําคัญ การจัดหา การจัดเก็บและการคนคืน การบริการสารสนเทศทองถิ่น
และการดํ าเนิ น งานสารสนเทศท องถิ่น ให เกิดประโยชนสู งสุดต อสังคม แหล งสารสนเทศ
ทองถิ่น การสรางความรวมมือกับ แหลงสารสนเทศตาง ๆ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ชวยในการดําเนินงาน รวมทั้งการจัดการความรูในทองถิ่น
การจัดและบริหารสถาบันบริการสารสนเทศ
3 (3–0–6)
Organization and Administration of Libraries
หลั กเบื้ องต น เกี่ย วกั บ การบริห าร องค ป ระกอบสําคัญ ของการดําเนิ น งานสถาบัน บริการ
สารสนเทศ การวางโครงรางและการจัดตั้งสถาบันบริการสารสนเทศ บุคลากร งบประมาณ
และการเงิ น การจั ด และใชส ถานที่ วัส ดุอุป กรณ และครุภัณ ฑ การประชาสั มพั น ธ การ
ประเมินผล สถิติและรายงาน มาตรฐานที่เกี่ยวกับงานหองสมุด มีการศึกษานอกสถานที่
2

1632502

1632503

1633201

1

1633301

1633302

1
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การจัดและบริหารหองสมุดเฉพาะและหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
3 (3–0–6)
Organization and Administration of Special Libraries and
Academic Libraries
ความหมาย พัฒนาการและมาตรฐานของหองสมุดเฉพาะ และหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ การดําเนินงานในดานนโยบาย แผนงาน งบประมาณ บุคลากร
บริการ และการจัดทําโครงการตาง ๆ ของหองสมุดทั้งสองประเภท มีการศึกษานอกสถานที่
การจัดและบริหารหองสมุดประชาชนและหองสมุดโรงเรียน
3 (3–0–6)
Organization and Administration of Public Libraries and
School Libraries
ความหมาย พัฒ นาการและมาตรฐานของหองสมุดประชาชนและหองสมุดโรงเรียนทั้ งใน
ประเทศและตางประเทศ การดําเนินงานในดานนโยบาย แผนงาน งบประมาณ บุคลากร
บริการ และการจัดทําโครงการตาง ๆ ของหองสมุดทั้งสองประเภท บริการและกิจกรรมที่
เสริมการเรียน การสอน การอาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนและสังคม มีการศึกษา
นอกสถานที่
การบริหารโครงการทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
3 (3–0–6)
Library Science and Information Science Project Management
ความหมาย ความสํ าคัญ ส วนประกอบโครงการ เทคนิคการเขีย นและนํ าเสนอโครงการ
เทคนิคการบริหารโครงการ และการเขียนโครงการเพื่อแกปญหา และ/หรือ พัฒนางานทาง
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (3–0–6)
Business Information Management
ความสํ า คั ญ ประเภท และองคป ระกอบของสารสนเทศทางธุร กิ จ โครงสร างทางธุ ร กิ จ
วิชาชีพ ที่เกี่ ยวข องกับ ธุรกิ จ การตลาดในงานบริการสารสนเทศเชิงพาณิ ชย การพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีกับการจัดการลูกคาสัมพันธ
การวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ : ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
3 (2–2–5)
Analysis of Information Resources : Library of Congress
Classification System
วิเคราะห การจั ดหมวดหมู ทรัพ ยากรระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน การกําหนดเลขเรีย ก
หนังสือ วิธีการใหหัวเรื่องตามระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน การใชเครื่องมือและเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับงานวิเคราะหสารสนเทศดวยระบบหอสมุดรัฐอเมริกัน
สถิติเพื่อการวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
3 (2–2–5)
Statistics for Library Science and Information Science Research
ความหมายของสถิติ มาตรวัดขอมูล สถิติที่จําเปนในการกําหนดกลุมตัวอยาง การทดสอบ
คุณภาพเครื่องมือวิจัย การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอขอมูล และการทดสอบสมมติฐาน
การวิ จั ย ทางบรรณารั ก ษศาสตร แ ละสารสนเทศศาสตร ด ว ยโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ทาง
คอมพิวเตอร
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รหัสวิชา
1633403

1633404

1633501

1633502

1633601

1633602

1633603

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
การทํารายการสื่อดิจิทัล
3 (2–2–5)
Cataloging of Digital Medias
ลักษณะสําคัญของสื่อดิจิทัล เมตาดาตา (Metadata) ของสื่อดิจิทัล มาตรฐานการลงรายการ
RDA การทํารายการสื่อดิจิทัลประเภทตาง ๆ
บรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสังเขป
3 (3–0–6)
Bibliographies Indexes and Abstracts
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดทําบรรณานุกรม ดรรชนีและสาระสังเขป ลักษณะ ประเภท
ประโยชน ของบรรณานุ กรม ดรรชนี และสาระสั งเขป กระบวนการจั ด ทํ าบรรณานุ ก รม
ดรรชนีและสาระสังเขปดวยมือและคอมพิวเตอร หลักเกณฑและมาตรฐานที่เกี่ยวของ
บริการสารสนเทศเฉพาะกลุม
3 (3–0–6)
Information Services for Special Groups
แนวคิดเกี่ยวกับบริการสารสนเทศเฉพาะกลุม ลักษณะและความตองการสารสนเทศของผูใช
เฉพาะกลุ ม สารสนเทศและแหล งสารสนเทศสํ าหรั บ ผู ใช เฉพาะกลุ ม การจั ด บริ ก ารและ
แนวโนมของการบริการสารสนเทศสําหรับผูใชเฉพาะกลุม
การสอนการใชหองสมุดและศูนยสารสนเทศ
3 (3–0–6)
Library and Information Center Instruction
ศึกษาแนวคิดการใชหองสมุดและศูนยสารสนเทศตาง ๆ การกําหนดจุดมุงหมายวัตถุประสงค
ของการสอน การทําแผนการสอน การเลือกวิธีสอน วิธีการวัดและประเมินผล การประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศกับสื่อการสอนการใชหองสมุดและศูนยสารสนเทศ
การจัดการฐานขอมูลสําหรับงานสารสนเทศ
3 (2–2–5)
Database Management for Information Work
ความหมาย ประเภท วงจรการพัฒนาระบบ โครงสรางและการออกแบบระบบฐานขอมูล
โดยเน น โครงสร า งฐานข อ มู ล เชิ ง สั ม พั น ธ การจั ด และดู แ ลระบบฐานข อ มู ล ความ
ปลอดภัยของระบบ การประยุกตใชกับงานสารสนเทศ โปรแกรมรหัสเปดในการจัดการ
สารสนเทศ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการสรางฐานขอมูล
หองสมุดดิจิทัล
3 (3–0–6)
Digital Library
แนวคิดเกี่ยวกับระบบหองสมุดอัตโนมัติ โปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติ พัฒนาการและ
แนวคิ ด ของห อ งสมุ ด ดิ จิ ทั ล โครงสร า งพื้ น ฐาน การจั ด ระบบความรู การพั ฒ นาและ
บํารุงรักษาสารสนเทศดิจิทัล การเขาถึงและการใชประโยชนจากหองสมุดดิจิทัล มาตรฐาน
ที่เกี่ยวของ แนวโนมและทิศทางของหองสมุดดิจิทัล
การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานสารสนเทศ
3 (2–2–5)
Web design and Development in Information Work
ความรูเกี่ย วกั บ เทคโนโลยีเวิ ลด ไวด เว็บ โปรโตคอล และภาษามาตรฐาน โครงสรางและ
องคประกอบของเว็บไซต ฝกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตสําหรับสถาบันบริการ
สารสนเทศดวยการใชเครื่องมือชวย
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รหัสวิชา
1633604

1633605

1633901

1634901

1634902

1634903

1634904

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม
3 (3–0–6)
Multimedia Design and Development
ความหมาย ความสําคั ญ และบทบาทของสื่ อประสม หลักการ กระบวนการ ฮารด แวร ที่
ใช เทคนิคการออกแบบและพัฒนาสื่อประสม การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการออกแบบ
สื่อมัลติมีเดีย การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการสรางสื่อประสมและสื่อประชาสัมพันธ
การปรับแตงและการเผยแพรสารสนเทศ
3 (3–0–6)
Information Consolidation and Dissemination
แนวคิดเกี่ยวกับการปรับแตงสารสนเทศ กระบวนการปรับแตงสารสนเทศ การศึกษากลุม
เปาหมาย การคัดเลือกและประเมินคาสารสนเทศ การวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ
การปรับแตงสารสนเทศ การนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ การเผยแพรสารสนเทศ
ดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส การประเมินผล และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเผยแพรสารสนเทศ
ระเบียบวิธีวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
3 (2–2–5)
Research Methodology in Library Science and Information Science
ความรูเบื้ องตนเกี่ยวกับการวิจัย ลักษณะการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย เครื่องมือและการ
ออกแบบงานวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศาสตร
สัมมนาหัวขอปจจุบันทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
1 (0–3–0)
Seminar on Current Issues in Library Science and Information Science
ประเด็นสําคัญในปจจุบันที่เกี่ยวกับวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรทั้งดาน
การบริการ งานเทคนิค งานบริหาร เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ ตลอดจนจริยธรรม
และกฎ หมายที่ เ กี่ ย วข อ ง ในรู ป แบบการนํ า เสนอและอภิ ป รายกรณี ศึ ก ษาทาง
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษาทาง
2 (200)
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
Preparation for Professional Experience and Cooperative
Education in Library Science and Information Science
กิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียน กอนออกฝกประสบการณภาคสนาม ในดานการ
รับรู ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจต
คติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะใหเหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการฝกปฏิบัติในสถานการณหรือ
รูปแบบตาง ๆ รวมทั้งการนําเสนอรายงานการฝกปฏิบัติงาน
การฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
5 (300)
Field Experience in Library Science and Information Science
การฝกประสบการณวิชาชีพในสถาบันบริการสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน
หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการนําเสนอรายงานการฝกปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
6 (600)
Cooperative Education in Library Science and Information Science
การฝ กสหกิ จ ศึ กษาในสถาบัน บริการสารสนเทศของหนว ยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือ
หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการนําเสนอรายงานการฝกปฏิบัติ
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรและชื่อปริญญา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

หลักสูตรเดิม ป พ.ศ. 2554

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Information
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Library
Science and Library Science
Science and Information Science
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร
และบรรณารักษศาสตร)
และสารสนเทศศาสตร)
ชื่อยอ (ภาษาไทย) : ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตรและ
ชื่อยอ (ภาษาไทย) : ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร)
สารสนเทศศาสตร)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (Information
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (Library Science
Science and Library Science)
and Information Science)
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) : B.A. (Information Science and
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) : B.A. (Library Science and
Library Science)
Information Science)

เหตุผล
เพื่อใหเกิดความเขาใจ
อยางชัดเจนตอชื่อหลักสูตร
ของกลุมเปาหมาย และ
ตอบสนองตอความตองการ
ของผูใชบัณฑิต ศิษยเกา
และนักศึกษา

ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
หลักสูตรเดิม ป พ.ศ. 2554
130
30
9
9
6
6
94
48
39
7
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
ก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 กลุมวิชาภาษาและการสือ่ สาร
2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ข หมวดวิชาเฉพาะ
1 กลุมวิชาเอกบังคับ
2 กลุมวิชาเอกเลือก
3 กลุมวิชาฝกประสบการณภาคสนาม
ค หมวดวิชาเลือกเสรี

128
30
12
3
3
12
92
43
42
7
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

เหตุผล
1. เพื่อใหเหมาะสมกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและความตองการของ
ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา และ
นักศึกษา ตลอดจนความ
คิดเห็นของอาจารยผูสอนที่
เห็นวาเพื่อประโยชนในการ
ทํางานของบัณฑิตในอนาคต
2. เพื่อใหนักศึกษามีเวลา
ในการฝกปฏิบัติและเรียนรู
งานจริงในสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
เพิ่มมากขึ้น
3. เพื่อสนองตอบนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยในการเพิ่ม
เวลาการฝกปฏิบัติจริงของ
นักศึกษา
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โครงสรางหลักสูตร
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
ก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 กลุมวิชาภาษาและการสือ่ สาร
2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ข หมวดวิชาเฉพาะ
1 กลุมวิชาเอกบังคับ
2 กลุมวิชาเอกเลือก
3 กลุมวิชาฝกประสบการณภาคสนาม
ค หมวดวิชาเลือกเสรี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
หลักสูตรเดิม ป พ.ศ. 2554

กลุมวิชาเอกบังคับ

48 หนวยกิต

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

กลุมวิชาเอกบังคับ

43 หนวยกิต

1. กลุม วิชาดานบรรณารักษศาสตร
1631101 สารสนเทศในบริบทสังคม
1631102 จริยธรรมและกฎหมายในวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
1631501 การบริการสารสนเทศ
1632401 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
1632402 การวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ: ระบบ
ทศนิยมดิวอี้
1632403 การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ
1633302 การจัดและบริหารสถาบันบริการสารสนเทศ
1633901 ระเบียบวิธีวิจยั ทางบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร
2. กลุม วิชาดานสารสนเทศศาสตร
1631601 เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศ
1632502 การจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศเบื้องตน
1632503 ภาษาอังกฤษสําหรับงานสารสนเทศ
1633301 การจัดการสารสนเทศและภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
1633601 การจัดการฐานขอมูลสําหรับงานสารสนเทศ
1633602 หองสมุดดิจิทัล
1634901 สัมมนาหัวขอปจจุบันทางบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)

เหตุผล
1. เพื่อใหรายวิชาในกลุม
วิชาเอกบังคับมีความกระชับ
แตยังคงตอบสนองตอสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยรวมบางรายวิชาเขา
ดวยกัน และยายบางรายวิชา
ไปอยูในกลุมวิชาเอกเลือก
ทั้งนี้ การปรับปรุงรายวิชา
อยูบนพื้นฐานความคิดเห็น
ของผูใชบัณฑิต นักศึกษา
ศิษยเกา ตลอดจนผูอาจารย
ผูสอน
2. เพื่อตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาล ในการลด
วิชาเอกบังคับและเพิ่ม
วิชาเอกเลือก
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1631101 สารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
เบื้องตน
1631102 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน
1631201 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
1632101 จริยธรรมและกฎหมายในวิชาชีพสารสนเทศ
ศาสตรและบรรณารักษศาสตร
1632505 การบริการสารสนเทศ
1632401 การวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ: ระบบ
ทศนิยมดิวอี้
1632403 การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ
1632506 ภาษาอังกฤษสําหรับงานสารสนเทศ
1632601 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
1632602 การจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศเบื้องตน
1633302 การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศและแหลง
เรียนรู
1633303 การจัดการสารสนเทศและภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
1633601 การจัดการฐานขอมูลสําหรับงานสารสนเทศ
1633602 หองสมุดดิจิทัล
1633902 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร
1634901 ระเบียบวิธีวิจยั ทางสารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรเดิม ป พ.ศ. 2554

กลุมวิชาเอกเลือก
1631301
1631501
1631502
1631503
1632202
1632203
1632302
1632303
1632402
1632404

ธุรกิจการพิมพ
การสอนการใชหองสมุดและศูนยสารสนเทศ
วรรณกรรมสําหรับเด็กและวัยรุน
การสงเสริมการอานและการเรียนรู
สารสนเทศทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
การจัดการลูกคาสัมพันธ
การวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ: ระบบ
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
การทํารายการโสตทศนวัดสุและสือ่
อิเล็กทรอนิกส
สิ่งพิมพตอเนื่อง
บริการสารสนเทศเฉพาะกลุม
การบริหารโครงการสารสนเทศ
การจัดการสารสนเทศสํานักงาน
หองสมุดประชาชน
หองสมุดโรงเรียน
หองสมุดมหาวิทยาลัย
หองสมุดเฉพาะและศูนยสารสนเทศ
บรรณานุกรม ดรรชนีและสาระสังเขป
หองสมุดอัตโนมัติ
การปรับแตงและการเผยแพรสารสนเทศ
การออกแบบเว็บในงานสารสนเทศ

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

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

กลุมวิชาเอกเลือก

42 หนวยกิต

1. กลุม วิชาดานบรรณารักษศาสตร
1631201 แหลงสารสนเทศ
1631501 การสงเสริมการอานและการเรียนรู
1633201 สิ่งพิมพตอเนื่อง
1633303 การจัดและบริหารหองสมุดเฉพาะและหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา
1633304 การจัดและบริหารหองสมุดประชาชนและ
หองสมุดโรงเรียน
1633305 การบริหารโครงการทางบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร
1633401 การวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ: ระบบ
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
1633402 สถิติเพื่อการวิจยั ทางบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร
1633501 บริการสารสนเทศเฉพาะกลุม
1633502 การสอนการใชหองสมุดและศูนยสารสนเทศ
2. กลุม วิชาดานสารสนเทศศาสตร
1632202 สารสนเทศสําหรับเด็กและเยาวชน
1632301 การจัดการสารสนเทศสํานักงาน
1632302 ธุรกิจการพิมพ
1633306 การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
1633403 การทํารายการสื่อดิจิทัล
1633404 บรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสังเขป
1633603 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานสารสนเทศ
1633604 การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม

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

เหตุผล
1. เพื่อใหนักศึกษา
สามารถเลือกเรียนรายวิชา
ในกลุมวิชาเอกเลือก ตามที่
สนใจไดมากยิ่งขึ้น
2. มีการรวมบางรายวิชา
เขาดวยกัน เพื่อใหหลักสูตร
มีความกระชับ แตนักศึกษา
ยังคงมีโอกาสเรียนรูเนื้อหา
เพิ่มมากยิ่งขึ้น
3. รายวิชาที่จัดเตรียมไว
ยังคงตอบสนองตอ
วัตถุประสงคของหลักสูตรใน
การผลิตบัณฑิตและรองรับ
อาชีพการทํางานในอนาคต
ได
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1632504
1632507
1633102
1633301
1633304
1633305
1633306
1633307
1633501
1633603
1633604
1633606

39 หนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรเดิม ป พ.ศ. 2554

1633901 สถิติเพื่อการวิจยั ทางสารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร
1634103 หัวขอปจจุบันทางสารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร

กลุมวิชาฝกประสบการณภาคสนาม

1634601 การปรับแตงและการเผยแพรสารสนเทศ

3(3-0-6)

เหตุผล

3(2-2-5)

7 หนวยกิต

2(200)
5(300)
1(60)
6(600)

กลุมวิชาฝกประสบการณภาคสนาม

7 หนวยกิต

1634902 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจ
ศึกษาทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร
1634903 การฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร
1634904 สหกิจศึกษาทางบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร

2(200)
5(300)
6(600)

1. เพื่อใหนักศึกษามี
โอกาสมากขึ้นในการ
ตัดสินใจเลือกเรียนรายวิชา
ในกลุมฝกประสบการณ
ภาคสนาม
2. เพื่อสดภาระงานสอน
ของอาจารยผูสอนซึ่งมี
จํานวนจํากัด
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1634801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสารสนเทศ
ศาสตรและบรรณารักษศาสตร
1634802 การฝกประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตร
และบรรณารักษศาสตร
1634803 เตรียมสหกิจทางสารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร
1634804 สหกิจศึกษาทางสารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร

3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
1. หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอกบังคับ
หลักสูตรเดิม ป พ.ศ. 2554

เหตุผล

1631101 สารสนเทศในบริบทสังคม
3(3-0-6)
Information in the Social Context
ความหมาย ความสําคัญ บทบาทของสารสนเทศ พัฒนาการ
ของบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ประเภทของหองสมุด การ
ประยุ กต ใชเทคโนโลยีส ารสนเทศ วิช าชีพ ทางบรรณารัก ษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร จรรยาบรรณและจริยธรรมทางบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร

1. เปลี่ยนชื่อรายวิชาให
สอดคลองกับสภาพสังคม
2. เพิ่มเนื้อหาทางดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร เพื่อให
ตอบสนองสภาพสังคมใน
ปจจุบัน

1631601 เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศ

เพิ่มคําอธิบายรายวิชาให
ครอบคลุมกับสภาพการณใน
ปจจุบันใหมากยิ่งขึ้น และเนน
เพื่อการใชเทคโนโลยีสําหรับการ
จัดการสารสนเทศ
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1631101 สารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร 3(3-0-6)
เบื้องตน
Introduction to Information
Science and Library Science
ความหมาย และความสําคัญของสารสนเทศศาสตรและ
บรรณารั ก ษศาสตร ความแตกต า งของสารสนเทศศาสตร แ ละ
บรรณารักษศาสตร องคกรบริการสารสนเทศ บทบาทของสารสนเทศ
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสารสนเทศกั บ เทคโนโลยี ที่ มี ต อ นั ก วิ ช าชี พ
สารสนเทศและบรรณารักษ จรรยาบรรณและจริยธรรมสําหรับนั ก
วิชาชีพสารสนเทศและบรรณารักษ สมาคมวิชาชีพ
1631102 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Information Technology
ความหมาย และความสําคัญ ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ พั ฒ นาการ ประเภทของ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ องค ป ระกอบ บทบาท และผลกระทบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
สารสนเทศ ป ญ หาและแนวโน ม ในการประยุ ก ต ใ ช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการสารสนเทศ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

3(2-2-5)

Information Management Technology

พัฒนาการ ขอบเขต บทบาทของเทคโนโลยี การประยุกตใช
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ อันไดแก การวางแผน การจัดหา
การรวบรวม การจั ด เก็ บ การบํ ารุงรัก ษาและการเผยแพรส ารสนเทศ
จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยฝกปฏิบัติการใชเทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการสารสนเทศ

หลักสูตรเดิม ป พ.ศ. 2554

1632403 การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ
3(2-2-5)
Cataloging of Information Resources
ความหมาย และความสําคัญของการทํารายการสารสนเทศ
การใชคูมือและรูปแบบการทํารายการสารสนเทศที่เปนมาตรฐานสากล
(AACR2) การกํ า หนด หั ว เรื่ อ ง ศั พ ท สั ม พั น ธ และคํ า สํ า คั ญ การลง
รายการในแบบบั น ทึ ก ข อ มู ล คอมพิ ว เตอร และการใช ฐ านข อ มู ล
บรรณานุกรมเพื่อการสืบคนรายการสารสนเทศ

1632505 การบริการสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Services
ความหมายของการบริการสารสนเทศ หลักและทฤษฎีการ
บริการ ประเภทของการบริการสารสนเทศในสถาบันบริการสารสนเทศ
และแหลงเรียนรู ความสนใจในการอาน การศึกษาผูใช การวางแผนบริการ
สารสนเทศ การสื่อสารและบุคลิกภาพเพื่อการบริการ บริการสารสนเทศ
เชิงพาณิ ชย ลูกคาสัมพัน ธ การประชาสัมพั นธ และการสงเสริมการใช
บริการ การประเมินผลบริการสารสนเทศ แนวโนมของบริการสารสนเทศ
และจรรยาบรรณการบริการสารสนเทศ

1632403 การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ
3(2-2-5)
Cataloging of Information Resources
ความมุ งหมายและประโยชน ในการทํ า รายการทรั พ ยากร
สารสนเทศ หน าที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบของงานทํ ารายการทรั พ ยากร
สารสนเทศ เครื่องมือและหลักเกณฑ การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทตาง ๆ โดยเฉพาะการทํารายการหนังสือภาษาไทยและสื่อดิจิทัล
การเลือกและการลงรายการหลัก รายการเพิ่มภาษาไทย และหลักเกณฑ
การลงระเบียนรายการทรัพยากรสารสนเทศเขาเครื่องคอมพิวเตอร
1632401 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Resources Development
ความหมาย ความสําคัญ ประเภทและลักษณะของทรัพยากร
สารสนเทศ แหลงผลิตและจําหนายทรัพยากรสารสนเทศ แนวคิดในการ
พั ฒ นาทรั พ ยากรสารสนเทศ กระบวนการและการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อการพัฒ นาทรัพ ยากรสารสนเทศ โดยเฉพาะทรัพยากร
สารสนเทศประเภทสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ แ ละสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ความร ว มมื อ
จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
1631501 การบริการสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Services
ความหมาย หลักและทฤษฎี องคประกอบ และประเภทของ
การบริการสารสนเทศ การจัดบริการสารสนเทศและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดบริการสารสนเทศ การบริการสารสนเทศเชิงรุก การ
สงเสริมการใชบริการสารสนเทศ การประชาสัมพันธ หลักการตลาดในการ
บริการสารสนเทศ จรรยาบรรณการบริการสารสนเทศ และแนวโนมของ
บริการสารสนเทศ

เหตุผล

1. ระบุความชัดเจนของ
คําอธิบายรายวิชา
2. เพิ่มประเด็นความตระหนัก
ความจําเปนและประโยชนของ
การปฏิบัติงาน
3. ขยายเนื้อหาใหครอบคลุม
สื่อดิจิทัล
1. เพิ่มประเด็นดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อใหตอบสนองสภาพสังคมใน
ปจจุบัน
2. เพิ่มประเด็นการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส
1. เพิ่มประเด็นดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดบริการสารสนเทศ เพื่อให
ตอบสนองสภาพสังคมใน
ปจจุบัน
2. เพิ่มประเด็นดานการ
ประยุกตใชหลักการตลาดเพื่อ
การบริการสารสนเทศ
3. เพิ่มจํานวนชั่วโมงเรียนให
มากยิ่งขึ้น
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1631201 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Resources Development
ความหมาย ความสํ า คั ญ ประเภทและลั ก ษณะของ
ทรัพ ยากรสารสนเทศ แหลงผลิตและจําหนายทรัพยากรสารสนเทศ
แนวคิ ด ในการพั ฒ นาทรั พ ยากรสารสนเทศ กระบวนการพั ฒ นา
ทรั พ ยากรสารสนเทศ ความร วมมื อ จรรยาบรรณ และกฎหมายที่
เกี่ยวของในการพัฒนา ทรัพยากรสารสนเทศ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรเดิม ป พ.ศ. 2554

1632506 ภาษาอังกฤษสําหรับงานสารสนเทศ
3(3-0-6)
English Language for Information Work
การฝกทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน และเขียน
ในงานสารสนเทศ

เหตุผล

1632503 ภาษาอังกฤษสําหรับงานสารสนเทศ
3(3-0-6)
English Language for Information Work
การอ านตํ ารา บทความ คํ าศัพ ท ทั่ วไป และคํ าศั พ ท ที่ ใชใน
หลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร การฟง การพูด การ
อานและการเขียนภาษาอังกฤษในงานหองสมุดและสารสนเทศ
1633302 การจัดและบริหารสถาบันบริการสารสนเทศ 3(3-0-6)
Organization and Administration of Libraries
หลักเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหาร องคประกอบสําคัญของการ
ดํ าเนิ น งานสถาบั น บริ ก ารสารสนเทศ การวางโครงร างและการจั ด ตั้ ง
สถาบันบริการสารสนเทศ บุคลากร งบประมาณและการเงิน การจัดและ
ใชสถานที่ วัสดุอุปกรณ และครุภัณฑ การประชาสัมพันธ การประเมินผล
สถิ ติ แ ละรายงาน มาตรฐานที่ เกี่ ย วกั บ งานห อ งสมุ ด มี ก ารศึ ก ษานอก
สถานที่

ระบุคําอธิบายรายวิชาให
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

1634901 สัมมนาหัวขอปจจุบันทาง
1(0-3-0)
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
Seminar on Current Issues in Library Science
and Information Science
ประเด็นสําคัญในปจจุบันเกี่ยวกับวิชาชีพบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร ทั้ ง ด า นการบริ ก าร งานเทคนิ ค งานบริ ห าร
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ ตลอดจนจริยธรรมและกฏหมายที่
เกี่ ย วข อ ง ในรู ป แบบการนํ า เสนอและอภิ ป รายกรณี ศึ ก ษาทาง
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร

เปนการรวม 2 รายวิชา ไดแก
สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร
และบรรณารักษศาสตร และ
หัวขอปจจุบันทาง
บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตรเขาดวยกัน
เพื่อใหเกิดความกระชับและ
เชื่อมโยง

1. เปลี่ยนชื่อวิชาใหมีความ
ชัดเจนและเปนสากล
2. ปรับคําอธิบายใหมคี วาม
สอดคลองกับชื่อวิชา
3. ระบุคําอธิบายรายวิชาใหมี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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1633302 การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศและ
3(3-0-6)
แหลงเรียนรู
Information Centers and Learning
Resource Centers Management
ความหมาย ความสํ า คั ญ ประเภทและลั ก ษณะของ
ทรัพ ยากรสารสนเทศ แหลงผลิตและจําหนายทรัพยากรสารสนเทศ
แนวคิ ด ในการพั ฒ นาทรั พ ยากรสารสนเทศ กระบวนการพั ฒ นา
ทรั พ ยากรสารสนเทศ ความร วมมื อ จรรยาบรรณ และกฎหมายที่
เกี่ยวของในการพัฒนา ทรัพยากรสารสนเทศ
1633902 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตรและ
3(2-2-5)
บรรณารักษศาสตร
Seminar in Information Science
and Library Science
หลั กการจัด สัม มนา ขั้ น ตอนและกระบวนการจัด สัม มนา
วั ส ดุ อุ ป กรณ ในการจั ด สั ม มนา การจั ด สั ม มนาเพื่ อ วิ เคราะห ป ญ หา
แนวโนมที่เกี่ยวของกับวิชาชีพสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอกเลือก
หลักสูตรเดิม ป พ.ศ. 2554

เหตุผล

1632201 แหลงสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Resources
ความหมาย ขอบเขต ประเภท และลักษณะของสารสนเทศ
ทางมนุ ษ ยศาสตรแ ละสั งคมศาสตร สารสนเทศทางวิท ยาศาสตรแ ละ
เทคโนโลยี แหล ง ผลิ ต และบริ ก ารสารสนเทศทั้ ง ในประเทศและ
ตางประเทศ การสืบคนสารสนเทศจากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส
ทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การ
ประเมินคุณคา และการใชสารสนเทศทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ตลอดจนสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เปนการรวม 2 รายวิชา ไดแก
สารสนเทศทางมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร และ
สารสนเทศทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเขาดวยกัน เพื่อให
เกิดความกระชับและเชื่อมโยง
ถึงกัน

1632301 การจัดการสารสนเทศสํานักงาน
3(3-0-6)
Office Information Management
ความหมาย ความสําคั ญ วงจรสารสนเทศสํ านั ก งานตั้ งแต
เกิดขึ้นจนถึงการทําลาย บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบและคุณสมบัติ
ของบุ ค ลากรสํ า นั ก งาน การสื่ อ สารและการประชาสั ม พั น ธสํ า นั ก งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานสํานักงาน

เปนการรวม 2 รายวิชา ไดแก
สารสนเทศทางมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร และ
สารสนเทศทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเขาดวยกัน เพื่อให
เกิดความกระชับและเชื่อมโยง
ถึงกัน
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1632202 สารสนเทศทางมนุษยศาสตรและ
3(3-0-6)
สังคมศาสตร
Information Resources in Humanities
and Social Science
ความหมาย ขอบเขต ประเภท และลักษณะของสารสนเทศ
ทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แหลงผลิตและบริการสารสนเทศ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ การสืบคนสารสนเทศจากสื่อสิ่งพิมพ
และสื่ออิเล็กทรอนิกสทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร การประเมิน
คุณคา และการใชสารสนเทศทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1632203 สารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3(3-0-6)
Information Resources in Science and
Technology
ความหมาย ขอบเขต และประเภทของสารสนเทศทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แหลงผลิตและบริการทั้งในประเทศและ
ต า งป ระเทศ การสื บ ค น สารสนเทศจากสื่ อ สิ่ ง พิ มพ และสื่ อ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส การประเมิ น คุ ณ ค า และการใช ส ารสนเทศทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1633301 การจัดการสารสนเทศสํานักงาน
3(3-0-6)
Office Information Management
ความหมาย ความสําคัญ และวงจรสารสนเทศสํานักงาน
ตั้งแตเกิดขึ้น จนถึงการทําลาย หลักเกณฑ องคประกอบ กระบวนการ
และเทคโนโลยีที่ใชในการจัดระบบเอกสารและสารสนเทศขององคกร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรเดิม ป พ.ศ. 2554

เหตุผล

1632202 สารสนเทศสําหรับเด็กและเยาวชน
3(3-0-6)
Information for Children and Youth
ความหมาย ประวัติและพัฒนาการ ประะเภทของสารสนเทศ
สําหรับเด็กและเยาวชน ความตองการและความสนใจในการอาน การ
สงเสริมและการแนะแนวการอาน วรรณกรรมสําคัญ นักเขียน และนัก
วาดภาพ หลั ก การเลื อ ก องค ก ารและสถาบั น ที่ มี ส ว นส ง เสริ ม การ
ผลิต แนวโนมของการผลิต และการตลาดของสารสนเทศสําหรับเด็กและ
เยาวชน

ปรับเปลี่ยนชื่อวิชาใหมีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงสงผลให
รายละเอียดในคําอธิบาย
รายวิชาเปลีย่ นตามชื่อวิชาและมี
ความกระชับมากยิ่งขึ้น

1633303 การจัดและบริหารหองสมุดเฉพาะและ
3(3-0-6)
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
Organization and Administration of
Special Libraries and Academic Libraries
ความหมาย พั ฒ นาการและมาตรฐานของห อ งสมุ ดเฉพาะ
ศู น ย ส ารสนเทศ และห อ งสมุ ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทั้ ง ในประเทศและ
ต า งประเทศ การดํ า เนิ น งานในด า นนโยบาย แผนงาน งบประมาณ
บุ ค ลากร บริก าร และการจั ด ทํ าโครงการต า ง ๆ ของห อ งสมุ ด ทั้ งสอง
ประเภท มีการศึกษานอกสถานที่

1. เปนการรวม 2 รายวิชาที่มี
ลักษณะใกลเคียงกันเขาดวยกัน
2. เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสใน
การเรียนรูลักษณะของการจัด
และบริหารหองสมุดมากยิ่งขึ้น

2
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1631502 วรรณกรรมสําหรับเด็กและวัยรุน
3(3-0-6)
Literature for Children and Adolescent
ประเภทสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสสําหรับเด็กและ
วัย รุน ความหมาย ประวัติและพั ฒ นาการ ประเภทของวรรณกรรม
สํ า หรั บ เด็ ก และวั ย รุน ประเภทสื่ อ สิ่ งพิ ม พ และสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส
สําหรับเด็กและวัยรุน ความตองการและความสนใจในการอานของเด็ก
วัยตาง ๆ การสงเสริมและการแนะแนวการอาน นักเขียน และนักวาด
ภาพคนสํ าคั ญ ทั้ งของไทยและต างประเทศทั้ งในอดี ต ป จ จุ บั น และ
ผลงานเลมสําคัญ ๆ หลักการเลือก คูมือการเลือก แหลงผลิต องคการ
และสถาบั น ที่ มี ส ว นส งเสริ ม การผลิ ต แนวโน ม ของการผลิ ต และ
การตลาดของวรรณกรรมสําหรับเด็กและวัย
1633306 หองสมุดมหาวิทยาลัย
3(3-0-6)
University Library
แนวคิด เกี่ยวกั บ หอ งสมุ ดมหาวิท ยาลั ย ความสํ าคั ญ ของ
หองสมุดตอการเรียนการสอน การจัดหา การจัดหมู เครื่องมือที่ใชใน
การสื บ ค น สารสนเทศ การบริการสารสนเทศแกผู ใช การให บ ริการ
สังคมและชุมชนของหองสมุด
1633307 หองสมุดเฉพาะและศูนยสารสนเทศ
3(3-0-6)
Special Library and Information Center
ลักษณะ วัตถุประสงค และประเภทของหองสมุดเฉพาะ
และศูนยสารสนเทศ การจัดการและการบริการของหองสมุด การใช
เทคโนโลยี เพื่ อ การจั ด การและบริ ก าร บทบาทของนั ก สารสนเทศ
มาตรฐานของหองสมุดเฉพาะและศูนยสารสนเทศ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรเดิม ป พ.ศ. 2554

1633304 หองสมุดประชาชน
3(3-0-6)
Public Library
ความหมาย นโยบาย วัตถุประสงค ความสําคัญ บทบาท
และหน า ที่ ห อ งสมุ ด ประชาชนในป จ จุ บั น มาตรฐานของห อ งสมุ ด
ประชาชน คณะกรรมการและบุคลากรหองสมุด อาคารสถานที่ วัสดุ
ครุภั ณ ฑ สิ่ งพิ ม พ และโสตทั ศนวั สดุ งานบริห าร งานเทคนิ ค งาน
บริการ การสงเสริมการอาน การฝกงาน การศึกษาความตองการและ
ความสนใจของชุมชนและทองถิ่น การประชาสัมพันธ การเก็บสถิติ การ
ประเมินผลการดําเนินงาน
1633305 หองสมุดโรงเรียน
3(3-0-6)
School Library
ความหมาย ความสําคั ญ ของห องสมุด ตอ การเรียนการ
สอน นโยบาย วัตถุประสงค การบริหารงานหองสมุดโรงเรียน งาน
เทคนิค งานบริการ และกิจกรรมการสงเสริมการอาน การซอมและ
บํ า รุ ง รั ก ษาวั ส ดุ การฝ ก งานห อ งสมุ ด การประชาสั ม พั น ธ แ ละการ
ประเมินผลงานหองสมุด
1633102 การบริหารโครงการสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Project Management
ส ว นประกอบโครงการ เทคนิ ค การเขี ย นและนํ า เสนอ
โครงการในงานสารสนเทศ และการบริหารโครงการสารสนเทศ และ
การเขียนโครงการเพื่อแกปญหางานในสถาบันบริการสารสนเทศ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

เหตุผล

1633304 การจัดและบริหารหองสมุดประชาชนและ
3(3-0-6)
หองสมุดโรงเรียน
Organization and Administration of
Public Libraries and School Libraries
ความหมาย พัฒนาการและมาตรฐานของหองสมุดประชาชน
และหองสมุดโรงเรียนทั้งในประเทศและตางประเทศ การดําเนินงานใน
ด านนโยบาย แผนงาน งบประมาณ บุ ค ลากร บริก าร และการจั ด ทํ า
โครงการตาง ๆ ของหองสมุดทั้งสองประเภท บริการและกิจกรรมที่เสริม
การเรียน การสอน การอาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนและสังคม
มีการศึกษานอกสถานที่

1. เปนการรวม 2 รายวิชาที่มี
ลักษณะใกลเคียงกันเขาดวยกัน
2. เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสใน
การเรียนรูลักษณะของการจัด
และบริหารหองสมุดมากยิ่งขึ้น

1633305 การบริหารโครงการทางบรรณารักษศาสตร
3(3-0-6)
และสารสนเทศศาสตร
Library Science and Information Science
Project Management
ความหมาย ความสําคัญ สวนประกอบโครงการ เทคนิคการ
เขียนและนําเสนอโครงการ เทคนิคการบริหารโครงการ และการเขียน
โครงการเพื่อแกปญหา และ/หรือ พัฒนางานทางบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร

1. ขยายเนื้อหาของรายวิชา
คือ ไดทั้งการแกปญหาและ
พัฒนางานทาง
บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร
2. ลดจํานวนชั่วโมงเรียนใหมี
ความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

1

1

1
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1

หลักสูตรเดิม ป พ.ศ. 2554

1632402 การวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ : ระบบ 3(2-2-5)
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
Analysis of Information Resources :
Library of Congress Classification System
การจัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศระบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริ กั น และการจั ด ระบบสารสนเทศบนเครื อ ข า ย รวมทั้ ง การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ

เหตุผล

1633401 การวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ : ระบบ
3(2-2-5)
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
Analysis of Information Resources :
Library of Congress Classification System
วิเคราะห ก ารจั ด หมวดหมู ท รั พ ยากรระบบหอสมุ ด รั ฐ สภา
อเมริกัน การกําหนดเลขเรียกหนังสือ วิธีการใหหัวเรื่องตามระบบหอสมุด
รัฐสภาอเมริกัน การใชเครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงาน
วิเคราะหสารสนเทศดวยระบบหอสมุดรัฐอเมริกัน
1633403 การทํารายการสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
Cataloging of Digital Medias
ลักษณะสําคัญของสื่อดิจิทัล เมตาดาตา (Metadata) ของสื่อ
ดิจิทัล มาตรฐานการลงรายการ RDA การทํารายการสื่อดิจิทัลประเภท
ตาง ๆ

ระบุคําอธิบายรายวิชาใหมี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

1633501 การบริการสารสนเทศเฉพาะกลุม
3(3-0-6)
Information Services for Special Groups
แนวคิดเกี่ยวกับบริการสารสนเทศเฉพาะกลุม ลักษณะและ
ความต อ งการสารสนเทศของผู ใช เฉพาะกลุ ม สารสนเทศและแหล ง
สารสนเทศสําหรับผูใชเฉพาะกลุม การจัดบริการและแนวโนมของการ
บริการสารสนเทศสําหรับผูใชเฉพาะกลุม

เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับ
สารสนเทศและแหลงสารสนเทศ
สําหรับผูใชเฉพาะกลุม เพื่อให
เนื้อหาครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

1. เปลี่ยนชื่อวิชาใหมีความ
ทันสมัย สอดคลองกับสภาพ
ปจจุบัน
2. เพิ่มคําอธิบายรายวิชาให
ครอบคลุมกับการปฏิบัติงานใน
ปจจุบัน
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1632404 การทํารายการโสตทัศนวัสดุและสื่อ
3(2-2-5)
อิเล็กทรอนิกส
Cataloging of Audio-Visual Materials and
Electronic Medias
ความหมาย ลั ก ษณะสํ า คั ญ ของโสตทั ศ นวั ส ดุ และสื่ อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส ศึ ก ษ าการทํ ารายการโสตทั ศน วั ส ดุ และสื่ อ
อิเล็กทรอนิกสประเภทตาง ๆ
1632507 การบริการสารสนเทศเฉพาะกลุม
3(3-0-6)
Information Services for Special Groups
แนวคิดเกี่ยวกับ บริการสารสนเทศเฉพาะกลุม ลักษณะ
และความตองการสารสนเทศของผูใชเฉพาะกลุม การจัดบริการและ
แนวโนมของการบริการสารสนเทศสําหรับผูใชเฉพาะกลุม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรเดิม ป พ.ศ. 2554

1633606 การออกแบบเว็บในงานสารสนเทศ
3(2-2-5)
Web design in Information Work
แนวคิดเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตและเว็บเพจ โครงสรางเว็บเพจ
การออกแบบเว็บเพจ การรวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหา การนําเสนอ
และการพัฒนาเว็บเพจเพื่องานบริการสารสนเทศ ประโยชนและการ
ประยุกตใชเว็บเพจกับงานสารสนเทศ

1633601 การจัดการฐานขอมูลสําหรับงานสารสนเทศ 3(2-2-5)
Database Management for Information Work
ความหมาย ประเภท วงจรการพัฒ นาระบบ โครงสราง
และการออกแบบระบบฐานขอมูลโดยเน น โครงสร า งฐานข อ มู ล เชิ ง
สั ม พั น ธ การจั ด และดู แ ลระบบฐานข อ มู ล ความปลอดภั ยของ
ระบบ การประยุ ก ต ใช กั บ งานสารสนเทศ โปรแกรมรหั ส เป ด ในการ
จัดการสารสนเทศ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการสรางฐานขอมูล
1633602 หองสมุดดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Library
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ระบบห อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ โปรแกรมระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ พัฒนาการและแนวคิดของหองสมุดดิจิทัล โครงสราง
พื้นฐาน การจัดระบบความรู การพัฒนาและบํารุงรักษาสารสนเทศดิจิทัล
การเขาถึงและการใชประโยชนจากหองสมุดดิจิทัล มาตรฐานที่เกี่ยวของ
แนวโนมและทิศทางของหองสมุดดิจิทัล
1633603 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงาน
3(2-2-5)
สารสนเทศ
Web design and Development in
Information Work
ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีเวิลดไวดเว็บ โปรโตคอล และภาษา
มาตรฐาน โครงสร า งและองค ป ระกอบของเว็ บ ไซต ฝ ก ปฏิ บั ติ ก าร
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตสําหรับสถาบันบริการสารสนเทศดวยการใช
เครื่องมือชวย

เหตุผล

เปนการรวม 2 รายวิชา ไดแก
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
และการจัดการฐานขอมูลําหรับ
งานสารสนเทศเขาดวยกัน
เนื่องจากมีเนื้อหาที่มีความ
เชื่อมโยงกัน
เปนการนําเนื้อหาเกี่ยวกับ
ระบบหองสมุดอัตโนมัติซึ่งเปน
สวนหนึ่งของหองสมุดดิจิทลั มา
รวมกัน เพื่อใหเนื้อหาในรายวิชา
มีความกระชับมากยิ่งขึ้น
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1633601 การจัดการฐานขอมูลสําหรับงานสารสนเทศ 3(2-2-5)
Database Management for Information Work
ความหมาย ประเภท โครงสรางและการออกแบบระบบ
ฐานขอมูลโดยเน น โครงสร า งฐานข อ มู ล เชิ ง สั ม พั น ธ การจั ด การ
แ ล ะ ดู แ ล ร ะ บ บ ฐ า น ข อ มู ล ค ว า ม ปลอดภั ย ของระบบ การ
ประยุ ก ต ใช กั บ งานสารสนเทศและงานห อ งสมุ ด การใช โ ปรแกรม
สําเร็จรูปสําหรับการสรางฐานขอมูล
1633602 หองสมุดดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Library
พั ฒ นาการและแนวคิ ด ของห อ งสมุ ด ดิ จิ ทั ล โครงสร า ง
พื้นฐาน การจัดระบบ ความรู การพั ฒนาและบํารุงรักษาสารสนเทศ
ดิจิทัล การเขาถึงและการใชประโยชนจากหองสมุดดิจิทัล มาตรฐานที่
เกี่ยวของ แนวโนมและทิศทางของหองสมุดดิจิทัล

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

1. ระบุรายละเอียดของ
รายวิชาใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. ขยายขอบเขตเนือ้ หาของ
รายวิชาใหครอบคลุมขึ้น

หลักสูตรเดิม ป พ.ศ. 2554

1633605 การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม
3(2-2-5)
Multimedia Design and Development
ความสํ า คั ญ และบทบาทของสื่ อ ประสม หลั ก การ
กระบวนการ เทคนิ ค การออกแบบและพั ฒ นาสื่ อ ประสม รวมทั้ ง
ฮารดแวร และซอฟตแวรที่ใชในการผลิตสื่อประสม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

1633901 สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร
3(3-0-6)
และบรรณารักษศาสตร
Statistics for Information Science and
Library Science Research
ความหมายของสถิติ หลักเบื้องตนของความนาจะเปน
ตัวแปร การแจกแจง ประชากรและการสุมตัวอยาง หลักการประมาณ
คา การทดสอบสมมติฐาน การหาความสัมพันธระหวางตัวแปร การ
พยากรณ การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว และสองทางที่
เกี่ยวของในการวิจัยทางสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร

1633402 สถิติเพื่อการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร
3(2-2-5)
และสารสนเทศศาสตร
Statistics for Library Science and Information
Science Research
ความหมายของสถิ ติ มาตรวั ด ข อ มู ล สถิ ติ ที่ จํ า เป น ในการ
กําหนดกลุม ตัวอยาง การทดสอบคุณ ภาพเครื่อ งมือวิจัย การวิเคราะห
ข อ มู ล การนํ า เสนอข อ มู ล และการทดสอบสมมติ ฐ านการวิ จั ย ทาง
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร

1. ระบุรายละเอียดของ
รายวิชาใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. ขยายขอบเขตเนือ้ หาของ
รายวิชาใหครอบคลุมขึ้น
เพิ่มเติมเนื้อหาเรื่อง ประเภท
และองคประกอบของ
สารสนเทศธุรกิจ และการตลาด
ในงานบริการสารสนเทศเชิง
พาณิชย การพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส และเทคโนโลยี
กับการจัดการลูกคาสัมพันธ
เพื่อให
1. ระบุรายละเอียดของ
รายวิชาใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. เพิ่มจํานวนชั่วโมงเรียนให
มากยิ่งขึ้น
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1632302 การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Information Management
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศธุรกิจ โครงสราง
ธุรกิจ แหลงและทรัพยากรสารสนเทศดานธุรกิจ การประเมินคุณ คา
สารสนเทศทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจและอุตสาหกรรม การ
ออกแบบและประยุกตใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

1633604 การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม
3(3-0-6)
Multimedia Design and Development3
ความหมาย ความสําคัญและบทบาทของสื่อประสม หลักการ
กระบวนการ ฮารดแวรที่ใช เทคนิคการออกแบบและพัฒนาสื่อประสม
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย การใชโปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่อการสรางสื่อประสมและสื่อประชาสัมพันธ
1633306 การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Information Management
ความรู เบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ สารสนเทศ ความสํ า คั ญ
ประเภท และองคประกอบของสารสนเทศทางธุรกิจ โครงสรางทางธุรกิจ
วิชาชีพที่เกี่ยวของกับธุรกิจ การตลาดในงานบริการสารสนเทศเชิงพาณิชย
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีกับการจัดการลูกคาสัมพันธ

เหตุผล

3. หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาฝกประสบการณภาคสนาม
หลักสูตรเดิม ป พ.ศ. 2554

1634902 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและสห
3(3-0-6)
กิจศึกษาทางบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร
Preparation for Professional Experience
and Cooperative Education in Library
Science and Information Science
กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มของผู เรี ย น ก อ นออกฝ ก
ประสบการณ วิ ช าชี พ และสหกิ จ ศึ ก ษาทางบรรณารั ก ษศาสตร แ ละ
สารสนเทศศาสตร ในด า นการรั บ รู ลั ก ษณะ และโอกาสของการ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ
และคุณลักษณะใหเหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการฝกปฏิบัติในสถานการณ
หรือรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งการนําเสนอรายงานการฝกปฏิบัติงาน

เหตุผล

1. เปนการรวม 2 วิชาเขา
ดวยกัน เพื่อใหนักศึกษามีโอกาส
ในการเลือกรายวิชาฝกปฎิบัติ
การภาคสนามใหมากยิ่งขึ้น
2. ขยายคําอธิบายรายวิชาให
ครอบคลุมทั้งสองวิชา
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1634801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
2(200)
สารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
Preparation for Professional Experience
in Information Science and Library Science
กิจกรรมเพื่ อเตรีย มความพรอมของผู เรีย น ก อนออกฝ ก
ประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร ในดาน
การรับ รู ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒ นาตั ว
ผู เ รี ย นให มี ค วามรู ทั ก ษะ เจตคติ แรงจู ง ใจ และคุ ณ ลั ก ษณะให
เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการฝกปฏิบัติในสถานการณหรือรูปแบบ
ตาง ๆ รวมทั้งการนําเสนอรายงานการฝกปฏิบัติงาน
1634803 เตรียมสหกิจศึกษาทางสารสนเทศศาสตร
1(60)
และบรรณารักษศาสตร
Preparation for Cooperative Education in
Information Science and Library Science
กิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียน กอนออกฝก
สหกิจศึกษาทางสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร ในดานการ
รับรู ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียน
ใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะใหเหมาะสมกับ
วิชาชีพ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ภาคผนวก ค
หลักการจัดรหัสวิชา
1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม
2. การจัดหมวดวิชา หมูวิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมูวิชาของ ISCED (International Standard
Classification Education) เปนแนวทาง
3. การจัดหมวดวิชาและหมูวิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ
3.1 ยึดสาระสําคัญ (Concept) ของคําอธิบายรายวิชา
3.2 ยึดฐานกําเนิดของรายวิชา
4. รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 7 ตัว
เลข 3 ตัวแรกเปนหมวดวิชาและหมูวิชา
เลขตัวที่ 4 บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
เลขตัวที่ 5 บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6,7 บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา
1

2

3

4

5

6

7

ลําดับวิชา
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากงาย หรือชั้นป
หมวดวิชาและหมูวิชา
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หมูวิชา

หมูวิชาบรรณารักษศษสตรและสารสนเทศศาสตรอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตร โดยมี
ลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้
เลข

ลักษณะเนื้อหาวิชา

รหัส (ใสหลัก 1-2-3 (เวน 4) -ใส 5 (เวน 6-7)

1

ปรัชญาวิชาชีพ

163 __ 1 __ __

2

ทรัพยากรสารสนเทศและแหลงสารสนเทศ

163 __ 2 __ __

3

การจัดการ

163 __ 3 __ __

4

งานเทคนิคและเครื่องมือ

163 __ 4 __ __

5

การบริการ การสอนการใชหองสมุด

163 __ 5 __ __

6

เทคโนโลยีสารสนเทศ

163 __ 6 __ __

7

- วาง -

163 __ 7 __ __

8

การฝกประสบการณวิชาชีพ, สหกิจศึกษา

163 __ 8 __ __

9

ประสบการณการทํางาน เชน การวิจัย การศึกษาอิสระ
และการสัมมนา เปนตน
163 __ 9 __ __

ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ
1. ตํารา /เอกสารประกอบการสอน
1.1 สุวรรณา ชุติมันต, ประภา โกศลนิรัติวงษ, ปยวรรณ คุสินธุ, ประอรนุช โปรงมณีกุล, กาญจนา จันทรสุขพุม
และสิรินาฏ วงศสวางศิริ. (2557). ทักษะการรูสารสนเทศ. เพชรบุรี: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี.
1.2 ประอรนุช โปรงมณีกุล. (2554). การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ. เพชรบุร:ี คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี.
1.3 ประอรนุช โปรงมณีกุล. (2554). บริการอางอิงและสารสนเทศ. เพชรบุรี: คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี.
1.4 ประอรนุช โปรงมณีกุล. (2558). ธุรกิจการพิมพ. เพชรบุรี: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี.
2 ผลงานวิจัย
2.1 ประอรนุช โปรงมณีกุล. (2554, กรกฏาคม – ธันวาคม). การรูสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปที่ 1 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฎในภูมิภาคตะวันตก. ราชภัฎตะวันตก. 6(1) : 55-64.
2.2 ประอรนุช โปรงมณีกุล. (2557, กรกฎาคม – ธันวาคม). การใชทรัพยากรสารสนเทศของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี. ชอพะยอม. 25(2) : 145-158.
3. บทความวิชาการ
3.1 ประอรนุช โปรงมณีกุล. (2553, กรกฎาคม – ธันวาคม). การอานกับเด็กไทย. มนุษยสังคมปริทัศน,
12(2): 13-25.
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ
ที่ การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
1 นางสาวประอรนุช โปรงมณีกุล
ตําแหนงทางวิชาการ : ผศ.
วุฒิการศึกษา :
- ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2543)
- ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2539)

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ
ที่ การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ
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3.2 ประอรนุช โปรงมณีกุล. (2555, มกราคม – มิถุนายน). แนวทางการสอนการรูสารสนเทศในมหาวิทยาลัย
ราชภัฎเพชรบุรี. มนุษยสังคมปริทัศน, 11(1): 1-18.
3.3 ประอรนุช โปรงมณีกุล. (2556, มกราคม – มิถุนายน). การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ. มนุษยสังคม
ปริทัศน, 15(1): 15-26.
3.4 ประอรนุช โปรงมณีกุล. (2557, มกราคม – มิถุนายน). บริการอางอิงและสารสนเทศ. มนุษยสังคม
ปริทัศน, 16(1): 57-72.
3.5 ประอรนุช โปรงมณีกุล. (2557, กรกฎาคม – ธันวาคม). นิทรรศการในหองสมุด. มนุษยสังคมปริทัศน,
16(2): 11-24.
4. ประสบการณการสอน/วิชาที่เคยสอน
4.1 ทักษะการรูสารสนเทศ
4.2 การจัดการฐานขอมูล
4.3 การจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศเบื้องตน
4.4 บริการสารสนเทศ
4.5 การบริหารโครงการทางสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
4.6 การประชาสัมพันธในงานสารสนเทศ
4.7 การปรุงแตงและการเผยแพรสารสนเทศ
4.8 การเผยแพรสารสนเทศดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.9 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
4.10 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
4.11 การสัมมนาทางสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
4.12 การออกแบบเว็บในงานสารสนเทศ
4.13 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ
ที่ การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
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4.14 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตใช
4.15 ไทยสารนิเทศ
4.16 ธุรกิจการพิมพ
4.17 วรรณกรรมทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
4.18 สารนิเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4.19 สารนิเทศทางธุรกิจ
4.20 สถิติเพื่อการวิจยั ทางสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
1. ตํารา /เอกสารประกอบการสอน
นางปยวรรณ คุสินธุ
1.1 สุวรรณา ชุติมันต, ประภา โกศลนิรัติวงษ, ปยวรรณ คุสินธุ, ประอรนุช โปรงมณีกุล, กาญจนา จันทรสุขพุม
ตําแหนงทางวิชาการ : อาจารย
และสิรินาฎ วงศสวางศิริ. (2557). ทักษะการรูสารสนเทศ. เพชรบุรี: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วุฒิการศึกษา :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี.
- อ.ม. (บรรณารักษศาสตร)
1.2 การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2535)
1.3 การวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ : ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
- อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
1.4 การจัดการสารสนเทศและภูมิปญญาทองถิ่น
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2529)
1.5 การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศและแหลงเรียนรู
2. ผลงานวิจัย
3. บทความวิชาการ
4. ประสบการณการสอน/วิชาที่เคยสอน
4.1 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู / ทักษะการรูสารสนเทศ / ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ
4.2 การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ
ที่ การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

4.3 การวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ : ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
4.4 การจัดการสารสนเทศและภูมิปญญาทองถิ่น
4.5 การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศและแหลงเรียนรู
4.6 จริยธรรมและกฎหมายในวิชาชีพสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
4.7 ภาษาอังกฤษสําหรับงานสารสนเทศ
4.8 หองสมุดดิจิทัล
4.9 ระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
4.10 หองสมุดมหาวิทยาลัย
4.11 หองสมุดเฉพาะและศูนยสารสนเทศ
4.12 หองสมุดอัตโนมัติ
นางสาวสิรินาฏ วงศสวางศิริ
1. ตํารา /เอกสารประกอบการสอน
ตําแหนงทางวิชาการ : อาจารย
1.1 สุวรรณา ชุติมันต, ประภา โกศลนิรัติวงษ, ปยวรรณ คุสินธุ, ประอรนุช โปรงมณีกุล, กาญจนา จันทรสุขพุม
วุฒิการศึกษา :
และสิรินาฎ วงศสวางศิริ. (2557). ทักษะการรูสารสนเทศ. เพชรบุรี: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตรและ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี.
สารนิเทศศาสตร) มหาวิทยาลัย
1.2 สิรินาฎ วงศสวางศิริ. (2558). วรรณกรรมสําหรับเด็กและวัยรุน. เพชรบุรี: คณะมนุษยศาสตรและ
ศรีนครินทรวิโรฒ (2550)
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี.
- ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตรและ
1.3 สิรินาฎ วงศสวางศิริ. (2558). การสงเสริมการอานและการเรียนรู. เพชรบุร:ี คณะมนุษยศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร) เกียรตินิยมอันดับสอง สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี.
1.4 สิรินาฎ วงศสวางศิริ. (2558). บริการสารสนเทศเฉพาะกลุม. เพชรบุรี: คณะมนุษยศาสตรและ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี.
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2 ผลงานวิจัย
2.1 สิรินาฏ วงศวางศิริ. (2559). การพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานของครู
บรรณารักษหองสมุดโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี. เพชรบุรี: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี.
3. บทความวิชาการ
3.1 สิรินาฎ วงศสวางศิริ. (2557, กรกฎาคม-ธันวาคม). การสรางนิสัยรักการอานใหกับเด็กผานกิจกรรม
สงเสริมการอาน. มนุษยสังคมปริทัศน, 16(2): 39-48.
4. ประสบการณการสอน/วิชาที่เคยสอน
4.1 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู / ทักษะการรูสารสนเทศ / ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ
4.2 วรรณกรรมสําหรับเด็กและวัยรุน
4.3 การสงเสริมการอานและการเรียนรู
4.4 บริการสารสนเทศเฉพาะกลุม
4.5 การวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ : ระบบทศนิยมดิวอี้
4.6 สารสนเทศทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
4.7 สารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4.8 หัวขอปจจุบันทางสารสนเทศศาสตร

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ
1. ตํารา /เอกสารประกอบการสอน
2. ผลงานวิจัย
3. บทความวิชาการ
สุนทรารัตน เขื่อนควบ. (2557, กรกฏาคม – ธันวาคม). แนวทางการจัดการสํานักงานยุคใหมที่ใสใจตอ
สิ่งแวดลอม. มนุษยสังคมปริทัศน, 16(2): 25-38.
4. ประสบการณการสอน/วิชาที่เคยสอน
4.1 สารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตรเบื้องตน
4.2 การจัดการสารสนเทศสํานักงาน
4.3 การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
4.4 ทักษะการรูสารสนเทศ
4.5 หองสมุดเฉพาะ
4.6 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
4.7 สารสนเทศสําหรับเด็กและเยาวชน
4.8 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
4 นางสาวสุนทรารัตน เขื่อนควบ
ตําแหนงทางวิชาการ : อาจารย
วุฒิการศึกษา :
- ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร)
มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จ
เจาพระยา (2552)
- ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร)
สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม
(2543)

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ
ที่ การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
5 นายสัญญา ธีระเดชอุปถัมภ
ตําแหนงทางวิชาการ : อาจารย
วุฒิการศึกษา :
- ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร) มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา (2553)
- ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร) วิทยาลัยครูเพชรบุรี
(2536)
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1. ตํารา /เอกสารประกอบการสอน
2 ผลงานวิจัย
3. บทความวิชาการ
4. ประสบการณการสอน/วิชาที่เคยสอน
4.1 ทักษะการรูสารสนเทศ
4.2 การปรุงแตงและการเผยแพรสารสนเทศ
4.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
4.4 การออกแบบเว็บในงานสารสนเทศ
4.5 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน
4.6 การจัดการสนเทศสํานักงาน
4.7 หองสมุดดิจิทัล
4.8 การจัดการฐานขอมูลสําหรับงานสารสนเทศ
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ภาคผนวก จ
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
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ภาคผนวก ฉ
หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
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ภาคผนวก ช
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
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