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สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
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2. การดาเนินการของหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การบริหารหลักสูตร
2. บัณฑิต
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
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ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
ข คาสั่งแต่งตั้งกรรมการร่าง / ปรับปรุงหลักสูตร
ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
ง รายงานการประเมินหลักสูตร
จ ประวัติและผลงานของอาจารย์
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สถาบัน/สานัก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะมนุษยศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชือ่ หลักสูตร
รหัสหลักสูตร 25520091104002
ภาษาไทย:
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
ภาษาอังกฤษ:
Bachelor of Arts Program in Information Studies
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม:
ชื่อย่อ :
ชื่อเต็ม:
ชื่อย่อ :

ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา)
ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา)
Bachelor of Arts (Information Studies)
B.A. (Information Studies)

3. วิชาเอก
__
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
กาหนดให้ศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า 135 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
 หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
 หลักสูตรทางวิชาการ
 หลักสูตรแบบก้าวหน้าวิชาการ
 หลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
 หลักสูตรแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ

5.3 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย เอกสารและตาราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะที่ของ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปรับปรุงมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555) โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2560
ได้รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี เมือ่ วันที่ 16
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ได้รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 29
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ได้รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมือ่ วันที่ 1 เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 บรรณารักษ์ (Librarian)
8.2 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ/เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Officer)
8.3 นักพัฒนาและออกแบบเว็บ (Web Developer / Webmaster)
8.4 นักสารสนเทศ / เจ้าหน้าที่สารสนเทศ / นักเอกสารสนเทศ (Information Professional)
8.5 นักวิชาการ (Technical Officer)
8.6 นักจดหมายเหตุ / เจ้าหน้าที่จดหมายเหตุ (Archivist)
8.7 ผู้จัดการเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content Manager)
8.8 นักจัดการความรู้ (Knowledge Management Officer)
8.9 ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ (IT Support)
8.10 นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ (Information Systems Analyst)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ที่
1
2
3

4
5

รายชื่อ
คณาจารย์
ผศ.อรทัย
วารีสอาด
ผศ.บุญยืน
จันทร์สว่าง

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)
ปีที่จบ

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2524
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์), 2527
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), 2525
ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์), 2540
อ.ฐิติ
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์
คาหอมกุล
และสารสนเทศศาสตร์), 2550
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์), 2554
อ.โชติมา
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์), 2553
วัฒนะ
ศศ.ม. (การจัดการสารสนเทศ), 2557
ผศ.ดร.ธนิตา วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 2542
เลิศพรกุลรัตน์ วท.ม. (การจัดการระบบสารสนเทศ), 2545
ปร.ด. (นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี),
2555

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

xxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เฉพาะนิสิตชั้นปีที่ 1 ส่วนนิสติ ชั้นปีที่ 2-4 จัดการเรียนการสอน
ที่ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ อาคาร 6 และ คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 2 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยเข้าสู่ยุคพัฒนาเป็นเศรษฐกิจระบบดิจิทัล ความเร็วทาให้ธุรกรรมธุรกิจการค้า
เปลี่ยนแปลงไป จากการใช้เวลาทาธุรกรรมเป็นเวลานาน แต่ปัจจุบันใช้เวลารวดเร็วขึ้น เป็นการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศโดยนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต
ของประเทศ ดังนั้นการที่เศรษฐกิจระบบดิจิทัลจะบรรลุผลได้ ขึ้นอยู่กับการพัฒนาหรือสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นกับ
คนในชาติ ทั้งนี้การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศึกษามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2558-2577
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โดยกาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มุ่งเน้น 10 ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์แรกที่กล่าวถึง คือ ยุทธศาสตร์
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นฐานการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดกาลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมที่กาหนดสุขภาพเพื่อสร้างสุข
ภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุน
ทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม ทั้งนีย้ ุทธศาสตร์ดังกล่าว ขับเคลื่อนโดยผ่านกลไก
ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) ซึ่งเป็นจุดเริม่ ต้นของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการขับเคลื่อนไปสูก่ ารเป็นประเทศ
ที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม โดยกาหนดเป้าหมายหลัก คือ พึ่งพาตนเองได้ ลดการนาเข้า และ
สังคมแบ่งปัน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ จาเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรูค้ วามสามารถ
และทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ การประเมินสารสนเทศทีม่ ีคุณภาพ ตลอดจนการใช้
เทคโนโลยีในการค้นหา รวบรวม จัดเก็บ บริการ เผยแพร่และแบ่งปันสารสนเทศ รวมทัง้ ส่งเสริมให้มีการใช้
ประโยชน์จากสารสนเทศทั้งในระดับบุคคล องค์กร ชุมชน และสังคม ทั้งในส่วนท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกระดับและทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นความสาคัญในการผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศและบริการสารสนเทศ โดยมีการ
บูรณาการและเชื่อมโยงทฤษฎีสู่การปฏิบัติมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจระบบดิจิทัล และก้าวสู่
การเป็นไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีของประเทศไทยขยายตัวเชิงปริมาณอย่างรวดเร็ว คนไทยได้รับโอกาส
การเรียนรู้มากขึ้นจากสื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ แต่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้สู่การใช้
ประโยชน์และการเข้าถึงสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังพบว่าพัฒนาการทางสังคม
และวัฒนธรรมของไทยกาลังประสบปัญหาวิกฤตเรือ่ ง ค่านิยม จริยธรรมและพฤติกรรมของคนไทย ซึ่งเป็น
ผลกระทบจากทุนนิยม วัตถุนิยม รวมทั้งการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้าสู่ประเทศไทยผ่านสื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งยังไม่สามารถกลั่นกรองหรือเลือกรับข้อมูลและ
วัฒนธรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศที่รวดเร็ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ได้แก่ เหมืองข้อมูล (Data Mining) อภิมหาข้อมูล (Big Data)
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things) รวมถึง
เครือข่ายสังคม (Social Network) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ มีความต้องการ
บุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้เพื่อรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เหล่านี้ และสามารถพัฒนาองค์กร
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ให้มีศักยภาพในการก้าวสู่ความสาเร็จได้ในอนาคต
หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาจึงมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาคนให้เป็น “ผู้รู้สารสนเทศ”
ในด้านต่าง ๆ เช่น การรู้สารสนเทศห้องสมุด การรู้สารสนเทศดิจิทัล การรู้สารสนเทศสุขภาพ การรู้เท่าทันสื่อ
เป็ น ต้ น ซึ่ งมี คุ ณ ลั ก ษณะที่ ส ามารถกลั่ น กรองและประเมิ น การรั บ สารสนเทศและความรู้ต่ าง ๆ ได้ ดี ยิ่ งขึ้ น
ตลอดจนสามารถส่งเสริมผู้อื่นให้เป็นผู้รู้สารสนเทศอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนา
สังคมไทยให้เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมสารสนเทศ ที่ตระหนักถึงแนวทางการจัดการองค์ความรู้ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การดาเนินงานตามแนวทางเหล่านี้ จาเป็ นต้อ งมีแหล่ง สารสนเทศหรือ แหล่ง เรียนรู้ มีการสร้าง
ฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการบริการสารสนเทศและความรู้ในสาขาต่าง ๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงความรูไ้ ด้
อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยอาศัยบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการสารสนเทศ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลัก
ในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาได้รับการพัฒนาให้ทนั สมัยและสอดคล้องกับความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ ีความรู้ความสามารถ และทักษะในการแสวงหาความรู้จาก
แหล่งสารสนเทศต่าง ๆ การประเมินสารสนเทศทีม่ ีคุณภาพ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีในการค้นหา รวบรวม
จัดเก็บ บริการ เผยแพร่และแบ่งปันสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศทั้งในระดับ
บุคคล องค์กร ชุมชน และสังคม มีการศึกษาความพึงพอใจและต้องการของตลาดงานในวิชาชีพสารสนเทศเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของตลาดงาน นอกจากนี้ยังให้
ความสาคัญต่อการพัฒนานิสิตให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมทั้งสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเอง เรียนรู้ตลอดชีวิต และพร้อมที่จะดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศึกษามุ่งพัฒนานิสิตและผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ลักษณะพิเศษตาม
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ ได้แก่ มีทักษะสื่อสาร มีจิตอาสา จิตสานึกสาธารณะรับใช้สังคม และมีทักษะพิสัยหรือ
สมรรถนะของหลักสูตร กล่าวคือ มีทักษะการรู้สารสนเทศ สามารถจัดการสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ และสามารถจัดการสารสนเทศในองค์กรต่าง ๆ ได้
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรกาหนดให้นิสติ เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่วยกิต ที่เปิดสอนโดย
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
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หมวดวิชาเลือกเสรี
หลักสูตรกาหนดให้นิสติ เลือกเรียนจานวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย โดยเป็นรายวิชาที่มุ่งให้นสิ ิตมีความรู้ ความเข้าใจตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ
13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
เปิดวิชาสารสนเทศศึกษาเป็นวิชาโท ให้แก่นิสิตคณะอื่น ๆ ที่สนใจเรียน โดยต้องเรียน จานวน
18 หน่วยกิต 6 รายวิชา แบ่งเป็นวิชาโทบังคับ 5 รายวิชา และวิชาโทเลือก 1 รายวิชา (สามารถเลือกเรียนได้จาก
รายวิชาเอกเลือก)
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 มีการแต่งตั้ งกรรมการบริ หารหลักสูต ร เป็นผู้รับผิด ชอบจัดการ การบริห าร และการ
แก้ปัญหาของหลักสูตร อย่างเป็นระบบโดยการประชุมปรึกษาหารือ และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
13.3.2 มีการพิจารณารายละเอียดของรายวิชาหรือ มคอ.3 / มคอ.4 ของทุกรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษา ก่อนนาเสนอที่ประชุมกรรมการคณะ และนาขึ้นระบบออนไลน์
13.3.3 มีการพิจารณาผลการเรียนและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา ก่อนนาเสนอ
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของคณะ
13.3.4 มีการพิจารณารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา หรือ มคอ.5 / มคอ.6
ในทุกรายวิชา
13.3.5 มีการพิจารณารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร หรือ มคอ.7 ก่อนนาเสนอที่ประชุม
กรรมการคณะ
13.3.6 มี การประเมินหลักสู ตรเมื่อนิสิตสาเร็จการศึกษาแล้ว โดยการสารวจความคิดเห็น และ
ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตเป็นประจาทุกปี
13.3.7 มีการสารวจความต้องการและความพึงพอใจขององค์กรภาครัฐและเอกชนที่มีต่อบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษาเป็นประจาทุกปี
13.3.8 มีการดาเนินการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร เป็นประจาทุกปีการศึกษา
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
สารสนเทศศึกษานาไปสู่การจัดการสารสนเทศเพื่อสังคม
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552) เป็นหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ที่ปรับเปลี่ยนมาจากสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ดาเนินการสอน
มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 จนถึงปีการศึกษา 2554 ต่อมาภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ดาเนินการปรับปรุงเป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อให้มีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยเริ่มใช้หลักสูตรตั้งแต่ภาคการเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2555 ซึ่งใกล้จะครบวาระที่ตอ้ งปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดงานเพื่อให้ทันการใช้ในปีการศึกษา 2560 ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
นอกจากนี้ ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และปริมาณสารสนเทศที่หลากหลาย
และเพิ่มมากขึน้ อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการทะลักทลายของสารสนเทศ (Information Explosion) ทั้งสภาพ
จานวนที่เพิ่มมากขึ้น และรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งสือ่ สิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะ
ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งวิ่งอยู่บนถนนของข้อมูล (Information Highway) ที่ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ
มีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โทรทัศน์ดิจิทัล เหมืองข้อมูล (Data Mining) อภิมหาข้อมูล (Big Data)
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things) รวมถึง
เครือข่ายสังคม (Social Network) และอืน่ ๆ ที่กาลังตามมา ได้ส่งผลต่อการรวบรวม จัดเก็บ บริหารจัดการ
และการให้บริการสารสนเทศที่เพิ่มจานวนมากขึ้น ขยายในวงกว้าง และมีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น
กอปรกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ .ศ.2560-2564 ได้กาหนดยุทธศาสตร์หลักข้อ 1
คือ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุง่ เน้นการ
พัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตทีด่ ี มุ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพคนเพื่อเป็นฐานการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับตลาดงาน โดยการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ สร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ 21
ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสังคม
การเปลี่ยนแปลงรวมทั้งยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ดังกล่าว
จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ จาเป็นต้องอาศัยบุคลากรทีม่ ีเชี่ยวชาญในเรื่อง การจัดการสารสนเทศ การบริการ
สารสนเทศ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรนี้มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเพือ่ เตรียมการพัฒนาคนสู่
สังคมสารสนเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งเพื่อตอบสนองความต้องการบรรณารักษ์รุ่นใหม่และนักสารสนเทศ
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วิชาชีพของตลาดงานที่ขยายตัวมากขึ้น ไม่ใช่เพียงห้องสมุดยุคใหม่เท่านัน้ ยังครอบคลุมถึงหน่วยงานของรัฐ
สถาบันการเงิน บริษัทที่ปรึกษา บริษัททางด้านเทคโนโลยี และบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ซึง่ มีแนวโน้ม
ความต้องการบุคลากรวิชาชีพด้านสารสนเทศที่เพิ่มสูงขึ้น
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1.3.1 มีคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพ และจิตสานึกความรับผิดชอบต่อสังคม
1.3.2 มีทักษะการรู้สารสนเทศเพื่อพัฒนาตนเองและผู้อื่นให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
1.3.3 มีความรู้ความสามารถในการจัดการสารสนเทศในองค์กรต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มีแผนพัฒ นาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของ
แผนการพัฒนา กลยุทธ์ และตัวบ่งชี้ ซึ่งคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรนี้ ดังนี้
แผนพัฒนา/แผนการ
กลยุทธ์
เปลีย่ นแปลง
-- ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน -- ติดตามและประเมิน
ตามที่ สกอ .กาหนดภายใน
หลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
ระยะเวลา 5 ปี
-- แผนพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร เพือ่ ให้ทันสมัยและมี
ศักยภาพในการแข่งขันกับความ
ต้องการของตลาดงานภายใน
ระยะเวลา 5 ปี

-- ทบทวนความทันสมัย
ของเนื้อหาของหลักสูตร
-- นาผลการประเมินรายวิชาของ
อาจารย์และผลการประเมินสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งประเมิน
โดยนิสติ มาปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ
-- สารวจความคิดเห็นของนิสติ
-- ติดตามการเปลี่ยนแปลง
ความต้องการงานจากหน่วยงาน
องค์กรภาครัฐและเอกชน
-- ทาวิจัยเพื่อประเมินผลหลักสูตร

ตัวบ่งชี้
-- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
-- เอกสารการปรับปรุง
หลักสูตร
-- รายงานผลการ
วิเคราะห์ความทันสมัย
ของเนื้อหาของหลักสูตร
-- ผลการประเมินรายวิชาของ
อาจารย์และผลการประเมิน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่ง
ประเมินโดยนิสิตในแต่ละภาค
การศึกษา
-- ผลการสารวจความคิดเห็น
ของนิสติ
-- รายงานการสารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
-- รายงานวิจัย
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แผนพัฒนา/แผนการ
เปลีย่ นแปลง
- แผนพัฒนาคณาจารย์
ให้มีความรูแ้ ละความเชี่ยวชาญ
มากยิ่งขึ้น
-- แผนพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการสนับสนุนการเรียน
การสอนและการวิจัย เช่น
หนังสือ ตารา วารสาร
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
-- แผนพัฒนาทักษะการสอน
และการประเมินผลของ
คณาจารย์ ตามผลการเรียนรู้
5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้

-- สนับสนุนให้คณาจารย์
ได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง
ทั้งการประชุม อบรม และ
สัมมนาทางวิชาการ
-- ประสานความร่วมมือกับสานัก
หอสมุดกลาง สานักคอมพิวเตอร์
สานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
-- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ
ที่มีหลักสูตรลักษณะเดียวกัน

-- รายงานการเดินทาง
ไปราชการ และหรือการ
พัฒนาตนเองของคณาจารย์

-- ส่งคณาจารย์เข้าร่วมประชุม
สัมมนา หรืออบรมเกี่ยวกับทักษะ
การสอน และการประเมินผล
อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ

-- สรุปการเข้าร่วมประชุม
สัมมนา หรืออบรมเกี่ยวกับ
ทักษะการสอน และการ
ประเมินผลของคณาจารย์
-- ผลการประเมินความพึง
พอใจของนิสติ ต่อทักษะการ
สอนของอาจารย์ที่มุ่งผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน

-- บันทึกและรายงาน
กิจกรรมความร่วมมือ
-- รายงานการประชุม
ความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษา
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติหนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
2. การดาเนินการของหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนในวันเวลาราชการปกติ
ภาคต้น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2.2.2 มีผลการสอบ (สอบตรง) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด
2.2.3 มีผลการสอบในระบบกลาง (Admissions) ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ผ่านตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
2.2.4 มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 นิสติ ยังไม่สามารถปรับตนเองให้เข้ากับการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยได้ เนื่องจาก
การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยมีความแตกต่างกับการเรียนในระดับมัธยมศึกษา
2.3.2 นิสิตไม่เข้าใจตนเองและไม่ได้ศึกษารายละเอียดของรายวิชาในหลักสูตร
ให้รอบคอบเพียงพอเมื่อเข้ามาเรียนแล้ว จึงพบว่าไม่ใช่สาขาที่ตนเองต้องการจะศึกษา
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะนาการใช้ชีวิตและการเรียนในมหาวิทยาลัย
2.4.2 มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาและปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการและปัญหาทั่วไป
อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงต้นของการเปิดภาคเรียน
2.4.3 จัดให้นิสิตรุ่นพี่ที่เรียนหลักสูตร ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา) ให้คาปรึกษาชี้แนะแก่นิสิตรุ่นน้อง
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาและที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ศศ.บ
(สารสนเทศศึกษา) ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2564
จานวนนิสิต

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2561
2562
2563
50
50
50

ชั้นปีที่ 1

2560
50

2564
50

ชั้นปีที่ 2

-

50

50

50

50

ชั้นปีที่ 3

-

-

50

50

50

ชั้นปีที่ 4

-

-

-

50

50

รวม

50

100

150

200

200

คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

-

-

-

50

50

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ เพื่อใช้ในการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
รายละเอียดรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปีการศึกษา

ปีงบประมาณ
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

1,500,000

3,000,000

4,500,000

6,000,000

6,000,000

1,500,000

3,000,000

4,500,000

6,000,000

6,000,000

(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จานวนรับ)
รวมรายรับ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย
รายละเอียดรายจ่าย
ปี 2560
หมวดการจัดการเรียนการสอน
1. ค่าสอน (ค่าตอนแทนอาจารย์พิเศษและคณะร่วมสอน)
2. ค่าวัสดุ (วัสดุสานักงานและวัสดุการเรียนการสอน)
3. ทุนและกิจกรรมนิสิต
4. งบพัฒนาบุคลากร
5. งบสนับสนุนการวิจัย
6. ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของคณะ
7. ค่าสาธารณูปโภค
8. ค่าพัฒนาสถานที่ ครุภัณฑ์
9. ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
1. ค่าบารุงมหาวิทยาลัย (950 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
2. ค่าบารุงห้องสมุด (900 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
3. ค่าบารุงฝ่ายกิจการนิสิต (850 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
4. ค่ากองทุนคอมพิวเตอร์ (650 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
5. ค่าบารุงด้านการกีฬา (300 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
รวมรายจ่าย

ปี 2561

ปีงบประมาณ
ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

100,000
100,000
100,000
72,500
72,500
145,000
72,500
72,500
225,000

200,000
200,000
200,000
145,000
145,000
290,000
145,000
145,000
450,000

300,000
300,000
300,000
217,500
217,500
435,000
217,500
217,500
675,000

400,000
400,000
400,000
290,000
290,000
580,000
290,000
290,000
900,000

400,000
400,000
400,000
290,000
290,000
580,000
290,000
290,000
900,000

95,000
90,000
85,000
65,000
30,000
1,325,000

190,000
180,000
170,000
130,000
60,000
2,650,000

285,000
270,000
255,000
195,000
90,000
3,975,000

380,000
360,000
340,000
260,000
120,000
5,300,000

380,000
360,000
340,000
260,000
120,000
5,300,000

2.7 ระบบการศึกษา







แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
อื่น ๆ แบบชั้นเรียนผสมผสานกับการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid Education)

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา

หน่วยกิต

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

- หมวดวิชาเฉพาะด้าน

99 หน่วยกิต

- หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า

135 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กาหนดให้เรียน 30 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU

111
111
121
121
122
122
123
123
124
124

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
English for Effective Communication 1
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
English for Effective Communication 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารนานาชาติ 1
English for International Communication 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารนานาชาติ 2
English for International Communication 2

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

2. กลุ่มวิชาพลานามัย
มศว
SWU
มศว
SWU

131
131
132
132

ลีลาศ
Social Dance
สมรรถภาพส่วนบุคคล
Personal Fitness

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

1(0-2-1)
1(0-2-1)
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มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU

133
133
134
134
135
135
136
136
137
137
138
138
139
139

การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
Jogging for Health
โยคะ
Yoga
ว่ายน้า
Swimming
แบดมินตัน
Badminton
เทนนิส
Tennis
กอล์ฟ
Golf
การฝึกโดยการใช้น้าหนัก
Weight Training

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

3. กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU

141
141
241
241
242
242
243
243
244
244
245
245
246
246
247
247
248
248

ชีวิตในโลกดิจิทัล
Life in a Digital World
แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม
Digital Technology and Society Trends
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Mathematics in Daily Life
การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
Personal Financial Management
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวติ และสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
Science for Better Life and Environment
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
Science, Technology and Society
วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
Healthy Lifestyle
อาหารเพื่อชีวิต
Food for Life
พลังงานทางเลือก
Alternative Energy

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
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มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล
SWU 341 Business in a Digital World

2(1-2-3)

4(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) กลุ่มวิชาบูรณาการ .
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU

151
151
161
161
251
251
252
252
253
253
254
254
255
255
256
256
257
257
258
258
261
261
262
262
263
263
264
264
265
265

การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
General Education for Human Development
มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
Human in Learning Society
ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
Music and Human Spirit
สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวติ
Aesthetics for Life
สุนทรียสนทนา
Dialogue
ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
Art and Creativity
ธรรมนูญชีวิต
Constitution For Living
การอ่านเพื่อชีวิต
Reading for Life
วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
Literature for Intellectual Powers
ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
Arts of Speaking and Presentation
พลเมืองวิวัฒน์
Active Citizens
ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
History and Effects on Society
มนุษย์กับสันติภาพ
Human and Peace
มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
Human in Multicultural Society
เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
Economic Globalization

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
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มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU

266
266
267
267
268
268
351
351
352
352
353
353
354
354
355
355
356
356

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
หลักการจัดการสมัยใหม่
Principles of Modern Management
การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย
Social Study by Research
การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
ปรัชญาและกระบวนการคิด
Philosophy and Thinking Process
การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
Logical Thinking and Ethics
ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม
Creativity and Innovation
พุทธธรรม
Buddhism
จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต
Social Psychology for Living

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน กาหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต ดังนี้
1. รายวิชาภาษาอังกฤษบังคับ 12 หน่วยกิต มี 4 รายวิชา
สศ 201 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพสารสนเทศ 1
IS 201 EngIish for Information Profession 1
สศ 202 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพสารสนเทศ 2
IS 202 EngIish for Information Profession 2
อกช 301 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 1
ECP 301 English for Career Preparation I
อกช 302 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 2
ECP 302 English for Career Preparation II
2.
สศ 101
IS 101
สศ 102
IS 102

รายวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 12 หน่วยกิต มี 4 รายวิชา
วิชาชีพสารสนเทศกับสังคม
Information Professional and Society
เทคโนโลยีเพือ่ การจัดการสารสนเทศ
Technology in Information Management
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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สศ
IS
สศ
IS

103
103
104
104

การสื่อสารในงานสารสนเทศ
Communication in Information Work
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสาหรับวิชาชีพสารสนเทศ
Introduction to Computing for Information Profession

สศ
IS
สศ
IS
สศ
IS
สศ
IS
สศ
IS
สศ
IS
สศ
IS
สศ
IS
สศ
IS
สศ
IS
สศ
IS
สศ
IS
สศ
IS

3.
111
111
211
211
212
212
221
221
241
241
242
242
301
301
321
321
341
341
342
342
361
361
431
431
451
451

วิชาเอกบังคับ 39 หน่วยกิต มี 13 รายวิชา
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
Information Resource Development
การทารายการทรัพยากรสารสนเทศ
Cataloging of Information Resources
การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ
Organization of Information Resources
บริการอ้างอิงและสารสนเทศ
Reference and Information Services
ฐานข้อมูลเบือ้ งต้น
Fundamental Database
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานสารสนเทศ
Computer Programming in Information Work
การวิจัยพื้นฐานสาหรับวิชาชีพสารสนเทศ
Basic Research for Information Profession
การศึกษาผู้ใช้
User Studies
การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ
Information Storage and Retrieval
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
Web Design and Development
การศึกษาประเด็นปัญหาปัจจุบัน
Case Study on Current Issues
การจัดการองค์กรสารสนเทศ
Management of Information Organization
สัมมนาสารสนเทศศึกษา
Seminar in Information Studies

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

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

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

17

4. รายวิชาเอกเลือก กาหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต จานวน 18 รายวิชา
นิสิตสามารถเลือกจากรายวิชาทั้ง 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
4.1 กลุ่มระบบและบริการสารสนเทศ มี 9 รายวิชา
สศ 121 ธุรกิจสารสนเทศ
3(2-2-5)
IS 121 Information Business
สศ 122 แหล่งสารสนเทศและบริการ
3(2-2-5)
IS 122 Information Sources and Services
สศ 213 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
IS 213 Organization of Electronic Information Resources
สศ 222 การจัดการความรู้
3(2-2-5)
IS 222 Knowledge Management
สศ 311 ดรรชนีและสาระสังเขป
3(2-2-5)
IS 311 Indexing and Abstracting
สศ 312 การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
3(2-2-5)
IS 312 Library of Congress Classification
สศ 322 บริการสารสนเทศเฉพาะกลุ่ม
3(2-2-5)
IS 322 Information Services for Special Groups
สศ 323 การตลาดในองค์กรสารสนเทศ
3(2-2-5)
IS 323 Marketing in Information Organization
สศ 421 การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร
3(2-2-5)
IS 421 Archives and Records Management
สศ
IS
สศ
IS
สศ
IS
สศ
IS
สศ
IS
สศ
IS

4.2 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 9 รายวิชา
243 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย
243 Data Communication and Network Systems
244 การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม
244 Multimedia Design and Development
245 การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาหรับวิชาชีพสารสนเทศ
245 E-learning for Information Profession
246 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
246 System Analysis and Design
343 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
343 Management Information Systems
344 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
344 Introduction to Data Analysis
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สศ
IS
สศ
IS
สศ
IS

345
345
346
346
441
441

การเขียนโปรแกรมบนเว็บในงานสารสนเทศ
Web Programming in Information Work
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เบื้องต้น
Introduction to Big Data Analytics
การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล
Digital Library Development

5. วิชาเสริมสร้างประสบการณ์ กาหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต จานวน 1 รายวิชา
นิสิตสามารถเลือกเรียนจากรายวิชา ดังต่อไปนี้
สศ 471 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศ
IS 471 Internship in Information Profession
สศ 472 โครงงานอาชีพ
IS 472 Professional Project
สศ 473 สหกิจศึกษา
IS 473 Co-operative Education

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

6(0-40-0)
6(0-40-0)
6(0-40-0)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความหมายของรหัสวิชา
สศ
หมายถึง
อกช
หมายถึง
เลขรหัสตัวแรก หมายถึง
เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง
เลข 0
หมายถึง
เลข 1
หมายถึง
เลข 2
หมายถึง
เลข 3
หมายถึง
เลข 4
หมายถึง
เลข 5
หมายถึง
เลข 6
หมายถึง
เลข 7
หมายถึง
เลขรหัสตัวสุดท้าย หมายถึง
เลขรหัสนอกวงเล็บ หมายถึง

อักษรย่อสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
อักษรย่อวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสูอ่ าชีพ
ชั้นปีที่เปิดสอน
หมวดวิชาดังต่อไปนี้
พื้นฐาน
เทคนิค
บริการ
บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สัมมนา
การศึกษาอิสระ
การเสริมสร้างประสบการณ์
ลาดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง
ที่เปิดสอนในแต่ละชั้นปี
จานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชานั้น
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เลขรหัสในวงเล็บ
ตัวที่หนึ่ง
หมายถึง
ตัวที่สอง
หมายถึง
ตัวที่สาม
หมายถึง

จานวนชั่วโมงภาคทฤษฎี
จานวนชั่วโมงปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
จานวนชั่วโมงที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง

3.1.4 แผนการศึกษา
ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)
กลุ่มวิชาภาษา
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
กลุ่มวิชาพลานามัย

หมวดวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
สศ 101 วิชาชีพสารสนเทศกับสังคม
สศ 102 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ
สศ 103 การสื่อสารในงานสารสนเทศ

รวม

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)
กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์
หมวดวิชาเฉพาะบังคับภาษาอังกฤษ
สศ 201 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพสารสนเทศ 1
หมวดวิชาเอกบังคับ
สศ 211 การทารายการทรัพยากรสารสนเทศ
สศ 221 บริการอ้างอิงและสารสนเทศ
สศ 241 ฐานข้อมูลเบื้องต้น
หมวดวิชาเอกเลือก (เลือก 1 รายวิชา)
รวม 18 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
10 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)
กลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี)
3(3-0-6)
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล
กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
1(0-2-1)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
กลุ่มวิชาพลานามัย
9 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

19 หน่วยกิต

หมวดวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
สศ 104 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสาหรับวิชาชีพ
สารสนเทศ
หมวดวิชาเอกบังคับ
สศ 111 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
หมวดวิชาเอกเลือก (เลือก 1 รายวิชา)
รวม

3 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)

3 (3-0-6)
3 หน่วยกิต
3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะบังคับภาษาอังกฤษ
สศ 202 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพสารสนเทศ 2

9 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเอกบังคับ
สศ 212 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ
สศ 242 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในงานสารสนเทศ
หมวดวิชาเอกเลือก (เลือก 2 รายวิชา)

9 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
3 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต

2-3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(2-2-5)
6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6 หน่วยกิต

รวม 17 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)

2-3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเอกบังคับ
สศ 301 การวิจัยพื้นฐานสาหรับวิชาชีพสารสนเทศ
สศ 321 การศึกษาผู้ใช้
สศ 341 การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ

9 หน่วยกิต
3(2-2-5)

หมวดวิชาเอกเลือก (เลือก 2 รายวิชา)

6 หน่วยกิต

รวม

18 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3(2-2-5)

หมวดวิชาเอกบังคับ
สศ 431 การจัดการองค์กรสารสนเทศ
สศ 451 สัมมนาสารสนเทศศึกษา

6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(1-4-4)

หมวดวิชาเอกเลือก (เลือก 2 รายวิชา)

6 หน่วยกิต

รวม

2-3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะบังคับภาษาอังกฤษ
อกช 301 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่
อาชีพ 1
หมวดวิชาเอกบังคับ
สศ 342 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
สศ 361 การศึกษาประเด็นปัญหาปัจจุบัน

3 หน่วยกิต
3(2-2-5)

หมวดวิชาเอกเลือก (เลือก 2 รายวิชา)

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี

3 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(1-4-4)

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

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชาเฉพาะบังคับภาษาอังกฤษ
อกช 302 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่
อาชีพ 2

หมวดวิชาเลือกเสรี

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)

3 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต

รวม

20 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ (เลือก 1 รายวิชา)
สศ 471 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศ
สศ 472 โครงงานอาชีพ
สศ 473 สหกิจศึกษา

6 หน่วยกิต
6(0-40-0)
6(0-40-0)
6(0-40-0)

รวม

6 หน่วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
SWU 111 Thai for Communication
ศึกษาองค์ประกอบของการสือ่ สาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์ความคิด
และกลวิธีการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทักษะการเขียนสรุปความ ย่อความ
ขยายความ และพรรณนาความ
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มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 121 English for Effective Communication 1
ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
ในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทาแบบฝึกหัดการฟังและการพูด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 122 English for Effective Communication 2
ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษา
ต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทาแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
SWU 123 English for International Communication 1
ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการฟังและการพูดสาหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะ
ที่เป็นภาษานานาชาติ ทั้งคาศัพท์ สานวน ประโยค ไวยากรณ์ที่ซับซ้อน และการออกเสียง ฝึกปฏิบัติการสนทนา
ในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
SWU 124 English for International Communication 2
ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการอ่านและการเขียนสาหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะ
ที่เป็นภาษานานาชาติ การฝึกเขียนเรียงความในหัวข้อที่หลากหลาย โดยฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
ทั้งในและนอกห้องเรียน
2. กลุ่มวิชาพลานามัย
มศว 131 ลีลาศ
1(0-2-1)
SWU 131 Social Dance
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
และบุคลิกที่เหมาะสมสาหรับการเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้นลีลาศเพื่อสุขภาพ
มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล
1(0-2-1)
SWU 132 Personal Fitness
หลักการพื้นฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรง ความเร็ว
ความอดทน และความยืดหยุ่นของกล้ามเนือ้ และการทางานของระบบการไหลเวียนโลหิต
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มศว 133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
SWU 133 Jogging for Health
หลักการออกกาลังกายด้วยการวิ่งเหยาะ การวิ่งเหยาะที่มุ่งเน้นความอดทนของระบบการไหลเวียน
โลหิตและความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกกาลังกายด้วยการวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
มศว 134 โยคะ
1(0-2-1)
SWU 134 Yoga
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และความแข็งแรง
ของร่างกายเพื่อสุขภาพ
มศว 135 ว่ายน้า
1(0-2-1)
SWU 135 Swimming
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นของการว่ายน้า การว่ายน้าท่าต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
กติกาการแข่งขัน การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายน้าเพื่อสุขภาพ
มศว 136 แบดมินตัน
1(0-2-1)
SWU 136 Badminton
ทักษะการยืน การเคลื่อนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก การเล่นลูก
หน้าตาข่าย กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์และความปลอดภัยในการเล่น
แบดมินตันเพือ่ สุขภาพ
มศว 137 เทนนิส
1(0-2-1)
SWU 137 Tennis
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน กลวิธี
การเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพือ่ สุขภาพ
มศว 138 กอล์ฟ
1(0-2-1)
SWU 138 Golf
ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การเหวี่ยงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ การใช้
และเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพื่อสุขภาพ
มศว 139 การฝึกโดยการใช้น้าหนัก
1(0-2-1)
SWU 139 Weight Training
เทคนิคการออกกาลังกายแบบใช้เครื่องมือช่วย หลักการปฏิบัติ การฝึกโดยการใช้น้าหนัก
และการประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ควบคู่ไปกับการศึกษา
เทคนิคการฝึกโดยการใช้น้าหนักเพื่อสุขภาพ
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3. กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล
3(3-0-6)
SWU 141 Life in a Digital World
ศึกษาความสาคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้น
การประเมินสือ่ สารสนเทศ การอ้างอิงข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกีย่ วข้อง ภัยอันตรายในโลกดิจทิ ัล
และแนวทางการป้องกัน การนาเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
การรู้เท่าทันสือ่ สารสนเทศและเทคโนโลยี
มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม
2(1-2-3)
SWU 241 Digital Technology and Society Trends
ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มผี ลกระทบต่อสังคมในด้านวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก
รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจทิ ัลในสังคมโลกอนาคต
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
SWU 242 Mathematics in Daily Life
ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์สาหรับ
ผู้บริโภคและการคานวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปลความหมาย
การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิตใิ นชีวิตประจาวัน
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
SWU 243 Personal Financial Management
ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินในการบริหารสภาพคล่อง
ส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล
การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหนี้ และการวางแผนลงทุน
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวติ และสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
3(3-0-6)
SWU 244 Science for Better Life and Environment
ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความสาคัญของการอยู่
ร่วมกันอย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มีตอ่ วิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทันและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
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มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
2(2-0-4)
SWU 245 Science, Technology and Society
ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทในเหตุการณ์สาคัญของโลก ผลกระทบ
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับบริบทสังคมไทย
ในปัจจุบัน
มศว 246 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
SWU 246 Healthy Lifestyle
ศึกษาองค์ประกอบและความสาคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยสาคัญที่มผี ลต่อสุขภาพ
โรควิถชี ีวิตกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์
และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
SWU 247 Food for Life
ศึ ก ษาความส าคั ญ ของอาหารและโภชนาการส าหรั บ ทุ ก ช่ ว งวั ย อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ สมุ น ไพร
ผลิตภัณ ฑ์เสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซื้อและการเก็บรักษา
อาหาร การเลือกบริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณค่า
มศว 248 พลังงานทางเลือก
2(2-0-4)
SWU 248 Alternative Energy
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้พลังงานหลัก
และพลังงานทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้
ด้วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล
2(1-2-3)
SWU 341 Business in a Digital World
ศึกษาแนวคิดและหลักการทาธุรกิจในโลกดิจิทัล แนวปฏิบัติ หลักจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
4. กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
3(3-0-6)
SWU 151 General Education for Human Development
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติและปรัชญาของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความสาคัญและแนวทางการพัฒนา
พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์
และการแก้ปญ
ั หาอย่างมีวิจารณญาณ
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มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
2(2-0-4)
SWU 161 Human in Learning Society
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อการดาเนินชีวติ และสิ่งแวดล้อม ความสาคัญของการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
และการดาเนินชีวิตอย่างมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้
มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
2(1-2-3)
SWU 251 Music and Human Spirit
ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็นเครือ่ งมือ
ในการเรียนรู้คณ
ุ ค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึกประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการ
สู่สาธารณชน
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวติ
3(3-0-6)
SWU 252 Aesthetics for Life
ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ
ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
มศว 253 สุนทรียสนทนา
2(1-2-3)
SWU 253 Dialogue
ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสือ่ สาร การประยุกต์
ใช้สุนทรียสนทนาในการดาเนินชีวิต โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกร่วมกัน
ผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏิบัติสุนทรียสนทนาในสถานการณ์
ที่หลากหลาย
มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
2(1-2-3)
SWU 254 Art and Creativity
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและสุนทรียะ
ในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย
มศว 255 ธรรมนูญชีวิต
2(1-2-3)
SWU 255 Constitution For Living
ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต การนาชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ดีงาม หลักการ
ปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดขี องชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้างแนวทางการพัฒนา
ตนเองพร้อมฝึกปฏิบัติ
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มศว 256 การอ่านเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
SWU 256 Reading for Life
ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดยการอ่าน
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
2(2-0-4)
SWU 257 Literature for Intellectual Powers
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่วมสมัย
การวิเคราะห์วรรณกรรมที่ก่อให้เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ
มศว 258 ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
2(2-0-4)
SWU 258 Arts of Speaking and Presentation
ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความสาคัญ ประเภทและกลวิธีการพูด การเตรียมภาษา
และเนื้อหา การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพูดประเภทต่าง ๆ
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์
3(3-0-6)
SWU 261 Active Citizens
ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทัศน์เกี่ยวกับ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความสาคัญของการยึดหลัก
สันติวิธีในการดาเนินชีวิต การมีจิตสานึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลดความเหลื่อมล้าในสังคม รวมทั้งแนวทาง
การปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก
มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
2(2-0-4)
SWU 262 History and Effects on Society
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมจากอดีต
สู่ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้มการก่อรูปทางสังคม
ในบริบทของโลกาภิวัตน์
มศว 263 มนุษย์กับสันติภาพ
2(2-0-4)
SWU 263 Human and Peace
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ วัฒนธรรม
และการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ที่มีอุดมการณ์
เกี่ยวกับสันติภาพและสันติสุขของมนุษยชาติ
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มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
2(2-0-4)
SWU 264 Human in Multicultural Society
ศึกษาความหมายและความสาคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้านโครงสร้างทาง
สังคม เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุม่ คนในสังคม การเสริมสร้างกระบวนทัศน์
และการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม
มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
SWU 265 Economic Globalization
ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกาภิวัตน์
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มในอนาคตและผลกระทบ
ต่อการดารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2(2-0-4)
SWU 266 Sufficiency Economy
ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบกับ
เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ การวิเคราะห์หาแนวทาง
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ และการประกอบอาชีพ อันจะนาไปสู่การพึ่งตนเองบนความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่
2(2-0-4)
SWU 267 Principles of Modern Management
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย
2(1-2-3)
SWU 268 Social Study by Research
ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่มผี ลกระทบสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดยการเรียนรู้
แบบวิจัยเป็นฐาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3)2-2-5(
SWU 351 Personality Development
ศึกษาความหมายและความสาคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล
การวิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
มารยาทพื้นฐานทางสังคม ทักษะสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีงามกับผู้อนื่
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มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(3-0-6)
SWU 352 Philosophy and Thinking Process
ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดทีส่ ัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม บนพื้นฐาน
ความมีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม
มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
3(3-0-6)
SWU 353 Logical Thinking and Ethics
ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ความสาคัญ
ของวิธีคิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริง คิดอย่างมีเหตุผล
มีคุณธรรม จริยธรรม ดารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัตทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม
3)2-2-5(
SWU 354 Creativity and Innovation
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมายลิขสิทธิ์
และทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่สาคัญของโลก การฝึกปฏิบัติพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนาเสนอผลงานต่อสาธารณชน
มศว 355 พุทธธรรม
3(3-0-6)
SWU 355 Buddhism
ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการดาเนินชีวิต
ที่มีศีลธรรมและสันติสขุ
มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต
2(2-0-4)
SWU 356 Social Psychology for Living
ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พืน้ ฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ ตัวแปร
ทางสังคมที่ทาให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มจากปรากฏการณ์
ทางสังคม การหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอื้อสังคมและการดาเนินชีวิตอย่าง
มีความสุข
มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
2(2-0-4)
SWU 357 Mental Health and Social Adaptability
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์สาเหตุ
และการป้องกันสุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
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มศว 358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
2(1-2-3)
SWU 358 Creative Activities for Life and Social Development
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพิม่ เติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนากิจกรรม
ให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม
มศว 361 มศว เพื่อชุมชน
3(1-4-4)
SWU 361 SWU for Communities
ศึกษาวิธีการและเครือ่ งมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมนิสิต เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชนด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งเสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
มศว 362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2(1-2-3)
SWU 362 Local Wisdom
ศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดารงชีวิตและพัฒนาการ
ของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน
เพื่อหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้งประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิต การพัฒนา
ชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มศว 363 สัมมาชีพชุมชน
2(1-2-3)
SWU 363 Ethical Careers for Community
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ผกู พันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คุณธรรม และ
วัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างจิตสานึก ความสามัคคี และ
ความตระหนักในศักดิ์ศรีของชุมชน อันจะทาให้เกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน
มศว 364 กิจการเพื่อสังคม
2(1-2-3)
SWU 364 Social Enterprise
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการกิจการ
เพื่อสังคม เรียนรู้กิจการเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการเพื่อสังคมต้นแบบ
และนาเสนอแนวทางสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติร่วมกับชุมชน
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1. รายวิชาภาษาอังกฤษบังคับ มี 4 รายวิชา กาหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต
สศ 201 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพสารสนเทศ 1
3(2-2-5)
IS 201 English for Information Profession 1
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในวิชาชีพสารสนเทศ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาสาหรับวิชาชีพต่อไป
สศ 202 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพสารสนเทศ 2
3(2-2-5)
IS 202 EngIish for Information Profession 2
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในวิชาชีพสารสนเทศในระดับที่สามารถนาไปใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าได้ลึกซึ้งยิ่งขึน้
อกช 301 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 1
3(2-2-5)
ECP 301 English for Career Preparation I
ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน การฟัง การใช้โครงสร้างภาษา และคาศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสาร
นานาชาติที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของการวัดระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารนานาชาติ (Test of English for International Communication หรือ TOEIC)
อกช 302 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 2
3(2-2-5)
ECP 302 English for Career Preparation II
ฝึกและพัฒนาทักษะการฟัง การอ่าน การใช้โครงสร้างภาษาที่ซับซ้อน และคาศัพท์ในบริบท
ของการสือ่ สารวิชาชีพระดับนานาชาติ ทีส่ อดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของการสอบวัดระดับความสามารถใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (Test of English for International Communication
หรือ TOEIC)
2. รายวิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้าน กาหนดให้เรียน 4 รายวิชา จานวน 12 หน่วยกิต
สศ 101 วิชาชีพสารสนเทศกับสังคม
3(2-2-5)
IS 101 Information Professional and Society
ขอบเขตของวิชาชีพสารสนเทศ แนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศ สังคมสารสนเทศ โครงสร้าง
พื้นฐานทางสารสนเทศ จรรยาบรรณวิชาชีพสารสนเทศ พัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ สารวจองค์กรและ
แหล่งสารสนเทศที่มีบทบาทสาคัญต่อสังคม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมทีม่ ีตอ่ วิชาชีพสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย
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สศ 102 เทคโนโลยีเพือ่ การจัดการสารสนเทศ
3(2-2-5)
IS 102 Technology for Information Management
บทบาทและความสาคัญของเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการสารสนเทศ กฏหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะห์ปญ
ั หาและแนวโน้มของ
เทคโนโลยีเพือ่ การจัดการสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย
สศ 103 การสื่อสารในงานสารสนเทศ
3(2-2-5)
IS 103 Communication in Information Work
แนวคิด ทฤษฎี และ ประเภทของการสือ่ สาร การสื่อสารสาหรับผู้ปฏิบัติงานสารสนเทศ
จิตวิทยาการสือ่ สาร การสือ่ สารทางสังคมออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ ฝึกทักษะในการสื่อสาร
จรรยาบรรณวิชาชีพการสื่อสาร การประเมินผลการสื่อสารในงานสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
สศ 104 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสาหรับวิชาชีพสารสนเทศ
3(2-2-5)
IS 104 Introduction to Computing for Information Profession
การแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ การแก้ปญ
ั หา การออกแบบและพัฒนาขั้นตอนวิธี แนวคิด
และหลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การประกาศตัวแปร การกาหนดชนิดข้อมูล โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน
การใช้คาสั่งเงือ่ นไข การทางานแบบวนซ้า และการเขียนโปรแกรมตามเหตุการณ์ ฝึกปฏิบัติการ
ที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย
3. หมวดวิชาเอกบังคับ กาหนดให้เรียน 13 รายวิชา จานวน 39 หน่วยกิต
สศ 111 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3(2-2-5)
IS 111 Information Resource Development
พัฒนาการและประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
การวางแผนและจัดทานโยบาย การเลือก ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือช่วยในการเลือก สารวจแหล่งผลิตและ
จาหน่าย การจัดสรรงบประมาณ วิธีการจัดหา ฝึกปฏิบัติการประเมินคุณค่า และการบารุงรักษา
สศ 211 การทารายการทรัพยากรสารสนเทศ
3(2-2-5)
IS 211 Cataloging of Information Resources
ประวัติ พัฒนาการ การทารายการทรัพยากรสารสนเทศตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล
การสร้างตัวแทนรายการสารสนเทศ และการกาหนดรายการเข้าถึงสาหรับรายการสารสนเทศทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ฝึกปฏิบัติและฝึกประสบการณ์ภาคสนามในการทารายการทรัพยากรสารสนเทศ
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สศ 212 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ
3(2-2-5)
IS 212 Organization of Information Resources
ความสาคัญและพัฒนาของการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์เนือ้ หา
การกาหนดเลขหมู่ และสร้างตัวแทนเนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการจัดระบบและการเข้าถึงเนื้อหา
สารสนเทศ โดยเน้นระบบทศนิยมดิวอี้ ฝึกปฏิบัติและฝึกประสบการณ์ภาคสนามในการจัดหมูท่ รัพยากร
สารสนเทศ
สศ 221 บริการอ้างอิงและสารสนเทศ
3(2-2-5)
IS 221 Reference and Information Services
ปรัชญา แนวคิด ของการบริการอ้างอิงและสารสนเทศ ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือในการ
บริการอ้างอิงและสารสนเทศ สารวจและประเมินคุณค่าแหล่งสารสนเทศอ้างอิง กลยุทธ์ในการจัดบริการ
บริการอ้างอิงเสมือน คุณลักษณะของผู้ให้บริการ จริยธรรมในการให้บริการ การประเมินและส่งเสริม
บริการ วิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มในการให้บริการ ฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย
สศ 241 ฐานข้อมูลเบือ้ งต้น
3(2-2-5)
IS 241 Fundamental Database
บุรพวิชา: สศ 104 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสาหรับวิชาชีพสารสนเทศ
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลและฐานข้อมูล ประเภทและโครงสร้างของฐานข้อมูลการจัดการ
ข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมฐานข้อมูล การวิเคราะห์ ฝึกทักษะการออกแบบและพัฒนา
ฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล การประยุกต์ฐานข้อมูลสาหรับงานสารสนเทศและการจัดการ
สารสนเทศในองค์กร ฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย
สศ 242 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานสารสนเทศ
3(2-2-5)
IS 242 Computer Programming in Information Work
บุรพวิชา: สศ 241 ฐานข้อมูลเบื้องต้น
แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รูปแบบการเขียนโปรแกรม โปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์ การออกแบบโปรแกรมด้วยอัลกอริทึมและ
แผนผัง การเขียนโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ด้ วยภาษาระดั บสูง ฝีกปฏิบั ติ การที่ สอดคล้อ งกับ เนื้อ หาภาค
บรรยาย
สศ 301 การวิจัยพื้นฐานสาหรับวิชาชีพสารสนเทศ
3(2-2-5)
IS 301 Basic Research for Information Profession
กระบวนการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัยและประเภทของการวิจัยทางวิชาชีพสารสนเทศ
การใช้สถิติเบื้องต้นในการวิจัย ฝึกปฏิบัติในการเขียนโครงการวิจัย การเผยแพร่และการนาผลการวิจัยไป
ใช้ในการปฏิบัติงาน จริยธรรมของนักวิจัย ฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย
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สศ 321 การศึกษาผู้ใช้
3(2-2-5)
IS 321 User Studies
ความหมาย ประเภทของผู้ใช้ แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการสารสนเทศ และพฤติกรรม
การแสวงหาสารสนเทศของผู้ใช้ ฝึกปฏิบัติภาคสนามในการส่งเสริมและการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้
สศ 341 การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ
3(2-2-5)
IS 341 Information Storage and Retrieval
หลักการและแนวคิดในการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ ขั้นตอนการจัดเก็บและค้นคืน
สารสนเทศ กลยุทธ์และเทคนิคการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ การประเมินผลการค้นคืนสารสนเทศ
ฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย
สศ 342 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
3(2-2-5)
IS 342 Web Design and Development
แนวคิดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและเว็บ โครงสร้าง การออกแบบ การรวบรวม และเรียบเรียง
เนื้ อ หา ฝึ ก ออกแบบและพั ฒ นาเว็บ เพื่ อ การบริก ารสารสนเทศ ประโยชน์ แ ละการประยุ ก ต์ กั บ งาน
สารสนเทศ แนวโน้มและทิศทางของการออกแบบและพัฒนาเว็บ
สศ 361 การศึกษาประเด็นปัญหาปัจจุบัน
3(1-4-4)
IS 361 Case Study on Current Issues
ศึกษาค้นคว้าประเด็นปัญหาทางสารสนเทศในปัจจุบัน หรือแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยเน้นการศึกษาในเชิงลึก ด้วยกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ทหี่ ลากหลาย นาเสนอปัญหาและ
แนวทางแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาการจัดการสารสนเทศในปัจจุบัน
สศ 431 การจัดการองค์กรสารสนเทศ
3(2-2-5)
IS 431 Management of Information Organization
หลักการ ทฤษฎีการบริหารเบื้องต้นในการจัดการองค์กรสารสนเทศ การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ ภาวะผูน้ า การทางานเป็นทีม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวกับการจัดการองค์กร
สารสนเทศ ฝึกทักษะการจัดการโดยใช้กรณีศึกษา
สศ 451 สัมมนาสารสนเทศศึกษา
3(1-4-4)
IS 451 Seminar in Information Studies
สัมมนา อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ แนวคิด การเปลี่ยนแปลง พัฒนาการ และ
แนวโน้มในอนาคตของสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาที่มีบทบาทสาคัญต่อการจัดการสารสนเทศ
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4. หมวดวิชาเอกเลือก กาหนดให้เรียน 10 รายวิชา จานวน 30 หน่วยกิต
4.1 กลุ่มระบบและบริการสารสนเทศ มี 9 รายวิชา
สศ 121 ธุรกิจสารสนเทศ
3(2-2-5)
IS 121 Information Business
ขอบเขตของธุรกิจสารสนเทศ ธุรกิจสารสนเทศของภาครัฐและภาคเอกชน กลยุทธ์การ
บริหารจัดการธุรกิจสารสนเทศ ฝึกทักษะการคิดต้นทุนธุรกิจ จริยธรรมในการทาธุรกิจ สารวจธุรกิจ
ต้นแบบคุณธรรม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย ฝึกปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาภาคบรรยาย
สศ 122 แหล่งสารสนเทศและบริการ
3(2-2-5)
IS 122 Information Sources and Services
ขอบข่ายของสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศในสาขาวิช ามนุษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ธุรกิจ และอุ ต สาหกรรม วิท ยาศาสตร์สุ ข ภาพ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี การบริก ารสารสนเทศ
เครือข่ายสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ฝึกปฏิบัติภาคสนามในการสารวจแหล่งสารสนเทศในสาขาวิชาต่าง ๆ
สศ 213 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
IS 213 Organization of Electronic Information Resources
ความหมาย พัฒนาการ และประเภทของสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ หลักการ การจัดระบบ
ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้มาตรฐานการจัดระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝึกปฏิบัติการ
จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาและแนวโน้มในการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์
สศ 222 การจัดการความรู้
3(2-2-5)
IS 222 Knowledge Management
ความหมายและแนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎี กระบวนการเกี่ยวกับความรู้และการจัดการความรู้
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการความรู้ การแบ่งปันและการแลกเปลี่ยน
ความรู้ แนวทางการนาไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพสารสนเทศ และฝึกปฏิบัติการจัดการความรู้
สศ 311 ดรรชนีและสาระสังเขป
3(2-2-5)
IS 311 Indexing and Abstracting
ความหมาย ความสาคัญของการจัดทาดรรชนีและสาระสังเขป ลักษณะ ประเภท ประโยชน์
ของดรรชนีและสาระสังเขป กระบวนการจัดทา จัดเก็บและให้บริการดรรชนีและสาระสังเขป ฝึกปฏิบัติการ
ที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย
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สศ 312 การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
3(2-2-5)
IS 312 Library of Congress Classification
ความหมาย ความสาคัญ และพัฒนาการของการจัดหมวดหมู่ การวิเคราะห์เนือ้ หาทรัพยากร
สารสนเทศด้วยระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน การกาหนดหัวเรื่อง ฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
ภาคบรรยาย
สศ 322 บริการสารสนเทศเฉพาะกลุ่ม
3(2-2-5)
IS 322 Information Services for Special Groups
แนวคิดเกี่ยวกับบริการสารสนเทศสาหรับผูใ้ ช้เฉพาะกลุ่ม ลักษณะของผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม
ความต้องการสารสนเทศ การจัดบริการ กรณีศึกษาสถาบันบริการสารสนเทศสาหรับผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม
และฝึกทักษะการบริการจากกรณีศึกษา
สศ 323 การตลาดในองค์กรสารสนเทศ
3(2-2-5)
IS 323 Marketing in Information Organization
ความสาคัญและแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดสมัยใหม่ องค์ประกอบของการตลาด ส่วนประสม
ทางการตลาด ฝึกทักษะการวิจัยและการวางแผนการตลาด การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ กลยุทธ์และแนว
ปฏิบัติในการบริการลูกค้า การประยุกต์กลยุทธ์การตลาดในองค์กรสารสนเทศ กรณีศกึ ษาการใช้กลยุทธ์
การตลาดในองค์กรสารสนเทศ ฝึกทักษะกลยุทธ์การตลาดจากกรณีศึกษา
สศ 421 การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร
3(2-2-5)
IS 421 Archives and Records Management
ความส าคั ญ ทฤษฎี แ ละหลั ก ปฏิ บั ติ ในการจั ด การเอกสารและจดหมายเหตุ ใ นองค์ ก ร
ลักษณะและวงจรชีวิตของเอกสาร การประเมินคุณค่า การจัดหา การจัดระบบ การบริการและเผยแพร่
การสงวนรักษาเอกสารและจดหมายเหตุทั้งในรูปสิ่งพิมพ์และดิจิทัล กรณีศกึ ษาหอจดหมายเหตุและ
คลังเอกสาร ฝึกทักษะการจัดการและบริการจากกรณีศึกษา
4.2 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 9 รายวิชา
สศ 243 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย
3(2-2-5)
IS 243 Data Communication and Network Systems
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต การสื่อสารเคลื่อนทีแ่ ละเครือข่ายไร้สาย การจัดการและรักษาความปลอดภัยในการ
สื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย
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สศ 244 การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม
3(2-2-5)
IS 244 Multimedia Design and Development
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับสื่อประสม ความสาคัญ บทบาทของสื่อประสมต่อบุคคลและสังคม
กฏหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวกับสื่อประสม ฝึกปฏิบัติการออกแบบงานสือ่ ประสม เทคโนโลยีและ
กระบวนการในการพัฒนาสื่อประสม การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาสื่อประสม และ
การประยุกต์ใช้สื่อประสมในงานวิชาชีพสารสนเทศ
สศ 245 การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาหรับวิชาชีพสารสนเทศ
3(2-2-5)
IS 245 E-Learning for Information Profession
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทฤษฎีการเรียนรู้และและการเรียนด้วย
ตนเอง เทคโนโลยีสาหรับการเรียนรู้ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์สาหรับการพัฒนาวิชาชีพสารสนเทศ
สศ 246 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(2-2-5)
IS 246 System Analysis and Design
ขั้นตอนในการพัฒ นาและจัดหาระบบสารสนเทศสาหรับองค์กร การวิเคราะห์ปัญ หาและ
ความต้องการของระบบ แบบวิธี เครื่องมือ และมาตรฐานการออกแบบระบบ การออกแบบผลลัพธ์
การออกแบบแฟ้มข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบการประมวลผล การควบคุมการพัฒนา
ระบบงาน การทดสอบระบบงาน การติดตั้งระบบงาน การประเมินผลระบบงานและการทาเอกสารของ
ระบบ ฝึกวิเคราะห์ระบบ
สศ 343 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
IS 343 Management Information Systems
องค์ประกอบ โครงสร้าง ความสาคัญของระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ใช้ในการวางแผน
จัดการ และควบคุมการดาเนินงานในองค์กร การเชื่อมโยงเทคนิคการจัดการกับระบบสารสนเทศในองค์กร
การออกแบบระบบสารสนเทศ การนาไปใช้งานทางธุรกิจ ฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาค
บรรยาย
สศ 344 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
3(2-2-5)
IS 344 Introduction to Data Analysis
บุรพวิชา: สศ 241 ฐานข้อมูลเบื้องต้น
สถิติเบื้องต้น หลักการวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูล การเตรียมข้อมูล
การทาความสะอาดข้อมูล การวิเคราะห์สารวจข้อมูล เทคนิคการนาเสนอข้อมูล ฝึกปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย
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สศ 345 การเขียนโปรแกรมบนเว็บในงานสารสนเทศ
3(2-2-5)
IS 345 Web Programming in Information Work
บุรพวิชา: สศ 242 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานสารสนเทศ
การสร้างแอพพลิเคชั่นบนเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล ซีเอสเอส และจาวาสคริปต์ การเขียน
โปรแกรมติดต่อเซิร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูลบนเว็บเพื่องานสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
ภาคบรรยาย
สศ 346 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เบื้องต้น
3(2-2-5)
IS 346 Introduction to Big Data Analytics
บุรพวิชา : สศ 344 การวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้ งต้น
แนวคิดและการประยุกต์ใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ แนวคิดเกี่ยวกับอัลกอรึทึมสาคัญในการวิเคราะห์
ข้อมูล เครื่องมือสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาค
บรรยาย
สศ 441 การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล
3(2-2-5)
IS 441 Digital Library Development
แนวคิ ด มาตรฐานส าหรั บ ห้ อ งสมุ ด ดิ จิ ทั ล การแปลงสารสนเทศดิ จิ ทั ล การค้ น คื น
สารสนเทศดิจิทัล การสงวนรักษาสารสนเทศดิจิทัล โปรแกรมพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล ฝึกปฏิบัติพัฒนา
ห้องสมุดดิจิทัล และประเมินผลห้องสมุดดิจิทัล
5. หมวดวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ กาหนดให้เรียน 1 รายวิชา จานวน 6 หน่วยกิต
สศ 471 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศ
6(0-40-0)
IS 471 Internship in Information Profession
ฝึกประสบการณ์การจัดการสารสนเทศในสถาบันบริการสารสนเทศระยะเวลาไม่นอ้ ย
กว่า 1 ภาคเรียน โดยมีหนังสือรับรองผลการฝึกประสบการณ์จากสถาบันบริการสารสนเทศ
นิสิตสามารถเลือกฝึกงานได้ทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศ
สศ 472 โครงงานอาชีพ
6(0-40-0)
IS 472 Professional Project
ศึกษาค้นคว้าหลักการทาโครงงานอาชีพ นาเสนอโครงงานตามความสนใจหรือ
ความถนัดที่เกีย่ วข้องกับการจัดการและบริการสารสนเทศ โดยมีกระบวนการศึกษาค้นคว้าที่ชัดเจน
ดาเนินงานตามโครงงาน ประเมินผลสาเร็จ นาเสนอผลงานต่อที่ประชุมและทารายงานสรุปโครงงาน
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สศ 473 สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
IS 473 Co-operative Education
การปฏิบัติงานจริงในองค์กร สถาบันบริการสารสนเทศ หรือแหล่งเรียนรูท้ ั้งภาครัฐและ
เอกชน โดยทีก่ ารปฏิบัติงานและการทารายงานจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บริหารแต่ละองค์กรหรือ
สถาบันบริการสารสนเทศนั้น ๆ และอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นเวลา 1 ภาคเรียนหรือไม่น้อยกว่า 480 ชั่วโมง
3.1.6 หมวดวิชาโทสารสนเทศศึกษา
วิชาโทสารสนเทศศึกษาจะเปิดให้เฉพาะนิสิตที่เรียนในคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย และ
มีความประสงค์จะเลือกเรียนเวิชาสารสนเทศศึกษาป็นวิชาโท
1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อการผลิตบัณฑิตในวิชาชีพสารสนเทศให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
(1.1) มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ
(1.2) มีความรู้ความสามารถในการจัดการสารสนเทศในองค์กรต่าง ๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน
(1.3) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม
(1.4) มีความรูแ้ ละทักษะในการบูรณาการนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศที่
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
2) โครงสร้างของหลักสูตรและรายวิชา
(2.1) โครงสร้างของหลักสูตร กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ดังนี้
ก. วิชาโทบังคับ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ข. วิชาโทเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
(2.2) รายวิชาในหลักสูตร
ก. วิชาโทบังคับ 15 หน่วยกิต มี 5 รายวิชา ดังนี้
สศ 211 การทารายการทรัพยากรสารสนเทศ
3(2-2-5)
IS 211 Cataloging of Information Resources
สศ 212 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ
3(2-2-5)
IS 212 Organization of Information Resources
สศ 221 บริการอ้างอิงและสารสนเทศ
3(2-2-5)
IS 221 Reference and Information Services
สศ 341 การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ
3(2-2-5)
IS 341 Information Storage and Retrieval
สศ 342 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
3(2-2-5)
IS 342 Web Design and Development
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ข. วิชาโทเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต โดยนิสิตสามารถเลือกจากรายวิชา
เลือกต่าง ๆ ในหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (โปรดดูรายชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชาในหลักสูตร
วิชาเอกเลือก)
3) แผนการศึกษาหมวดวิชาโท
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชาโทบังคับ
สศ 211 การทารายการทรัพยากรสารสนเทศ
สศ 221 บริการอ้างอิงและสารสนเทศ

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
6 หน่วยกิต หมวดวิชาโทบังคับ
3(2-2-5)
สศ 212 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ
3(2-2-5)
หมวดวิชาโทเลือก (เลือก 1 รายวิชา)

รวม
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาโทบังคับ
สศ 341 การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ

3 หน่วยกิต
3(2-2-5)

รวม

รวม
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาโทบังคับ
สศ 342 การออกแบบและพัฒนาเว็บ

9 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

รวม

3 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(2-2-5)
9 หน่วยกิต

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายชื่อ
คณาจารย์
ผศ.อรทัย
วารีสอาด
ผศ.บุญยืน
จันทร์สว่าง
อ.ฐิติ
คาหอมกุล
อ.โชติมา
วัฒนะ
ผศ.ดร.ธนิตา
เลิศพรกุลรัตน์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)
ปีที่จบ
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2524
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์), 2527
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), 2525
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), 2540
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์), 2550
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), 2554
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์), 2553
ศศ.ม. (การจัดการสารสนเทศ), 2557
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 2542
วท.ม. (การจัดการระบบสารสนเทศ), 2545
ปร.ด. (นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี), 2555

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
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3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่
1
2
3
4
5

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)
ปีที่จบ

รายชื่อ
คณาจารย์
ผศ.อรทัย
วารีสอาด
ผศ.บุญยืน
จันทร์สว่าง
อ. ฐิติ
คาหอมกุล
อ.โชติมา
วัฒนะ
ผศ.ดร.ธนิตา
เลิศพรกุลรัตน์

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2524
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์), 2527
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), 2525
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), 2540
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์), 2550
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), 2554
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์), 2553
ศศ.ม. (การจัดการสารสนเทศ), 2557
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 2542
วท.ม. (การจัดการระบบสารสนเทศ), 2545
ปร.ด. (นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี), 2555

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี

เลขประจาตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

3.2.3 อาจารย์ผู้สอน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายชื่อ
คณาจารย์
รศ.สมชาย
วรัญญานุไกร
ผศ.ดร.แววตา
เตชาทวีวรรณ
ผศ.ศศิพิมล
ประพินพงศกร
อ.ดร.ศุมรรษตรา
แสนวา
อ.พัชร พิพิธกุล

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปีที่จบ
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), 2539
ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา), 2551

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), 2543

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา), 2552

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

xxxxxxxxxxxxx

ศศ ม.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), 2547
ค.ม. (วิจัยการศึกษา), 2549

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าสารสนเทศศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒ นานิสิตให้มีความรู้
ความสามารถในการจั ด การสารสนเทศในองค์ ก รต่ าง ๆ ทั้ งภาครัฐ และเอกชน มี ทั ก ษะในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการทาโครงงานอาชีพ
หรือสหกิจศึกษา จึงเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตรงให้แก่นิสิต ในการนี้นิสิตสามารถเลือก
ฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากหน่วยงาน องค์กร ที่ให้บริการสารสนเทศของภาครัฐหรือ เอกชน หรือ
เลือกทาโครงงานอาชีพในหัวข้อที่ตนสนใจได้ ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศ และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
หรือเลือกสหกิจศึกษา ภายใต้การดูแลของผู้บริหารหน่วยงาน องค์กร และสถานประกอบการ ร่วมกับอาจารย์
ที่ปรึกษา
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4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ของนิสิตที่ได้ฝึกประสบการณ์จริง มีดังนี้
4.1.1 นิสิตสามารถนาทักษะและความรู้เกี่ยวกับการจัดการ การให้บริการสารสนเทศ รวมถึง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.2 นิสติ สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาในรายวิชาต่าง ๆ ทั้งหมดเพื่อวิเคราะห์หาแนวทาง
ในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติจริงได้
4.1.3 นิสติ ต้องมีความรับผิดชอบ มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ และสามารถปฏิบัติงานด้วย
ความเต็มใจ ซื่อสัตย์ สุจริต และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้
4.1.4 นิสติ ต้องมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร และสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
องค์กรนัน้ ๆ ได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
4.3.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 2 ของแผนการเรียนชั้นปีที่ 4 เริ่มตั้งแต่เดือน
มกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม
4.3.2 การทาโครงงานอาชีพเริ่มตั้งแต่มกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม
4.3.3 การทาสหกิจศึกษาเริม่ ตั้งแต่มกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
รายวิชา สศ 472 โครงงานอาชีพ (Professional Project)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
ศึกษาค้นคว้าหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารสนเทศ การบริการสารสนเทศ
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความสนใจ หรือความถนัด โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และ
เขียนโครงงานแสดงการดาเนินงานที่ชัดเจนนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และทารายงานผล
การศึกษาในลักษณะภาคนิพนธ์
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโครงงานที่แสดงการดาเนินงานได้อย่างชัดเจน รวมถึง
มีความรู้ในหัวข้อเรื่องที่ศึกษาค้นคว้าอย่างลึกชื้ง ซึ่งสามารถนาความรู้ ความคิดไปสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ได้
นอกจากนี้ยังสามารถนาไปขยายผลในการวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในวิชาชีพต่อไปได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

42

5.5 การเตรียมการ
1. จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชา สศ 472 และพิจารณาอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในหัวข้อที่นิสิตเลือกเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นรายบุคคล
2. อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาเกี่ยวกับกระบวนการค้นคว้า กระบวนการดาเนินการ
การนาเสนอ และการประเมิน
3. กาหนดตารางการศึกษาค้นคว้า เป็น 3 ช่วง คือ ช่วงแรกนิสิตศึกษาและหาหัวข้อเรื่องที่สนใจ
รวมทั้งกระบวนการในการทา ช่วงที่ 2 เสนอโครงงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า โครงงานสามารถดาเนินการต่อ
ได้หรือไม่ ช่วงสุดท้ายสรุปรายงานผลการศึกษาค้นคว้า
4. นาเสนอรายงานผลการศึกษาค้นคว้าต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5.6 กระบวนการประเมินผล
1. ประเมินความก้าวหน้าของการศึกษาค้นคว้า หัวข้อที่ศกึ ษา ข้อมูลที่รวบรวมได้
2. ประเมินโครงงานที่นิสิตนาเสนอ
3. ประเมินผลการศึกษาค้นคว้า การนาเสนอของนิสิต และรูปเล่มของรายงาน
แล้วนาคะแนนของทุกส่วนมารวม เพื่อตัดสินผลการเรียนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต /
สมรรถนะของหลักสูตร
1. มีทักษะสื่อสาร

กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ดังนี้
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อที่ 5.2 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีจิตอาสา จิตสานึกสาธารณะรับใช้สังคม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ข้อที่ 1.2 มีจิตสานึกสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม
3. มีสมรรถนะของหลักสูตร
ด้านทักษะพิสัย/สมรรถนะของหลักสูตร
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ ข้อที่ 6.1 มีทักษะการรู้สารสนเทศ
ข้อที่ 6.2 สามารถจัดการสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในองค์กรต่าง ๆ ได้
สารสนเทศได้
ข้อที่ 6.3 สามารถจัดการสารสนเทศในองค์กรต่าง ๆได้
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม
1.1 มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรง
ต่อเวลา

1.2 มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อ
ส่วนรวม

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- สอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการใน
ทุกรายวิชา
- ฝึกปฏิบัติ ทากิจกรรม ส่งเสริมให้เกิด
ความซื่อสัตย์ มีวินัย และตรงต่อเวลา
- สอดแทรกวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้นิสิต
มีค่านิยมพื้นฐานที่ถูกต้อง
- ชี้แจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการ
เรียนการสอนให้ชัดเจนในทุกรายวิชา

- กาหนดเกณฑ์มาตรฐานในการประเมิน
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของทุก
รายวิชา
- สังเกตพฤติกรรมความซื่อสัตย์และการ
ตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน การทา
รายงาน การอ้างอิงผลงาน และการสอบ
- สังเกตพฤติกรรมการมีวินัย การปฏิบัติ
ตนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและ
ข้อตกลงในชั้นเรียน เช่น การแต่งกาย
- ประเมินจากการฝึกงาน/โครงงาน/สหกิจ
ศึกษา

- ให้นิสิตเรียนรู้การเสียสละเพื่อส่วนรวม
และกระตุ้นให้เกิดจิตสานึกสาธารณะ ดังนี้
- ใช้กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างที่ได้รับการ
ยกย่องในสังคม
- ฝึกเขียนโครงการ และทากิจกรรมจิต
อาสา/กิจกรรมเพื่อสังคม

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
อภิปราย การวางแผน การปฎิบัติ การ
นาเสนอผลงาน และการสะท้อนคิด
กิจกรรมในชั้นเรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่าง
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ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม
1.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ
และวัฒนธรรม

1.4 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
สารสนเทศ

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- เขียนรายงานความรู้สึกที่มีต่อการทา
กิจกรรม
- สอดแทรกแนวคิดด้านสุนทรียศาสตร์
เพื่อให้ตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมที่มีต่อการดารงชีวิต
- สอดแทรกเนื้อหาในด้านศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีที่ดีงามทั้งของไทยและ
นานาชาติในการเรียนการสอนทุกรายวิชา
- จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ทั้งใน
และนอกเวลาเรียน และให้ทารายงาน
แสดงความคิดเห็นทั้งรายบุคคลและงาน
กลุ่ม

ถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
ที่แสดงถึงการนาแนวคิดทาง
สุนทรียศาสตร์/ศิลปวัฒนธรรมมาใช้
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายและการสะท้อนคิดกิจกรรมในชั้น
เรียน
- สังเกตจากการประพฤติตนอยู่ใน
ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
- สังเกตจากการรู้เท่าทัน สามารถปรับตัว
และเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงามของ
นานาชาติได้

- สอนโดยสอดแทรกเรื่องจรรยาบรรณ
วิชาชีพสารสนเทศในรายวิชาต่าง ๆ
- สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปราย
ร่วมกัน
- คณาจารย์ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่นิสิต

- ประเมินจากการฝึกงาน/โครงงาน/สหกิจ
ศึกษา

กลยุทธ์การสอน
- จัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมความรู้
ในสาขาต่างๆ อย่างกว้างขวาง พร้อม
สอดแทรกแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในทุกรายวิชา
- จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณา
การ และเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
(Active Learning)
- มีการแนะนาวิธีการเรียนรู้/การสืบค้น
ข้อมูลด้วยตนเอง และฝึกปฏิบัติในทุก
รายวิชา
- จัดกิจกรรมเพื่อให้เข้าใจและเห็นคุณค่า
ของตนเอง ผู้อื่น และสังคม พร้อม
ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล้อม
- เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้
- จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณา
การ และเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ

วิธีการวัดและประเมินผล
- กาหนดมาตรฐานการประเมินผลการ
เรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์ Rubrics
ทุกรายวิชา
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
การอภิปรายและการสะท้อนคิด
กิจกรรมในชั้นเรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
อย่างถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/
ปฏิบัติ

2. ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1 มีความรู้พื้นฐานศึกษาทั่วไป

2.2 มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีใน
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/
ปฏิบัติ
- ประเมินจากกิจกรรมที่ได้รับ
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ผลการเรียนรู้ด้านความรู้

กลยุทธ์การสอน
(Active Learning)
- มอบหัวข้อเรื่องให้ศึกษาค้นคว้าเดี่ยว /
กลุ่ม และทาโครงงาน
- สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้
แสดงความคิดเห็นและอภิปรายเป็นกลุ่ม
โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
- การศึกษาดูงานนอกสถานที่และทา
รายงาน
- ใช้สื่อการสอนที่ทันสมัยในชั้นเรียน
ผสมผสานกับการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์

วิธีการวัดและประเมินผล
มอบหมาย และการนาเสนอผลงานใน
ชั้นเรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
การอภิปรายและการสะท้อนคิด
กิจกรรมในชั้นเรียน

2.3 มีความรู้ในกระบวนการและ
เทคนิคการทาวิจัยเบื้องต้นใน
วิชาชีพสารสนเทศ

- จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณา
การ และเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
(Active Learning)
- สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้
แสดงความคิดเห็นและอภิปรายเป็นกลุ่ม
โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
- มอบหัวข้อเรื่องให้ศึกษาค้นคว้าเดี่ยว /
กลุ่ม
- ฝึกเขียนโครงงาน การทารายงานวิจัย
และการนาเสนอผลงาน
- ใช้สื่อการสอนที่ทันสมัยในชั้นเรียน
ผสมผสานกับการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/
ปฏิบัติ
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
- ประเมินจากกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย และการนาเสนอผลงานใน
ชั้นเรียน
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
อย่างถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ

3. ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
กลยุทธ์การสอน
3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกิด
- จัดกิจกรรมให้นิสิตฝึกค้นคว้าหา
ประโยชน์
ความรู้ด้วยตนเอง และนาความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนและการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน
- สอนทักษะการรู้สารสนเทศ โดยใช้
กรณีศึกษา

วิธีการวัดและประเมินผล
- กาหนดมาตรฐานการประเมินผล
การ เรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์ Rubrics
ทุกรายวิชา
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
การอภิปรายและการสะท้อนคิด
กิจกรรมในชั้นเรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
ที่แสดงถึงการค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม
การเลือกรับข้อมูลข่าวสารโดยใช้หลัก
กาลามสูตร และการคิดอย่างมีเหตุผล
และเป็นระบบ
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
อย่างถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/
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ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
กลยุทธ์การสอน
3.2 สามารถคิดอย่างเป็นระบบ และ - ใช้ตัวอย่างที่ดีเป็นกรณีศึกษาเพื่อให้
แก้ไขปัญหาได้
นิสิตได้เรียนรู้วิธีวิเคราะห์ปัญหาและ
ฝึกบูรณาการความรู้เพื่อใช้ในการ
แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
- สอนแนวคิดเชิงระบบ
3.3 สามารถประเมิน วิพากษ์
- เลือกปัญหาสังคมที่เป็นประเด็น
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ความรู้เป็น สาธารณะให้นิสิตฝึกวิพากษ์วิจารณ์ใน
ฐาน
ชั้นเรียน และเสนอแนะแนวทางแก้ไข
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
สังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกมิติได้
อย่างสมดุล
- นาเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และสะท้อนคิดในชั้นเรียน
- สอนโดยใช้การสัมมนา แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
และการสอนเชิงรุก (Active
Learning)
3.4 เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ - จัดกิจกรรมฝึกความคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรม
และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม

วิธีการวัดและประเมินผล
ปฏิบัติ
- ประเมินจากความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ การตัดสินใจ และแก้ปัญหา
- ประเมินจากความสามารถในการนา
เทคโนโลยีมาใช้แก้ปัญหา
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่
แสดงถึงการนาข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง
มาใช้ในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
เป็นระบบ
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
อย่างถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ
- สังเกตพัฒนาการในด้านต่างๆ จาก
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
กลุ่ม การสะท้อนคิดในชั้นเรียน
- ประเมินจากผลงานของนิสิต

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งใน
ฐานะผู้นาและผู้ร่วมงานได้

4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
สังคม และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- จัดกิจกรรมเพื่อให้นิสิตฝึกการ
ปรับตัว การทางานร่วมกับผู้อื่น รับฟัง
ความคิดเห็นของเพื่อนร่วมกลุ่ม
- สามารถแสดงจุดยืนของตนเอง และ
ค้นหาทางออกร่วมกันได้
-สอนโดยใช้การสัมมนา แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
และการสอนเชิงรุก (Active
Learning)
- เลือกประเด็นที่เป็นปัญหาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมให้นิสิตเรียนรู้ และ
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อม
ทั้งกระตุ้นให้คิดหาวิธีที่จะมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการแก้ปัญหาโดยเริ่มต้น
จากตัวนิสิตเอง

- กาหนดมาตรฐานการประเมินผลการ
เรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์ Rubrics
ทุกรายวิชา
- สังเกตพฤติกรรม ที่แสดงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการ
สะท้อนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
ที่แสดงถึงความร่วมมือในการวางแผน
การปฏิบัติ และการแก้ปัญหา
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
อย่างถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ
- สังเกตจากพัฒนาการด้านความคิด
และพฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
- ให้นิสิตประเมินเพื่อนในชั้นเรียน และ
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ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.3 สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ต่าง ๆ

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- สอดแทรกแนวคิดผ่านกิจกรรมเพื่อ
ฝึกเพื่อให้นิสิตสามารถปรับตัวใน
สถานการณ์ต่างๆ
- การฝึกงาน/โครงงาน/สหกิจศึกษา

นามาใช้เป็นข้อมูลสาหรับการ
ประเมินผลการเรียนรู้
- ประเมินจากการฝึกงาน / โครงงาน /
สหกิจศึกษา

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
กลยุทธ์การสอน
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข - สอดแทรกทักษะการวิเคราะห์เชิง
เพื่อให้เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็น ตัวเลขในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ปัญหา
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขอย่าง
ต่อเนื่อง

5.2 สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
สืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล และเลือก
ใช้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ

วิธีการวัดและประเมินผล

- กาหนดมาตรฐานการประเมินผลการ
เรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์ Rubrics
ทุกรายวิชา
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่
แสดงถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
อย่างถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี
- ฝึกการใช้ทักษะสื่อสารในทุกรายวิชา - ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/
- การฝึกงาน/โครงงาน/สหกิจศึกษา ปฏิบัติ
- ประเมินจากคุณภาพจากรายงาน ที่
แสดงถึงความสามารถในการสื่อสาร
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
อย่างถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ
- ประเมินจากการฝึกงาน/โครงงาน /
สหกิจศึกษา
- ฝึกการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/
ข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ในทุก
ปฏิบัติ
รายวิชา
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่
- ฝึกการเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศที่
แสดงถึงการสืบค้นข้อมูล การเลือกใช้
เหมาะสมประกอบการนาเสนองาน
ข้อมูล และการรู้จักแหล่งข้อมูลที่
- ฝึกการใช้เทคโนโลยีในทุกรายวิชา
เหมาะสม
- การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบการ - ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
เรียนการสอนทางออนไลน์
อย่างถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณ
- การฝึกงาน/โครงงาน/สหกิจศึกษา ทางวิชาการ
- ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
- ประเมินจากการฝึกงาน/โครงงาน /
สหกิจศึกษา
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6. ด้านทักษะพิสัย/สมรรถนะของหลักสูตร
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย/
สมรรถนะของหลักสูตร
6.1 มีทักษะการรู้สารสนเทศ

6.2 สามารถจัดการสารสนเทศโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้

6.3 สามารถจัดการสารสนเทศใน
องค์กรต่าง ๆ ได้

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- ฝึกปฏิบัติในทุกรายวิชา
- สอนโดยใช้การสัมมนา แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็น
หลัก และการสอนเชิงรุก (Active
Learning)
- การฝึกงาน/โครงงาน/สหกิจศึกษา

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/
ปฏิบัติ
- ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
- ประเมินจากการฝึกงาน/โครงงาน/
สหกิจศึกษา

- ฝึกปฏิบัติในทุกรายวิชา
- สอนโดยใช้การสัมมนา แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
และการสอนเชิงรุก (Active
Learning)
- การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบการ
เรียนการสอนทางออนไลน์
- การฝึกงาน/โครงงาน/สหกิจศึกษา
- การศึกษาดูงานนอกสถานที่และทา
รายงาน
-การฝึกงาน/โครงงาน/สหกิจศึกษา

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/
ปฏิบัติ
- ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
- ประเมินจากการฝึกงาน/โครงงาน/
สหกิจศึกษา

- ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
- ประเมินจากการฝึกงาน/โครงงาน/
สหกิจศึกษา
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3. สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะทางปัญญา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
6. ด้านทักษะพิสัย/สมรรถนะของ
หลักสูตร

รายละเอียดผลการเรียนรู้
1.1 มีความซือ่ สัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา
1.2 มีจิตสานึกสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม
1.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม
1.4 มีจรรยาบรรณวิชาชีพสารสนเทศ
2.1 มีความรู้พื้นฐานศึกษาทั่วไป
2.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีในสาขาวิชา
สารสนเทศศึกษา
2.3 มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการทาวิจัยเบื้องต้นใน
วิชาชีพสารสนเทศ
3.1 สามารถประยุกต์ความรูใ้ ห้เกิดประโยชน์
3.2 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และแก้ไขปัญหาได้
3.3 สามารถประเมิน วิพากษ์ สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ความรู้
เป็นฐาน
3.4 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม
4.1 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นาและผู้ร่วมงานได้
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
4.3 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ
5.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข เพื่อให้เข้าใจองค์ความรู้หรือ
ประเด็นปัญหา
5.2 สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล และ
เลือกใช้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
6.1 มีทักษะการรู้สารสนเทศ
6.2 สามารถจัดการสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
6.3 สามารถจัดการสารสนเทศในองค์กรต่าง ๆ ได้
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4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 1.2
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
มศว 121ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 1
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 2
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ 1
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ 2
มศว 131 ลีลาศ
มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล
มศว 133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
มศว 134 โยคะ
มศว 135 ว่ายน้า
มศว 136 แบดมินตัน
มศว 137 เทนนิส
มศว 138 กอล์ฟ
มศว 139 การฝึกโดยการใช้น้าหนัก
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
มศว161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้

1.3

2. ความรู้

1.4

2.1

2.2

3. ทักษะทางปัญญา

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.1

5.1
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6.3
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4.3

6. สมรรถนะของ
หลักสูตร







รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 1.2
มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี
มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
มศว 246 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต
มศว 248 พลังงานทางเลือก
มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
มศว 253 สุนทรียสนทนา
มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
มศว 255 ธรรมนูญชีวิต
มศว 256 การอ่านเพื่อชีวิต
มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
มศว 258 ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์
มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อน
สังคม
มศว 263 มนุษย์กับสันติภาพ
มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์

1.3

1.4

2. ความรู้

2.1

2.2

3. ทักษะทางปัญญา

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.1

4.3

5.1

4.2

5.2

5.3
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6. สมรรถนะของ
หลักสูตร

6.1

6.2

6.3

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1.1 1.2
มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่
มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้วย
กระบวนการวิจัย
มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
มศว 352 ปรัชญาและการบวนการคิด
มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม
มศว 355 พุทธธรรม
มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต
มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
มศว 358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิต
และสังคม
มศว 361 มศว เพื่อชุมชน
มศว 362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มศว 363 สัมมาชีพชุมชน
มศว 364 กิจการเพื่อสังคม

1.3

1.4

2. ความรู้

2.1

2.2

3. ทักษะทางปัญญา

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.1

5.1

4.2

4.3

5.2

5.3
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6. สมรรถนะของ
หลักสูตร

6.1

6.2

6.3

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1.1 1.2
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1. รายวิชาภาษาอังกฤษบังคับ
สศ 201 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพ
สารสนเทศ 1
สศ 202 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพ
สารสนเทศ 2
อกช 301 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่
อาชีพ 1
อกข 302 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่
อาชีพ 2

1.3

2. ความรู้

1.4

2.1

2.2

















































2. รายวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน





สศ 101 วิชาชีพสารสนเทศกับสังคม
สศ 102 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
สารสนเทศ
สศ 103 การสื่อสารในงานสารสนเทศ
สศ 104 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสาหรับวิชาชีพ
สารสนเทศ
3. วิชาเอกบังคับ
สศ 111 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
สศ 211 การทารายการทรัพยากรสารสนเทศ
สศ 212 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ
สศ 221 บริการอ้างอิงและสารสนเทศ
สศ 241 ฐานข้อมูลเบื้องต้น
สศ 242 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน



3. ทักษะทางปัญญา

2.3

3.1



3.2

3.3











































































3.4


4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.1

5.1

4.2

4.3

5.2

5.3

6. สมรรถนะของ
หลักสูตร

6.1

6.2

6.3
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1.1 1.2
งานสารสนเทศ
สศ 301 การวิจัยพื้นฐานสาหรับวิชาชีพ
สารสนเทศ
สศ 321 การศึกษาผู้ใช้
สศ 341 การจัดเก็บและการค้นคืน
สารสนเทศ
สศ 342 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
สศ 361 การศึกษาประเด็นปัญหาปัจจุบัน
สศ 431 การจัดการองค์กรสารสนเทศ
สศ 451 สัมมนาสารสนเทศศึกษา
4. รายวิชาเอกเลือก
กลุ่มระบบและบริการสารสนเทศ

1.3

2. ความรู้

1.4

2.1

3. ทักษะทางปัญญา

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

6. สมรรถนะของ
หลักสูตร

5.3

6.1

6.2

6.3







































































































































































































































































































































































สศ 121 ธุรกิจสารสนเทศ
สศ 122 แหล่งสารสนเทศและบริการ
สศ 213 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์
สศ 222 การจัดการความรู้
สศ 311 ดรรชนีและสาระสังเขป
สศ 312 การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน
สศ 322 บริการสารสนเทศเฉพาะกลุ่ม
สศ 323 การตลาดในองค์กรสารสนเทศ

























 







 



























 







 



















































































































































































































































สศ 422 การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1.1 1.2
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
สศ 243 การสื่อสารข้อมูลและระบบ
เครือข่าย
สศ 244 การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม
สศ 245 การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สาหรับวิชาชีพสารสนเทศ
สศ 246 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สศ 343 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สศ 344 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
สศ 345 การเขียนโปรแกรมบนเว็บในงาน
สารสนเทศ
สศ 346 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
เบื้องต้น
สศ 441 การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล
5. รายวิชาเสริมสร้างประสบการณ์
สศ 471 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สารสนเทศ
สศ 472 โครงงานอาชีพ
สศ 473 สหกิจศึกษา



1.3

2. ความรู้

1.4

2.1

2.2


3. ทักษะทางปัญญา

2.3

3.1





















































































3.2

3.4

































































5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.1

5.1

4.3

5.2

5.3


6.1


6.2


6.3
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4.2

6. สมรรถนะของ
หลักสูตร
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3.3

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ



หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิท ยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญ ญาตรี พ.ศ. 2559
(ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ
หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่กาหนดไว้ในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้
2.1 กาหนดให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชาทุกรายวิชา โดยใช้แบบประเมินความ
พึงพอใจของนิสิตที่มีต่อคุณภาพ การจัดการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
2.2 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาตัดสินผลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ
2.3 จัดทารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา และมีการประชุมพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการทวนสอบฯ
ของคณะ
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย ศรีน คริน ทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี พ.ศ. 2559
(ภาคผนวก ก)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย่ใหม่
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เรื่องบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ รายละเอียดของหลักสูตรและ
การจัดทารายละเอียดของรายวิชาหรือ มคอ.3 / มคอ.4
1.2 ชี้แจงเป้าหมายของการผลิตบัณฑิตและรายละเอียดต่าง ๆ ของหลักสูตร แก่อาจารย์ใหม่
1.3 กาหนดให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในการสอน
1.4 มีระบบอาจารย์พี่เลี้ยง (Mentoring System) เพื่อให้คาแนะนาปรึกษาในด้านการเรียนการสอน
การวิจัย และอื่น ๆ
1.5 ภาควิชาจัดประชุม โครงการและกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพอันดี
ระหว่างอาจารย์ใหม่กับคณาจารย์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.1.1 กาหนดแผนพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เทคนิคการสอน การวัดและประเมินผล โดย
กาหนดให้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ อบรม สัมมนา ดูงานและนาเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ
2.1.2 ก าหนดแผนพั ฒ นาอาจารย์ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะในการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดยกาหนดให้เข้ารับการอบรมหรือจัดการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 กาหนดแผนพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ รวมทั้งด้านการวิจัย และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก
2.2.2 กาหนดแผนพัฒนาอาจารย์เพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ โดยการส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุม
ทางวิชาการ อบรม สัมมนา ปีละ 2 ครั้ง และได้รับงบประมาณจัดสรรจากคณะ
2.2.3 สารวจและแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
2.2.4 ส่งเสริมให้คณาจารย์ทาวิจัยและผลงานทางวิชาการ เพื่อการเลื่อนตาแหน่งทางวิชาการ ทั้งที่
เป็นการวิจัยเดี่ยว วิจัยกลุ่ม และการวิจัยร่วมกับนิสิต
2.2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์เผยแพร่งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ด้วยการนาเสนอ
ในที่ประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ หรือการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร หรือรายงานการประชุมทาง
วิชาการ
2.2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ คณาจารย์เป็นกรรมการหรือสมาชิกสมาคมวิชาชีพ ได้แก่ สมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2.2.7 เป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพระดับสากล “International Federation of Library
Associations and Institutions: IFLA” เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางวิชาชีพและผลงานวิจัยของประเทศ
ต่าง ๆ ทั่วโลก
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การบริหารหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มีอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวนครบ
5 คน อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนด หลักสูตรมีการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
หลักสูตรมีการดาเนินการในตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1-5 ทุกตัว ดังนี้
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร มีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตรฯ
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษามีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษามีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ
มคอ. 3 และ มคอ. 4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ครบทุกรายวิชา ในทุกปีการศึกษา
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษาได้จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ครบทุกรายวิชา ในทุกปีการศึกษา
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษาได้จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษานั้น ๆ
2. บัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา สารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา
ในทุกปีการศึกษา ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน คือ
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นิสิต
3.1 การรับนิสติ
1. ก่อนการประกาศรับสมัครนิสิต ทางมหาวิทยาลัยจะประสานงานกับคณะและหลักสูตรฯ เพื่อ
กาหนดคุณสมบัติและจานวนรับเข้าสอบสัมภาษณ์ จานวนรับเข้าเรียน โดยยึดตามคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและ
แผนการรับนิสติ ที่กาหนดไว้ในหลักสูตรหรือ มคอ. 2 แล้วสรุปข้อมูลส่งไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อทาประกาศรับสมัคร
2. มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดาเนินการประกาศรับสมัคร โดยจัดทาเป็นระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือก
เข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีในกรณีที่รับสอบตรง
3. มหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักฐาน จัดสอบ และสรุปผลการสอบข้อเขียน ผลการสอบวัดความรู้
หรือผลคะแนน ส่งให้หลักสูตรฯ หลังจากนั้นหลักสูตรฯ จป็นผู้กาหนดเกณฑ์การคัดเลือก แนวทาง วิธีการ และ
คาถามที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ ตลอดจนยืนยันจานวนรับเข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้มหาวิทยาลัย
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ทาประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ พร้อมทั้งแจ้งรายชื่ออาจารย์เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์
4. ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ คณาจารย์ผสู้ อบสัมภาษณ์ดาเนินการสอบสัมภาษณ์ทั่วไปและ
สัมภาษณ์วิชาการ พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าสอบอีกครั้งหนึ่ง หลังจากการสอบสัมภาษณ์
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาผลสอบสัมภาษณ์และตัดสินผลสัมภาษณ์ ส่งผลสอบสัมภาษณ์
ให้ทางมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อเพื่อรายงานตัวเป็นนิสิตใหม่
5. หลักสูตรฯ ตรวจสอบว่า ระบบสอบตรงมีนิสิตใหม่มารายงานตัวครบตามที่ต้องการหรือไม่
หากจานวนนิสิตมารายงานตัวมีจานวนไม่ตรงตามเป้าหมายที่กาหนด จะปรับเพิ่มจานวนรับในระบบการสอบ
Admission
6. คณะฯ ภาควิชาฯ และหลักสูตรฯ มีการประชุมพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระบบการรับนิสิต
7. หลักสูตรฯ นาข้อมูลอื่น ๆ มาเป็นแนวทางในการกาหนดคุณสมบัติของผู้สมัครสอบใน
ปีการศึกษาถัดไป ได้แก่
7.1 ข้อมูลจากการติดตามหรือตรวจสอบผลการเรียน การปรับตัว ทัศนคติ และคุณสมบัติต่าง ๆ
ของนิสิตใหม่ รวมทั้งระหว่างการเรียนในภาคเรียนที่ 1 และ 2 โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน เช่น
เหตุผลที่นิสิตขอลาพักการเรียน หรือ ลาออก เป็นต้น
7.2 ผลการเรียนของนิสิตเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาแรก และผลการเรียนของนิสิตในชั้นปีอื่น ๆ
เช่น มีผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ ถูกพิจารณาให้พ้นสภาพนิสิต เป็นต้น ซึ่งอาจเนื่องมาจากคุณสมบัติแรกเข้า ไม่
สอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล นอกจากนี้ยังนาข้อมูลมาใช้จัดทาแผนการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อแก้ไขปัญหาการรับนิสิต
8. หลักสูตรฯ เสนอรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ของหลักสูตรต่อคณะฯ
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
1. ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะประสานงานกับคณะและหลักสูตรฯ ในการจัดโครงการ
ปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเตรียมนิสิตใหม่
ชั้นปีที่ 1 ให้มีความพร้อมก่อนเข้าศึกษา พร้อมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการจากคณะต่าง ๆ
2. คณะร่วมกับภาควิชาฯ และหลักสูตรฯ จัดโครงการโครงการปฐมนิเทศและพบผู้ปกครอง
ในทุกปีการศึกษา เพื่อแนะนาเรื่องจาเป็นต่าง ๆ ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 และแนะนาข้อควรปฏิบัติแก่ผู้ปกครอง โดย
จัดประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา นิ สิตใหม่ และผู้ปกครอง เพื่อแจ้งถึงอัตลักษณ์นิสิต มศว และ
เพื่อให้นิสิตและผู้ปกครองได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการใช้
ชีวิตตลอดระยะเวลาที่ศึกษาที่คณะมนุษยศาสตร์
3.3 การควบคุมการดูแล การให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี
1. หลักสูตรฯ ยึดแนวทางการควบคุม การดูแล การให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต จาก
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย และนโยบายของคณะมนุษยศาสตร์
2. หลักสูตรใช้ระบบฐานข้อมูล Supreme ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับนิสิต ได้แก่
การเรียน และข้อมูลส่วนตัวของนิสิต สาหรับใช้ติดต่อกับนิสิตเมื่อนิสิตมีปัญหา ตลอดจนใช้ข้อมูลนิสิต
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ที่รวบรวมโดยอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละชั้นปี
3. มี ก ารแต่งตั้งอาจารย์ป รึกษาของนิ สิต ชั้น ปี ที่ 1 ในสาขาวิชา เพื่ อดู แลนิ สิ ตจนกระทั่ งสาเร็จ
การศึกษา โดยกาหนดจานวนอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ต่อจานวนนิสิต 1 ชั้นปี คือประมาณ 20-50 คน
4. มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้อาจารย์ที่ปรึกษานัดพบนิสิตเป็นรายบุคคลอย่างน้อย
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และดูแลนัดพบนิสิตเป็นกลุ่มอย่างน้อย ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง เพื่อรับฟังปัญหาและ
ให้คาปรึกษาเรื่อง การวางแผนลงทะเบียนเรียน การชาระค่าเทอมตามกาหนดเวลา การติดตามการเรียนและผล
การเรียน การขอเพิ่มลดรายวิชา การขอรับความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา กิจกรรม และปัญหาอื่นๆ ของนิสิต
5. อาจารย์ปรึกษาดูแลนิสิตที่รับเข้าในปีการศึกษานั้นจนสาเร็จการศึกษา โดยจัดเก็บ ข้อมูลนิสิต มี
ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตกับอาจารย์ที่ปรึกษา และให้คาปรึกษาทั้งเรื่องการเรียน กิจกรรมในหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ทุนการศึกษา และปัญหาส่วนตัวของนิสิต เช่น ปัญหาสุขภาพ ค่าใช้จ่าย
เป็นต้น รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนด้วยวาจาหรือช่องทางอื่น ๆ ที่หลากหลาย ทั้งการประชุมนิสิต การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์ภาควิชาฯ Email, Facebook Group LIS SWU และ
Line Group ของชั้นปี เป็นต้น
6. คณะ ภาควิชาฯ และหลักสูตรฯ จัดบริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน
ประกาศทุ น การศึ ก ษา กิ จ กรรมหรื อ โครงการของหน่ ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย และหน่ ว ยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย การประกวดและแข่งขัน การรับสมัครงานนิสิตช่วยงาน และข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ โดยติดประกาศที่
บอร์ดประชาสัมพันธ์ บริเวณคณะฯ และ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ส่งผ่านระบบอาจารย์
ที่ปรึกษาและหัวหน้าชั้นปี รวมถึงการส่งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
7. ติดตามและประเมินผลโดยใช้บันทึกรายงานปัญหาของนิสิต (อป1)
8. จัดหาทุนการศึกษาสาหรับนิสิตภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้แก่
“ทุนวิชญ์ ทับเที่ยง” “ทุนทุนศาสตราจารย์ลมุล รัตตากร” และ “ทุน ดร.พนม-อ.นงนวล พงษ์ไพบูลย์”
9. ภาควิชาฯ หลักสูตรฯ และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกันการแก้ปัญหา หรือหาแนวทางป้องกันหาก
สามารถทาได้ เช่น ปัญ หานิสิตไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม จัดหาทุนเพื่อช่วยเหลือนิสิตที่ไม่มีเงินจ่ายค่าลงทะเบีย น
จัดหางานพิเศษให้นิสิต เป็นต้น
3.4 ความพึงพอใจต่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ดาเนินการประเมินความพึงพอใจของนิสิต
ที่มีต่อหลักสูตร ในทุกปีการศึกษา
4. อาจารย์
4.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร
1. คณะประสานกับภาควิชาฯ และหลักสูตรฯ จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ระยะ
4 ปี พ.ศ. 2556-2559 แผนอัตรากาลังบุคลากรสายวิชาการ ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 กรอบอัตรากาลัง
บุคลากรสายวิชาการและการต่อเวลาราชการ รวมทั้งแผนการทดแทนอัตรากาลังของภาควิชาฯ เพื่อเสนอขอ
อัตรากาลังทดแทนอาจารย์ทลี่ าศึกษาต่อ และจะเกษียณอายุ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
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2. กาหนดคุณสมบัติอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของหน่วยงานและของ
หลักสูตร
3. กาหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร ให้มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาสารสนเทศ
ศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
4. ภาควิชาฯ และหลักสูตรฯ ประชุมพิจารณากาหนดข้อกาหนดภาระงาน ตาแหน่งอาจารย์ เพื่อ
รับสมัครอาจารย์ใหม่ (หรือ TOR) ได้แก่ ภาระงานสอน งานผลิตผลงานทางวิชาการ งานบริการวิชาการ เพื่อส่ง
ข้อมูลให้คณะฯ ดาเนินการตามระเบียบและระบบของมหาวิทยาลัย ในประกาศรับสมัครอาจารย์ใหม่
5. แต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่
6. แต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรโดยพิจารณาจาก คุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์ และผลงานวิชาการ ตามเกณฑ์ของ สกอ. และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
7. คณะประสานกับภาควิชาฯ และหลักสูตรฯ ในการประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจา
หลักสูตร โดยใช้แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของของบุคลากร
โดยประเมินปีละ 2 ครั้ง
8. มีการพิจารณาเกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อนาไปปรับปรุงและ
วางแผนการรับอาจารย์ใหม่ รวมทั้งการพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ประจา
4.2 ระบบการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พร้อมกาหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน
2. มหาวิทยาลัยและคณะมีการสนับสนุนทุนในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ตาแหน่งวิชาการตาม
เป้าหมายที่กาหนด
3. คณะและภาควิชาฯ มีการวางแผนอัตรากาลังตาแหน่งอาจารย์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
การอุดมศึกษา และทดแทนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อหรือเกษียณอายุ
4. มี การก าหนดบทบาทหน้ าที่ แ ละความรับ ผิ ดชอบของอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รอย่างชั ด เจน
รวมทั้งมีการกาหนดจรรยาบรรณในฐานะอาจารย์ผู้สอนไว้ด้วย
5. ปฐมนิเทศ แนะนาภาควิชาฯ คณาจารย์ และการจัดการเรียนการสอนให้แก่อาจารย์ใหม่
6. ประเมินผลการดาเนินงานโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์
ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในทุกปีการศึกษา
7. จัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรฯ หรือ มคอ. 7 ในทุกปีการศึกษา
8. นาข้อเสนอแนะจาก มคอ.7 มาปรับปรุงในปีการศึกษาถัดมา
4.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร
1. มหาวิท ยาลั ย และคณะมี ก ารให้ ทุ น สนั บ สนุ น เพื่ อ ศึ ก ษาต่ อ ประชุ ม อบรม สั ม มนา ท าวิจั ย
นาเสนองานวิจัย ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ ส่วนในประเทศ คณะได้กาหนดนโยบายส่งเสริมให้
อาจารย์ทุกคนไปเข้าร่วมได้ ไม่จากัดจานวนครั้ง โดยได้รับการจัดสรรเงิน คนละ 5,000 บาท
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
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2. คณะประสานกับภาควิชาฯ และหลักสูตรฯ ในการวางแผนพั ฒ นาอาจารย์โดยจัดกิจกรรม/
โครงการ
3. คณะประสานกับภาควิชาฯ และหลักสูตรฯ ในการวางแผนส่งเสริมให้อาจารย์ไปศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก และเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ
4. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้เข้าร่วมประชุม อบรม และสัมมนา เพื่อพัฒนาตนเอง อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง ในทุกปีการศึกษา
5. อาจารย์ประจาหลักสูตรนาเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการไปประชุม อบรม
สัมมนา ในที่ประชุมภาควิชาฯ พร้อมทั้งทารายงานส่งคณะฯ และพิมพ์ข้อมูลใส่ใน “ฐานข้อมูลการติดตามผลการ
นาความรู้ไปใช้ภายหลังการนาเสนอผลงานวิจัย อบรม การทาวิจัยระยะสั้น
คณะมนุษยศาสตร์” เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะ
6. อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนได้รับแจ้งผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มี
ต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ซึ่งทาการประเมินทุกรายวิชาที่เปิดสอนและผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต
ต่อคุณภาพหลักสูตร ศศ.บ. สารสนเทศศึกษา เพื่อนาไปปรับปรุงการสอนในปีการศึกษาถัดไป
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
1. จัดทาเป็นโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
2. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก ได้แก่ สถานการณ์หรือ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม วิเคราะห์ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกต่อการพัฒนา
หลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน วิเคราะห์สถานการณ์ความต้องการใช้บัณฑิต หรือความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนวิเคราะห์
สาระรายวิชาใน มคอ. 3 และ มคอ. 5 ของปีการศึกษาที่ผ่านมา
3. จัดทาหลักสูตรหรือ มคอ. 2 โดยกาหนดสาระวิชาโดยเน้นทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้าง
โอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะต่าง ๆ รวมทั้งสร้างความเป็นมนุษย์ และเตรียมนิสิตออกไปต่อสู้กับสังคม
ภายนอกเพื่อการมีดารงชีวิตที่ดีและมีคณ
ุ ภาพ
4. ปรับปรุงสาระรายวิชาใน มคอ. 3 เช่น แผนการสอน ตารา เอกสารประกอบการสอน และ
เอกสารคาสอน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีความทันสมัย เนื้อหาในรายวิชาไม่ซ้าซ้อนกัน
กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องหรือสัมพันธ์กัน และเหมาะสมกับระดับปริญญาตรี
5. วิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาและสาขาที่เกี่ยวข้อง
6. จัดการเสวนาระหว่างนิสิตชั้นปีสุดท้าย และการสนทนากลุ่มของนิสิตชั้นปีที่ 3
7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะที่ได้จาก
การวิพากษ์หลักสูตร การเสวนาและการสนทนากลุ่ม
5.2 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการปรับปรุงหลักสูตรจากผลการประเมิน
หลักสูตรและรายงานผล ได้แก่
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
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• ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการได้งานทาของบัณฑิต
• ความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
• การประเมินผลรายวิชาของนิสิตในทุกรายวิชาซึ่งสารวจทุกภาคการศึกษา
• มคอ. 7 ของปีที่ผ่านมา
• งานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร
• หลักสูตรของสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หลักสูตรฯ ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ให้ทันตามความก้าวหน้าในสาขาสารสนเทศ
ศึกษา ดังนี้
1. กาหนดรายวิชาพื้นฐานวิชาเอก วิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือก และจานวนหน่วยกิตที่เหมาะสม มี
ความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และมีเนื้อหาของรายวิชาที่สัมพันธ์กันระหว่างรายวิชาที่
ต้องเรียนก่อนหลัง
2. จัดรายวิชาให้ เหมาะสมกั บ ชั้น ปี และเป็ น ไปตามข้ อกาหนดของหลัก สูตรเพื่ อ ให้ นิ สิ ตสาเร็จ
การศึกษาได้ทันตามกาหนดเวลาในหลักสูตร
3. เพิ่มรายวิชาเอกเลือกให้หลากหลายในแต่ละภาคการศึกษา
4. จัดรายวิชาเอกเลื อก ให้สนองความต้องการของนิ สิต ทันสมัย และอยู่ในความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
5.3 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.3.1 การกําหนดผู้สอน
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา กาหนดให้อาจารย์ผู้สอน
มีคุณ สมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้ ความชานาญในเนื้อหาวิชาที่สอน โดยพิจารณาจาก คุณ วุฒิ
การศึกษา ความถนัดและเชี่ยวชาญ และผลงานวิชาการทางด้านสารสนเทศศึกษา
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมเพื่อกาหนดตัวผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ
โดยพิจารณาจากภาระงานสอนของอาจารย์แต่ละคน ได้แก่
• แผนการเรียนในมคอ. 2
• สรุปรายวิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา แยกตามชื่ออาจารย์
• สรุปรายวิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา แยกตามรายวิชา
• ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 และ 2
3. หลักสูตรฯ ติดตามและประเมินผลโดยใช้แบบประเมินดังต่อไปนี้
• ความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพของหลักสูตรฯ
• ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในทุกรายวิชา (ตอนที่ 1)
• ผลการเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐาน TQF ในทุกรายวิชา (ตอนที่ 2)
• ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
4. หลักสูตรฯ แจ้งผลการประเมินรายวิชาให้อาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นาไปปรับปรุงใน
ปีการศึกษาถัดไป
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5. คณะน าผลการประเมิ น รายวิชามาใช้ป ระกอบการพิ จ ารณาประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของ
อาจารย์ ปีละ 2 ครั้ง
5.3.2 การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)
1. มหาวิทยาลัยมีประกาศ เรื่อง มาตรการควบคุมภายในการจัดทา มคอ. 3 - 7
ส่วนคณะฯ ภาควิชาฯ และหลักสูตรฯ เป็นผู้กากับให้อาจารย์ผู้สอนทา มคอ. 3/มคอ. 4 ให้มีความทันสมัยและ
เหมาะสม ทั้งด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ตลอดจนกากับให้อาจารย์ผู้สอนส่ง
มคอ. 3/มคอ. 4 ของทุกรายวิชา ให้ตรงตามกาหนดเวลา หรือเสร็จล่วงหน้า ก่อนเปิดภาคเรียนเป็นเวลา 30 วัน
เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะ
2. อาจารย์ ผู้ ส อนจั ด ท า มคอ. 3/มคอ. 4 ของรายวิ ช าที่ จ ะเปิ ด สอน แล้ ว เสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมของมคอ. 3/มคอ. 4 ในทุกรายวิชา ก่อน
นาขึ้นระบบออนไลน์
3. ใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอน ผลการประเมินในหัวข้อ การติดตามการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน TQF
4. ปรับแก้ไข มคอ. 3/มคอ. 4 ของทุกรายวิชา ตามความเห็นของที่ประชุม แล้วรวบรวมนาส่งคณะ
และนาขึ้นระบบออนไลน์ตรงตามกาหนดเวลา
5.3.3 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย
การบริการวิชาการทางสังคม การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. หลักสูตรฯ วางแผนการจัดกิจกรรมหรือโครงการและจัดสรรงบประมาณรองรับ
2. จัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในทุกปีการศึกษา
3. มีการติดตามและประเมินผลกิจกรรมทุกโครงการ
4. มีการนาข้อแนะนาจากผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดโครงการในปีการศึกษาถัดไป
5.4 การประเมินผู้เรียน
5.4.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1. หลักสูตรฯ กากับการให้เกรดและการตัดสินผลการเรียนในทุกรายวิชา ให้มีข้อมูลหลักฐานหรือ
ที่มาของคะแนนที่ใช้ในการตัดเกรดชัดเจน และมีการกระจายของเกรด โดยยึดตามหลักเกณฑ์ในการประเมินผล
นิสิต
2. หลักสูตรฯ กากับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกรายวิชา ตามขั้นตอนของคณะ
และคู่มือการทวนสอบสัมฤทธิ์ของนิสิต
3. หลักสูตรฯ กากับการส่งผลการเรียนให้ตรงตามกาหนดเวลา ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการควบคุมภายในการส่งผลการเรียนล่าช้า
4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประชุมเพื่อพิจารณา ข้อสอบ เกรดและตัดสินผลการ
เรียนในทุกรายวิชา รวมทั้งรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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5. หลักสูตรฯ ติดตามและประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้แบบประเมินดังต่อไปนี้
• ความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพของหลักสูตรฯ
• ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในทุกรายวิชา (ตอนที่ 1)
• ผลการเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐาน TQF ในทุกรายวิชา (ตอนที่ 2)
• ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
6. หลักสูตรแจ้งผลการประเมินต่าง ๆ ให้คณาจารย์ เพื่อให้นาไปปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป
7. หลักสูตรจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรฯ หรือ มคอ.7 ในทุกปีการศึกษา เพื่อ
เสนอแผนการปรับปรุงจากผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตร และการจัดทา มคอ. 3 / 4 ของรายวิชาต่า ง ๆ
ในปีการศึกษาถัดไป
5.4.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
1. หลักสูตรฯ ใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
2. หลักสูตรฯ กาหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการประเมิน
และก ากั บ ให้ มี ก ารตรวจสอบเครื่ อ งมื อ ประเมิ น นิ สิ ต ที่ เหมาะสมกั บ รายวิ ช าและผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ โดยใช้
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิตตามระบบและขั้นตอนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของคณะ
มนุษยศาสตร์
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมเพื่อตรวจสอบเครื่องมือประเมินและการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนิสิตในทุ กรายวิชา โดยการพิจารณาจากข้อมูลใน มคอ.3 / มคอ.4 ประกอบกับผลการเรียนในทุก
รายวิชา และข้อมูลใน มคอ.5 / มคอ.6
4. หลักสูตรแจ้งผลการประเมินต่าง ๆ ให้คณาจารย์ เพื่อให้นาไปปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป
5. หลักสูตรจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรฯ หรือ มคอ.7 ในทุกปีการศึกษา เพื่อ
เสนอแผนการปรับปรุงจากผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตร และการจัดทา มคอ. 3 / 4 ของรายวิชาต่าง ๆ
ในปีการศึกษาถัดไป
5.4.3 การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5/มคอ.6 และ
มคอ.7)
1. มหาวิทยาลัยมีประกาศ เรื่อง มาตรการควบคุมภายในการจัดทา มคอ. 3- 7
ส่วนคณะฯ ภาควิชาฯ และหลักสูตรฯ เป็นผู้กากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร โดย
กาหนดและติดตามให้ทุกรายวิชาจัดทา มคอ. 5 / มคอ. 6 ส่งภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา และจัดทา
ผลดาเนินงานหลักสูตร หรือ มคอ. 7 ส่งภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย และปฏิทินการนาส่ง มคอ. 3 - มคอ. 7 ของคณะ
2. อาจารย์ผู้สอนจัดทา มคอ.5/มคอ.6 ทุกรายวิชาที่เปิดสอน และนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ ในวาระพิจารณาความถูกต้องและสอดคล้อง ก่อนรวบรวมส่งคณะฯ และนาขึ้นระบบออนไลน์
ครบถ้วนทุกรายวิชา และตรงตามกาหนดเวลา
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3. หลักสูตรฯ ติดตามและประเมินผลโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของ
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. หลักสูตรแจ้งผลการประเมินต่าง ๆ ให้คณาจารย์ เพื่อให้นาไปปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป
5. หลักสูตรฯ จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรฯ หรือ มคอ. 7 ของทุกปีการศึกษา เพื่อ
นาไปปรับปรุงหลักสูตร และการจัดทา มคอ. 5/6 ของรายวิชาต่าง ๆ ในปีการศึกษา ถัดไป
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1. หลักสูตรฯ จัดทาคาขอตั้งงบประมาณตามจานวนเงินที่ได้รับการจัดสรรจากคณะ เพื่อขอซื้อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ ครุภัณฑ์ วัสดุสานักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ ล่วงหน้า 1 ปี และโครงการต่าง ๆ ตาม
นโยบายและหลักการของมหาวิทยาลัยและคณะมนุษยศาสตร์
2. หลักสูตรฯ ประสานงานกับสานักหอสมุดกลางในการสารวจรายชื่อตาราหลักที่ใช้ประกอบการ
เรียนการสอนทุกปีการศึกษา
3. สานักหอสมุดกลางจัดบริการเสนอซื้อหนังสือผ่านหน้าเว็บไซต์ของห้องสมุดและแบบฟอร์มเสนอ
ซื้อ เพื่อให้คณาจารย์สามารถจัดหาหนังสือ วัสดุ และสื่อต่าง ๆ เข้าห้องสมุด ให้เพียงพอ เหมาะสมต่อหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

67

7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ 2. ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน ให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน
มคอและมคอ. ๓.๔ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ ๒๕ อย่างน้อยร้อยละ (ถ้ามี)
ปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50
จากคะแนนเต็ม 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน
1. อาจารย์ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนิสิต
2. นิสิตประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชาโดยใช้แบบประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
ตามกรอบมาตรฐาน TQF เมื่อจบภาคการศึกษา
3. อาจารย์ผู้สอนจัดทา มคอ.5 / มคอ.6 หรือรายงานผลการดาเนินการของรายวิชาทุกรายวิชา
และนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในวาระพิจารณาความถูกต้องและสอดคล้องของ มคอ.5 /
มคอ.6 กับ มคอ.3 / มคอ.4 ของรายวิชาที่เปิดสอน ก่อนนาเสนอที่ประชุมคณะ
4. หลักสูตรจัดทา มคอ.7 หรือรายงานการดาเนินการของหลักสูตรในทุกปีการการศึกษา เพื่อ
นาเสนอที่ประชุมคณะ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1. นิสิตประเมินการสอนของอาจารย์ในทุกรายวิชาโดยใช้แบบประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตตาม
กรอบมาตรฐาน TQF เมื่อจบภาคการศึกษา
2. ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพื่อนร่วมงาน
3. อาจารย์ผู้สอนจัดทารายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชา จานวน 25%
นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก่อนนาส่งคณะกรรมการทวนสอบฯ ของคณะ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
1. ประเมินจากแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร โดยให้นิสิตชั้นปีสุดท้าย
เป็นผู้ประเมินก่อนจบการศึกษา
2. ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อคุณภาพของ
บัณฑิต หลักสูตรและการสารวจการได้งานของบัณฑิต
3. จัดกลุ่มเสวนาระหว่างนิสิตปัจจุบันและคณาจารย์ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวหลักสูตร
4. ประเมินจากจานวนนิสิตที่สมัครสอบเพื่อจะเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้
5. ทาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยศึกษากับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาแล้วและผู้ใช้บัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมิ นคุณ ภาพการศึกษาประจาทุกปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย
1 คน โดยคณบดีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
1. อาจารย์ประจาวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ
ในระหว่างภาคการศึกษา และปรับปรุงเมื่อสิ้นภาคการศึกษา
2. ภาควิชาและหลักสูตรติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการประเมิ น
คุณภาพภายในภาควิชา และวางแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการประเมิน
3. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพื่อพิจารณาทบทวนสรุปผลการดาเนินงาน
ที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 และข้อ 3 และวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการดาเนินงานหลักสูตร และแผนกลยุทธ์
ทุก 5 ปี
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

ภาคผนวก ข
สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

คําสั่งคณะมนุษยศาสตร์
ที่ 14 / 2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
..............................
เพื่อให้ดําเนินงานโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 30 มีนาคม 2559 ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน ดังนี้
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์อรทัย
วารีสอาด
ประธาน
2. รองศาสตราจารย์สมชาย
วรัญญานุไกร
กรรมการ
3. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์บุญยืน จันทร์สว่าง
กรรมการ
4. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์แววตา เตชาทวีวรรณ
กรรมการ
5. อาจารย์ศุมรรษตรา
แสนวา
กรรมการ
6. อาจารย์พัชร
พิพิธกุล
กรรมการ
7. อาจารย์นิมิต
พัฒนะศรี
กรรมการ
8. อาจารย์ธนิตา
เลิศพรกุลรัตน์
กรรมการ
9. อาจารย์ชนัตถ์
พูนเดช
กรรมการ
10. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์นุชรี
ตรีโลจน์วงศ์
กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวสุวิตตา
หงษ์ทอง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ติดต่อประสานงาน เชิญวิทยากร จัดเตรียมสถานที่ จัดทําแบบประเมินผล สรุปโครงการ
สั่ง ณ วันที่

25 มกราคม พ.ศ. 2559

(อาจารย์วาณี อรรจน์สาธิต)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

ภาคผนวก ค
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร

รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ 2 มีนาคม 2559
--------------------------------------------------รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
1. รองศาสตราจารย์ระเบียบ สุภวิรี อาจารย์ประจาภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ผู้ช่วยศาตราจารย์นฤตย์ นิ่มสมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. อาจารย์ ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อานวยการ
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

การดาเนินการปรับปรุง

1. ชื่อหลักสูตร
- ชื่อสาขาวิชา “สารสนเทศศึกษา” ไม่สื่อให้
เข้าใจว่าเรียนอะไร อาจทาให้เกิดความเข้าใจ
ผิดในการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชานี้
- หลักสูตรมีวิธีการสื่อสารถึงเรื่องความชัดเจน
ขององค์ประกอบของเนื้อหาที่สามารถ
สะท้อนถึงชื่อหลักสูตร เช่น
ในข้อ 5.4 มีระบุว่าเป็นภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
และในข้อ 8 ระบุอาชีพอย่างชัดเจนว่าจบแล้ว
ไปทางานในเป็นบรรณารักษ์ ทาให้ชื่อ
หลักสูตร สง่างาม และสามารถสื่อสารได้
ชัดเจน

- ยังคงใช้ชื่อหลักสูตร “สารสนเทศศึกษา”
- เพิ่มข้อมูลทีส่ ื่อสารถึงชื่อหลักสูตรให้มี
ความชัดเจนขึ้น ในหมวดที่ 1 ข้อ 8 อาชีพ
ที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
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2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์
ประจาหลักสูตร
- เหมาะสมมาก และเน้นชัดเจนเรื่องของ
คณาจารย์ที่มคี วามเชี่ยวชาญทางด้าน
บรรณารักษศาสตร์
- เสนอให้เพิ่มอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ปรัชญาของหลักสูตร
จากปรัชญาของหลักสูตรที่กล่าวว่า “ในการ
จัดการสารสนเทศเพื่อการบริการ” เสนอให้
พิจารณาเรื่องการบูรณาการหรือประยุกต์ใช้
นวัตกรรม เนื่องจากการบริหารจัดการ
นวัตกรรมจะเป็นทักษะที่จาเป็นในปัจจุบัน
และถือเป็นวาระแห่งชาติด้วย
4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- เสนอให้พิจารณาความรู้และทักษะในการ
บูรณาการความเปลี่ยนแปลงและ/หรือ
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศที่
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
5. แผนการรับนิสิต
- เสนอให้ทบทวนเรื่องต้นทุนต่อหัวของนิสิต
เนื่องจากต้นทุนต่อหัวมีจานวนสูงมาก
6. รายวิชาภาษาอังกฤษบังคับ
-เหมาะสมแล้ว
7. รายวิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้าน
-เหมาะสมแล้ว
8. รายวิชาเอกบังคับ
- เหมาะสมแล้ว มีความหลากหลาย
โดยเฉพาะรายวิชาสัมมนา (IS 451) ส่งเสริม
ให้พัฒนาความรู้ผ่านรูปแบบการมีส่วนร่วม
แบบสากล
- เสนอให้ปรับเปลี่ยนรายวิชา สศ 321 การ
ค้นคืนสารสนเทศ ให้อยู่ในกลุ่มรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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- เพิ่มอาจารย์ผู้สอนที่จบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แก่ อ.ดร.นิมิต พัฒนศรี ซึ่ง
จบการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ และสาขาวิชา Social
Informatics
- เพิ่มขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการนวัตกรรม (Innovation
Management)
ในกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

- กาหนดไว้แล้วในมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา ด้านความรู้และ
ทักษะทางปัญญา

-

- ทบทวนและปรับแก้ไข

-

-

-

-

-

- ปรับเปลี่ยนรายวิชา สศ 321 การค้นคืน
สารสนเทศ ให้อยู่ในกลุ่มรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเปลี่ยนรหัสตัวกลางจาก
เลข 2 เป็น เลข 4

-
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9. รายวิชาเอกเลือก: กลุ่มระบบและบริการ
สารสนเทศ
- มีความโดดเด่น และครอบคลุมรอบด้าน
เรื่องระบบและบริการ เป็นการจัดกลุ่มที่
เชื่อมโยงชัดเจนในสภาพแวดล้อมจริงของงาน
มีความหลากหลายและดึงดูดผู้เรียนให้สนใจ
เลือกเรียน
10. รายวิชาเอกเลือก: กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- มีความหลากหลายและดึงดูดผู้เรียนให้สนใจ
เลือกเรียน
- ควรปรับแก้ไขชื่อรายวิชา สศ 242 การ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานสารสนเทศ
เป็น “การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงาน
สารสนเทศ”
11. แผนการศึกษา
- บางรายวิชาควรเรียนต่อเนื่องกันในเทอมถัด
มา เพื่อเชื่อมโยงหรือพัฒนาต่อยอดความรู้
ได้แก่ นิสิตเรียนรายวิชา สศ 312 ดัชนีและ
สารสังเขปในเทอม 1 ต่อมาในเทอม 2 นิสิต
สามารถนาความรู้ที่ได้จากรายวิชาข้างต้นมา
ใช้ในรายวิชา สศ 344 การเขียนโปรแกรมบน
เว็บในงานสารสนเทศ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

-

-

- ปรับแก้ไขชื่อรายวิชา สศ 242 เป็น “การ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงาน
สารสนเทศ”

-

- ปรับเปลี่ยนแผนการศึกษาให้เหมาะสม
และมีความเชือ่ มโยงกัน

-
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12. คาอธิบายรายวิชา
- รายวิชา สศ 212 การจัดระบบทรัพยากร
สารสนเทศ ควรระบุให้ชัดเจนว่า ระบบที่เป็น
มาตรฐานสากลคือระบบอะไร
- รายวิชา สศ 101 วิชาชีพสารสนเทศกับ
สังคม ควรระบุให้ชัดเจน
- รายวิชา สศ 102 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
สารสนเทศ ควรเพิ่มจรรยาบรรณด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ให้ระบุชื่อรายวิชาที่ต้องเรียน ในหัวข้อ
“บุรพวิชา”
- ให้ระบุจานวนหน่วยกิตที่ต้องเรียนในหัวข้อ
หมวดวิชาต่าง ๆ
13. หมวดวิชาโทสารสนเทศศึกษา
- ควรตัดรายวิชา สศ 322 การศึกษาผู้ใช้
ออกไป
- ควรเพิ่มรายวิชาในกลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ
14. แผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
(Curriculum Mapping)
- เหมาะสมแล้ว รายวิชาเฉพาะ มีการเน้น
ความรับผิดชอบหลักที่ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฏีสาคัญในวิชา
สารสนเทศ และเน้นการวิเคราะห์
15. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
- เหมาะสมแล้ว
16. การพัฒนาคณาจารย์
- ให้กาหนดเป็นแผนพัฒนาหรือส่งเสริม
ศักยภาพเป็นรายด้านหรือรายบุคคล
- เหมาะสม มีความโดดเด่นที่เน้นให้มี
ลักษณะกิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้
ต่อเนื่องและมีบทบาทในสมาคมวิชาชีพสากล

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

- ปรับแก้คาอธิบายรายวิชา สศ 212 การ
จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ จาก
“ระบบที่เป็นมาตรฐานสากล” เป็น “ระบบ
ทศนิยมดิวอี้”
- ปรับแก้คาอธิบายรายวิชา สศ 101 ให้
ชัดเจนขึ้น
- เพิ่มคาอธิบายรายวิชา สศ 102 ตาม
ข้อเสนอแนะ
- ระบุชื่อรายวิชาที่ต้องเรียน ในหัวข้อ
“บุรพวิชา”
- ระบุจานวนหน่วยกิตที่ต้องเรียนในหัวข้อ
หมวดวิชาต่าง ๆ

-

- เพิ่มรายวิชา สศ 342 การออกแบบและ
พัฒนาเว็บ แทนรายวิชา สศ 322
การศึกษาผู้ใช้

-

-

-

-

-

- ปรับปรุงและเพิ่มข้อมูล ในหมวดที่ 6 การ
พัฒนาคณาจารย์

-
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17. ประเด็นอืน่ ๆ
- ให้แบ่งสาขาวิชาออกเป็นสองกลุ่มอย่าง
ชัดเจน เพื่อให้นิสิตสามารถเลือกลงทะเบียน
เรียน ได้แก่ 1) ระบบและบริการสารสนเทศ
และ 2) เทคโนโลยีสารสนเทศ
- เพิ่มอาชีพที่สามารถประกอบได้
หลังสาเร็จการศึกษา ได้แก่
“Digital content manager”

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

- เพิ่มคาอธิบายในโครงสร้างหลักสูตรให้
ชัดเจนขึ้น เพื่อให้นิสิตสามารถเลือก
ลงทะเบียนเรียนตามกลุ่มวิชาที่สนใจ
- เพิ่มอาชีพที่สามารถประกอบได้
หลังสาเร็จการศึกษา ได้แก่ ผู้จัดการเนื้อหา
ดิจิทัล (Digital content manager) ใน
หมวดที่ 1 ข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบ
ได้หลังสาเร็จการศึกษา
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ภาคผนวก ง
รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)

รายงานการประเมินหลักสูตร
ข้อมูลที่ใช้ประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555) มีดังนี้
1. สรุปผลการเสวนา เรื่อง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
โดย นิสิต ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
2. สรุปการสนทนากลุ่ม เรื่อง การประเมินผลหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศ
ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย นิสิต ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
3. สรุปผลการวิจัยเรื่อง การประเมินผลหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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1. สรุปผลการเสวนา เรื่อง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา โดย นิสิต ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
จัดเมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ใน โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เนื้อหารายวิชา
รายวิชา
รายวิชาภาษาอังกฤษบังคับ
1. อก 201 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1
2. อก 203 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1

รายวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
3. สศ 101 วิชาชีพสารสนเทศกับสังคม
4. สศ 102 การศึกษาผู้ใช้
5. สศ 103 การสื่อสารในงานสารสนเทศ
6. สศ 142 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ

ความคิดเห็น
 เห็นด้วยในการแบ่งนิสิตเป็น 2 กลุ่ม
(Section) ช่วยให้อาจารย์ผู้สอนสามารถ
ดูแลนิสิตในการฝึกทักษะได้อย่างทั่วถึง
 เห็นด้วยในการแบ่งนิสิตเป็น 2 กลุ่ม
(Section) ช่วยให้อาจารย์ผู้สอนสามารถ
ดูแลนิสิตในการฝึกทักษะได้อย่างทั่วถึง
 สื่อการสอนและหนังสือดีและเหมาะสมกับ
การเรียน
เหมาะที่จะเป็นวิชาพื้นฐานเพื่อปูพื้นสาหรับ
วิชาชีพ
เหมาะสมดีแล้ว
เหมาะที่จะเป็นวิชาพื้นฐานเพื่อปูพื้นสาหรับ
วิชาชีพ
เหมาะที่จะเป็นวิชาพื้นฐานเพื่อปูพื้นสาหรับ
วิชาชีพ

ข้อเสนอแนะ
 ควรเพิ่มชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ให้มากขึ้น
 ควรเพิม่ ทักษะการพูด
 ควรเพิ่มชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ให้มากขึ้น
 ควรเพิ่มกิจกรรมในชั้นเรียน

ควรเพิ่มเนื้อหาวิชาให้เข้มข้นมากขึ้น
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รายวิชา
รายวิชาเอกบังคับ
7. สศ 111 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
8. สศ 112 การทารายการทรัพยากรสารสนเทศ
9. สศ 212 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ

10. สศ 221 บริการอ้างอิงและสารสนเทศ
11. สศ 222 การค้นคืนสารสนเทศ
12. สศ 241 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
13. สศ 301 การวิจัยพื้นฐานสาหรับวิชาชีพสารสนเทศ

14. สศ 331 การจัดการองค์กรสารสนเทศ
15. สศ 341 ฐานข้อมูลเบื้องต้น
16. สศ 342 การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล

ความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะ

เหมาะสมดีแล้ว
เป็นรายวิชาที่นาไปใช้ได้จริงในวิชาชีพ

ควรเพิ่มการฝึกปฏิบัติกับโปรแกรมและเครื่อง
คอมพิวเตอร์ (นิสิต 2 กลุ่ม เสนอ)
ถือเป็นหัวใจสาคัญของวิชาชีพ
 ควรเพิ่มจานวนคู่มือฉบับภาษาอังกฤษ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 ควรเพิ่มการฝึกปฏิบัติกับโปรแกรมและเครื่อง
คอมพิวเตอร์ (นิสิต 2 กลุ่ม เสนอ)
 ควรเพิ่มเนื้อหาพื้นฐานเกี่ยวกับระบบ LC
เหมาะสมดีแล้ว
เป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าในรายวิชาอื่น ๆ ได้ ควรเพิ่มเนื้อหาวิชาและการฝึกปฏิบัติ
เป็นรายวิชาที่นาไปใช้ได้จริง
ควรเพิ่มเนื้อหาวิชาให้เข้มข้นมากขึ้น
เป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้ระดมความคิด  ควรเพิ่มเนื้อหาวิชาให้เข้มข้น
ร่วมกัน
 ควรเพิ่มการฝึกปฏิบัติจริง
 ควรสอนการใช้โปรแกรม เช่น SPSS ตั้งแต่พื้นฐาน
จนถึงระดับสูง
เป็นรายวิชาที่นาไปใช้ได้จริง
 ควรเพิ่มเนื้อหาวิชาให้เข้มข้น
 ควรเพิ่มโปรแกรมใหม่ ๆ
 คณะควรจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับ
โปรแกรมใหม่ ๆ
 ควรเพิ่มโปรแกรมใหม่ ๆ
100

รายวิชา
17. สศ 361 การศึกษาประเด็นปัญหาปัจจุบัน

18. สศ 443 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานสารสนเทศ
19. สศ 451 สัมมนาสารสนเทศศึกษา

ความคิดเห็น
 เป็นรายวิชาที่นิสิตได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันและได้ฝึกปฏิบัติจริง
 เป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้ฝึก
การเขียน
เนื้อหาวิชาดีและมีประโยชน์ แต่ยากที่จะเรียนรู้
หรือทาความเข้าใจ
เป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้ฝึกการเรียบ
เรียงข้อมูลและการเขียนบทความ

รายวิชาเอกเลือก: กลุ่มระบบและบริการ
20. สศ 223 แหล่งสารสนเทศทางมนุษยศาสตร์และ
เหมาะสมดีแล้ว
สังคมศาสตร์
21. สศ 224 แหล่งสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และ
เหมาะสมดีแล้ว
เทคโนโลยี
22. สศ 225 แหล่งสารสนเทศทางธุรกิจและอุตสาหกรรม

-

23. สศ 311 การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน

การจัดเป็นรายวิชาเอกเลือก เหมาะสมแล้ว

24. สศ 312 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์

เป็นรายวิชาที่นาไปใช้ได้จริง

ข้อเสนอแนะ
ควรเพิ่มหลักพื้นฐานในการเขียนบรรณานุกรมและการ
อ้างอิง

ควรมีรายวิชาที่ปูพื้นฐานความรู้ด้านโปรแกรม ให้กับนิสิต
ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ก่อนที่จะมาเรียนวิชานี้
-

 ควรจัดเป็นรายวิชาเอกบังคับ
 หากจัดเป็นรายวิชาเอกเลือก ควรสอนพื้นฐานเพิ่ม
สาหรับนิสิตที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน โดยเพิ่มเนื้อหาใน
รายวิชาเอกบังคับ สศ 212 การจัดระบบทรัพยากร
สารสนเทศ
ควรเพิ่มการฝึกปฏิบัติ
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25. สศ 313 ดรรชนีและสาระสังเขป

26. สศ 421 การตลาดในองค์กรสารสนเทศ

27. สศ 422 การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร

รายวิชาเอกเลือก: กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
28. สศ 226 ธุรกิจสารสนเทศ
29. สศ 242 การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม

30. สศ 243 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
31. สศ 343 เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
32. สศ 344 การวิเคราะห์ระบบ

ความคิดเห็น
 เป็นรายวิชาที่นาไปใช้ได้จริง
 คู่มือที่ใช้ประกอบการเรียนค่อนข้างเก่า แต่
ใช้ได้จริงในการทางานในอนาคต
 เป็นรายวิชาที่นาไปใช้ได้จริง
 เป็นรายวิชาที่นิสิตได้ฝึกคิดวิเคราะห์และฝึก
ปฏิบัติ
เป็นรายวิชาที่ให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
จัดเก็บเอกสารเฉพาะ ที่มีความแตกต่างจาก
หนังสือทั่วไป

ข้อเสนอแนะ
ควรปรับปรุงคู่มือที่ใช้ประกอบการเรียนให้ทันสมัย

 เป็นรายวิชาที่ให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
หน่วยงาน องค์กร และสถาบันทางด้าน
สารสนเทศ โดยไม่จากัดเฉพาะแค่ห้องสมุด
 เป็นรายวิชาที่สามารถนาไปต่อยอดได้
 เป็นรายวิชาที่เพิ่มทักษะทางด้านไอที
 เป็นรายวิชาที่นาไปใช้ได้จริง
เป็นรายวิชาที่สามารถนาไปต่อยอดทางด้าน
ธุรกิจได้

 ควรพาไปดูงานในหลาย ๆ องค์กร
 ควรเพิ่มเนื้อหาวิชาให้เข้มข้น

-

ควรเพิ่มเนื้อหาวิชาให้เข้มข้นมากขึ้น

 ควรมีเอกสารประกอบการสอน
 ควรเพิม่ เนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการให้มากขึน้
 ควรเรียนก่อนออกไปฝึกงาน เพื่อนาความรู้ไปใช้ใน
การฝึกงาน

ควรจัดสอนในชั้นปีที่ 1

 ควรมีเอกสารประกอบการสอน (นิสิต 2 กลุ่ม เสนอ)
 ควรเพิม่ เนื้อหาวิชาให้เข้มข้น
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33. สศ 441 ฐานข้อมูลขั้นสูง
34. สศ 444 การเขียนโปรแกรมเว็บ
รายวิชาเสริมสร้างประสบการณ์
35. สศ 471 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศ

36. สศ 472 โครงงานสารสนเทศ

2. กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ความคิดเห็น
 การใช้สื่อการสอน มีความหลากหลายและเหมาะสม
 วิธีการเรียนการสอน มีการปรับเปลี่ยนให้ทนั ยุคสมัย
 อาจารย์ผู้สอน มีการเตรียมสอนเป็นอย่างดี

ความคิดเห็น
เป็นรายวิชาที่สามารถนาไปต่อยอดได้

ข้อเสนอแนะ
ควรมีรายวิชาที่ปูพื้นฐานความรู้ด้านโปรแกรม ให้กับนิสิต
ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ก่อนที่จะมาเรียนวิชานี้
(นิสิต 3 กลุ่ม เสนอ)

 เป็นรายวิชาที่เสริมสร้างประสบการณ์ในการ  ควรจัดอยู่ในภาคเรียนที่ 2 (นิสิต 2 กลุ่ม เสนอ)
ทางานในวิชาชีพสารสนเทศได้อย่างดี
 ควรมีเกณฑ์การให้คะแนนเฉพาะ และเหมาะสม
 เห็นด้วยกับการฝึกงานภายใน เพราะเป็น
สาหรับวิชานี้
การเตรียมตัวก่อนจะออกไปฝึกงานภายนอก  ควรสนับสนุนให้นิสิตไปฝึกงานในสถานทีซ่ ึ่งแตกต่าง
จากรุ่นพี่ และไม่เน้นว่าเป็นห้องสมุด
-







ข้อเสนอแนะ
ควรจัดทาหลักสูตร เป็น 3 ปีครึ่ง เพื่อให้นิสติ จบได้เร็วขึ้น ทาให้สามารถทางานได้
ต่อเนื่องทันทีหลังจากฝึกงานเสร็จสิ้น (มี 2 กลุ่มเสนอ)
ควรเพิ่มรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรม สาหรับการเรียนในชั้นปีที่ 1
ควรเพิ่มรายวิชาเอกเลือกให้มากขึ้น
ควรมีกิจกรรมหลังการเรียน เพื่อเสริมความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น
เพิ่มสื่อการสอนหรือสื่อการเรียนรู้ให้หลากหลายช่องทาง และทาให้การเรียน
น่าสนใจยิ่งขึ้น เช่น Youtube, Website ที่น่าสนใจ (มี 3 กลุ่มเสนอ)
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 ควรเพิ่มกิจกรรมหรืองานที่ปฏิบัติเป็นภาษาอังกฤษให้มากขึ้น
 ปรับวิธกี ารสอนเพื่อให้นิสิตเกิดความเข้าใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียน
มากขึ้น
3. การส่งเสริมและพัฒนานิสิต เช่น การดูแล ให้คาปรึกษา ทุนการศึกษา เป็นต้น
ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ
อาจารย์ให้คาปรึกษา ดูแล และเอาใจใส่นสิ ิตอย่างดี (มี 2 กลุ่มเสนอ)
 ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์เรื่อง ทุนการศึกษา ให้กว้างขวาง
 จัดกิจกรรมร่วมกันทุกชั้นปี
4. การวัดผล / การประเมินผลการเรียนรู้
ความคิดเห็น
มีการแจ้งเกณฑ์การประเมินก่อนเรียนในทุกรายวิชา

ข้อเสนอแนะ
ควรออกข้อสอบเป็นแบบเปิด ใช้การคิด วิเคราะห์มากขึ้น

5. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ตารา เอกสารประกอบการสอน เป็นต้น
ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ
 ขาดตารา เอกสารประกอบการสอน และเอกสารคาสอนในสาขาวิชา (มี 3
 ควรมีตาราเรียนและเอกสารประกอบการสอนทุกรายวิชาและไม่เสียค่าใช้จ่าย
กลุ่มเสนอ)
(มี 3 กลุ่มเสนอ)
 ห้องเรียน (ห้อง 632 อาคาร 6 และ อาคาร 2) มีขนาดเล็ก ไม่เหมาะกับ
 ควรปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ของคณะ) ให้
ปริมาณนิสิต และอุปกรณ์การเรียนค่อนข้างเก่า ไม่เอื้อต่อการเรียนการสอน
ทันสมัย เนื่องจากหลายวิชาจาเป็นต้องใช้เพื่อทางาน (มี 2 กลุ่มเสนอ)
(มี 3 กลุ่มเสนอ)
 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อาคาร 2) มีสภาพเก่าและ
ไม่สามารถรองรับหรือเอื้อต่อการทางานของนิสิตได้ (มี 2 กลุ่มเสนอ)
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6. จุดแข็ง
 รายวิชามีความหลากหลาย สามารถนาไปใช้ประยุกต์ในการทางานได้หลายด้าน (มี 2 กลุ่มเสนอ)
 อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี (มี 2 กลุ่มเสนอ)
 บัณฑิตมีความรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์ที่เข้มแข็งและสามารถนาไปใช้ได้จริง
 มีความเป็นวิชาชีพ
7. จุดอ่อน
 นิสิตมีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษไม่แข็งแรง ในขณะที่เอกสารประกอบการสอนส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ
 มีความรู้ด้านเทคโนโลยีอ่อนด้อย ทาให้นาไปประยุกต์ใช้ได้ไม่มากเท่าที่ควร
8. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
 ควรจัดสอนหรืออบรมภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอย่างสม่าเสมอ (มี 2 กลุ่มเสนอ)
 ควรจัดสอนหรืออบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม (มี 2 กลุ่มเสนอ)
 เพิ่มเนื้อหาความเป็นเทคโนโลยีให้มากขึ้น ควบคู่ไปกับวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
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2. สรุปการสนทนากลุ่ม เรื่อง การประเมินผลหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย นิสิต
ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
จัดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เนื้อหารายวิชา
รายวิชา
รายวิชาภาษาอังกฤษบังคับ
1. อก 201 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1

2. อก 203 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1

รายวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
3. สศ 101 วิชาชีพสารสนเทศกับสังคม

ความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะ

 เห็นด้วยในการแบ่งนิสิตเป็น 2 กลุ่ม
(Section) ช่วยให้อาจารย์ผู้สอนสามารถ
ดูแลนิสิตได้อย่างทั่วถึง
 เนื้อหาเหมาะสมแล้ว
 สอนโดยใช้สื่อที่หลากหลาย
 เห็นด้วยในการแบ่งนิสิตเป็น 2 กลุ่ม
(Section) ช่วยให้อาจารย์ผสู้ อนสามารถ
ดูแลนิสิตได้อย่างทั่วถึง
 เนื้อหาเหมาะสมแล้ว
 อาจารย์ผู้สอนของ 2 กลุ่ม ไม่ใช่คนเดียวกัน
มีวิธีสอนที่แตกต่างกัน ในขณะที่การ
ประเมินผลใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน
ทาให้ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

 ควรเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้มาก
ขึ้น เช่น เทคโนโลยี มัลติมีเดีย เครือข่ายสังคม เป็น
ต้น
 ควรเพิ่มกิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ชั้นเรียนให้มากขึ้น
 ควรจัดอาจารย์ผู้สอนเป็นคนเดียวกัน สอนทั้ง 2 กลุ่ม
 ควรทบทวนความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเข้า
บทเรียน เนื่องจากนิสิตรุ่นนี้ ไม่ได้เรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษใด ๆ ในชั้นปีที่ 1 เป็นเวลา 1 ปี

 เนื้อหาเหมาะสมแล้ว
 สอนโดยใช้สื่อที่หลากหลาย
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4. สศ 102 การศึกษาผู้ใช้
5. สศ 103 การสื่อสารในงานสารสนเทศ

ความคิดเห็น
 เหมาะสมดีแล้ว
 เป็นรายวิชาที่ดีและเหมาะสมกับวิชาชีพ

6. สศ 142 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ
รายวิชาเอกบังคับ
7. สศ 111 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

เหมาะสมดีแล้ว

8. สศ 112 การทารายการทรัพยากรสารสนเทศ
9. สศ 212 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ
10. สศ 221 บริการอ้างอิงและสารสนเทศ

11. สศ 222 การค้นคืนสารสนเทศ

 เหมาะสมดีแล้ว
 เนื้อหานาไปใช้ได้จริง
 เหมาะสมดีแล้ว
 เหมาะสมดีแล้ว
 เนื้อหาเหมาะสมแล้ว
 สอนโดยใช้สื่อที่หลากหลาย
 มีวิธีสอนที่หลากหลาย
เนื้อหากว้างเกินไป

12. สศ 241 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
13. สศ 301 การวิจัยพื้นฐานสาหรับวิชาชีพสารสนเทศ

 เหมาะสมดีแล้ว
 เนื้อหากว้างเกินไป
 จุดประสงค์รายวิชาไม่ชัดเจน

14. สศ 331 การจัดการองค์กรสารสนเทศ
15. สศ 341 ฐานข้อมูลเบื้องต้น

เหมาะสมดีแล้ว
 เนื้อหากว้างเกินไป

ข้อเสนอแนะ
ควรจากัดเนื้อหารายวิชาให้เฉพาะเจาะจงหรือแคบลง
โดยเน้นด้านสารสนเทศ
ควรเพิ่มเนื้อหาให้ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลง
-

-

ควรจากัดเนื้อหารายวิชาให้เฉพาะเจาะจง หรือปรับรวม
กับรายวิชาอื่นที่ใกล้เคียงกัน
ควรเพิ่มเนื้อหาให้ทันสมัย เช่น โปรแกรมที่ใช้
 ควรปูพื้นฐานการวิจัยก่อนเริ่มบทเรียน
 ควรเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยให้เข้มข้นมาก
ขึ้น ก่อนการลงมือภาคปฏิบัติ
 ควรปรับรวมกับรายวิชา สศ 361 ซึ่งมีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน
 ควรจากัดเนื้อหารายวิชาให้เฉพาะเจาะจง
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รายวิชา
16. สศ 342 การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล
17. สศ 361 การศึกษาประเด็นปัญหาปัจจุบัน
18. สศ 443 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานสารสนเทศ
19. สศ 451 สัมมนาสารสนเทศศึกษา
รายวิชาเอกเลือก: กลุ่มระบบและบริการ
20. สศ 223 แหล่งสารสนเทศทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
21. สศ 224 แหล่งสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ความคิดเห็น

 เหมาะสมดีแล้ว
 เนื้อหานาไปใช้ได้จริง
ยังไม่ได้เรียน จะเรียนในชั้นปีที่ 4
ยังไม่ได้เรียน จะเรียนในชั้นปีที่ 4
 เนื้อหากว้างเกินไป

 ซ้าซ้อนกับรายวิชาที่เกี่ยวกับแหล่ง
สารสนเทศ เช่น สศ 223 แหล่งสารสนเทศ
ทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
22. สศ 225 แหล่งสารสนเทศทางธุรกิจและอุตสาหกรรม
23. สศ 311 การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน

 เหมาะสมดีแล้ว

24. สศ 312 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์
25. สศ 313 ดรรชนีและสาระสังเขป

เนื้อหาซ้าซ้อนกับรายวิชา สศ 342 การพัฒนา
ห้องสมุดดิจิทัล
 เนื้อหาวิชาเหมาะสม
 คู่มือที่ใช้ประกอบการเรียนค่อนข้างเก่า

ข้อเสนอแนะ
 ควรเพิ่มเนื้อหาให้ทันสมัย เช่น โปรแกรมที่ใช้
 ควรเพิ่มเนื้อหาให้ทันสมัย เช่น โปรแกรมที่ใช้
ควรกาหนดเวลาส่งงานในแต่ละกลุ่ม เพื่อกระตุ้นให้เกิด
ความก้าวหน้าในการศึกษาค้นคว้า
 ควรจากัดเนื้อหารายวิชาให้เฉพาะเจาะจง
 ควรตัดเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป
ควรปรับรวมกับรายวิชาที่เกี่ยวกับแหล่งสารสนเทศให้เป็น
รายวิชาเดียวกัน
 ควรจัดเป็นรายวิชาเอกบังคับ เนื่องจากสถาบันที่รับ
ฝึกงานส่วนใหญ่ใช้ระบบนี้ และคิดว่าเป็นความรู้ที่
จาเป็นต้องใช้ในวิชาชีพ
 ควรปรับรวมกับรายวิชา สศ 342 การพัฒนา
ห้องสมุดดิจิทัล
ควรปรับปรุงคู่มือที่ใช้ประกอบการเรียนให้ทันสมัย
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รายวิชา
26. สศ 421 การตลาดในองค์กรสารสนเทศ

27. สศ 422 การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร
รายวิชาเอกเลือก: กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
28. สศ 226 ธุรกิจสารสนเทศ

29. สศ 242 การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม
30. สศ 243 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
31. สศ 343 เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
32. สศ 344 การวิเคราะห์ระบบ
33. สศ 441 ฐานข้อมูลขั้นสูง
34. สศ 444 การเขียนโปรแกรมเว็บ
รายวิชาเสริมสร้างประสบการณ์
35. สศ 471 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศ
36. สศ 472 โครงงานสารสนเทศ

ความคิดเห็น
 เหมาะสมดีแล้ว
ยังไม่ได้เรียน จะเรียนในชั้นปีที่ 4
 เหมาะสมดีแล้ว
 ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ หรือประสบการณ์จาก
วิทยากรที่เชิญมาบรรยาย
 เหมาะสมดีแล้ว
 เหมาะสมดีแล้ว
 เนื้อหานาไปใช้ได้จริง
ไม่ได้เรียน
ไม่ได้เรียน
ไม่เคยเปิด
ยังไม่ได้เรียน จะเรียนในชั้นปีที่ 4

ข้อเสนอแนะ
 ควรเพิ่มกิจกรรมการนาเสนอหน้าชั้นเรียน หรือการ
อภิปรายเพื่อฝึกทักษะการพูด
 ควรเพิ่มกรณีศึกษาหรือตัวอย่าง
-

ควรแยกการสอนโปรแกรมการสร้างวีดิทัศน์เป็นอีก
รายวิชาหนึ่ง เนื่องจากต้องใช้เวลาในการฝึกทักษะ
-

ยังไม่ได้เรียน จะเรียนในชั้นปีที่ 4
ยังไม่ได้เรียน จะเรียนในชั้นปีที่ 4

-

-

2. กระบวนการจัดการเรียนการสอน เช่น แผนการศึกษา อาจารย์ผู้สอน วิธีการสอน สื่อประกอบการสอน เป็นต้น
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ความคิดเห็น
 แผนการศึกษามีความเหมาะสม
 บางรายวิชามีเนื้อหาซ้าซ้อนกัน
 วิชาเอกเลือกมีจานวนน้อย ไม่หลากหลาย






ข้อเสนอแนะ
ในทุกรายวิชา ควรเพิ่มสื่อการสอนให้หลากหลาย
ควรสนับสนุนให้นิสิตนาเสนองานหน้าชั้นเรียน
ควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันให้มากขึ้น
ควรจัดอาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในรายวิชานั้น ๆ

3. การส่งเสริมและพัฒนานิสิต เช่น การดูแล ให้คาปรึกษา ทุนการศึกษา เป็นต้น
ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ
 อาจารย์ให้คาปรึกษา ดูแล และเอาใจใส่นสิ ิตอย่างดี
 ต้องการให้มีการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ให้รวดเร็ว กว้างขวางและทั่วถึง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่อง ทุนการศึกษา
 การแจ้งข่าวเรื่องทุนการศึกษา ไม่ทั่วถึง
4. การวัดผล / การประเมินผลการเรียนรู้ เช่น ลักษณะของข้อสอบ เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การตัดเกรด เป็นต้น
ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ
 บางรายวิชา ข้อสอบเน้นการท่องจา
 ควรออกข้อสอบเป็นแบบใช้การคิด วิเคราะห์ และนาไปประยุกต์ใช้มากขึ้น
 บางรายวิชามีเกณฑ์การให้คะแนนไม่ชัดเจน
 ในทุกรายวิชา ควรกาหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนให้ชัดเจนและแจ้งนิสิต
ให้ทราบอย่างทั่วถึง
5. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการสอน Sheet เป็นต้น
ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ
 ห้องเรียน (ห้อง 632 อาคาร 6 และ อาคาร 2) มีขนาดเล็ก ไม่เหมาะกับ
 ควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและบริเวณโดยรอบ ให้มีบรรยากาศ
ปริมาณนิสิต และอุปกรณ์การเรียนเก่าไม่ทันสมัย
ที่เอื้อต่อการเรียน
 หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการสอน และเอกสารคาสอนในบางรายวิชา  ควรเพิ่มและปรับปรุงตารา เอกสารประกอบ และเอกสารคาสอนในสาขาวิชาให้
เก่า และไม่เพียงพอต่อจานวนนิสิต
ทันสมัย
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 ทรัพยากรสารสนเทศในสานักหอสมุดกลางไม่ทันสมัยและไม่ตรงกับความ
ต้องการในสาขาวิชา
 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อาคาร 2) มีสภาพเก่า
ล้าสมัย และไม่สามารถรองรับโปรแกรมใหม่ ๆ ทีใ่ ช้ในการเรียนได้
 บุคลากรที่ให้บริการในหน่วยงานบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ขาดจิตใจที่
รักในการบริการ

 สานักหอสมุดกลางควรจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิชาเพิ่มมากขึ้น
 ควรปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ของคณะ)
ให้ทันสมัย สามารถรองรับโปรแกรมใหม่ ๆ
 หน่วยงานบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ควรอบรมบุคลากรให้มีจิตใจที่รักใน
การบริการและเต็มใจให้บริการ
 ในทุกรายวิชา ควรมีเอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน หรือ Sheet

6. จุดแข็ง
 นิสิตมีความเชี่ยวชาญในการจัดการบรรณานุกรม
 อาจารย์ผู้สอนมีความใส่ใจ และมีความรูค้ วามเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
 นิสิตมีทักษะทีด่ ีในการสืบค้นสารสนเทศ
7. จุดอ่อน
 อุปกรณ์การเรียนการสอนหรือเทคโนโลยีที่ใช้ ไม่ทันสมัย
 ชื่อหลักสูตรไม่ชัดเจน
 สถานที่จัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ
8. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
 เพิ่มหรือแทรกการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนของทุกรายวิชา
 สร้างความเข้าใจและความชัดเจนของชื่อหลักสูตร
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3. สรุปผลการวิจัยเรื่อง การประเมินผลหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศ
ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมุ่งเน้นในประเด็นต่อไปนี้
1. ศึกษาความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
2. ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
3. ศึกษาความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษ
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศึกษา ของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จานวน 2 รุ่น คือบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 จานวน 27 คน และ
ปีการศึกษา 2557 จานวน 43 คน รวมทั้งหมด 70 คน และผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา จานวน 2 รุ่น คือ บัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2556 และ ปีการศึกษา
2557 รวมทั้งหมด 70 หน่วยงาน 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคานวณสาเร็จ โดยใช้วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของบัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
1.1 สถานภาพส่วนตัวของบัณฑิตผู้ตอบแบบสอบถาม
บัณฑิตผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสติ เพศหญิง สาเร็จการศึกษาปี 2557
ได้ทางานทันทีหลังสาเร็จการศึกษา หน่วยงานที่สังกัดเป็นหน่วยงานเอกชน และตาแหน่งงานที่ทาคือ
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมาคือ บรรณารักษ์ และเว็บมาสเตอร์ และตาแหน่งอื่น ๆ ตามลาดับ
เช่น เจ้าหน้าที่สารสนเทศ นักเอกสารสนเทศ นักวิชาการ เป็นต้น
1.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาในหลักสูตร
บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรในการนาความรู้ไปใช้โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณากลุ่มรายวิชา พบว่า บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลุ่มรายวิชาในการนาความรู้
ไปใช้ในระดับมาก ได้แก่ รายวิชาภาษาอังกฤษบังคับ และรายวิชาเสริมสร้างประสบการณ์
เมื่อพิจารณารายวิชา พบว่า บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรายวิชาในการนาความรู้ไปใช้ใน
ระดับมาก ได้แก่ วิชา สศ 103 การสื่อสารในงานสารสนเทศ อก 201 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1 อก 203
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1 และ สศ 471 การฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพสารสนเทศ
1.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ในหลักสูตร
บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ในหลักสูตรโดยรวมอยู่ในระดับมาก
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เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า บัณฑิตมีความคิดเห็นในระดับมากในด้าน ระบบการประเมินผลการเรียนรู้ และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า บัณฑิตมีความคิดเห็นในระดับมาก ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษา
เอาใจใส่ให้คาปรึกษาอย่างดี รองลงมา ผู้สอนให้การดูแลอย่างทั่วถึง
1.4 ความคิดเห็นอืน่ ๆ
1.4.1 การบรรลุวัตถุประสงค์ที่สาคัญในหลักสูตร
บัณฑิตมีความคิดเห็นว่า ตนได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่หลักสูตรได้ตั้งไว้ จานวน
2 ข้อ คือ 1) มีทักษะการรู้สารสนเทศเพื่อพัฒนาตนเองและผู้อื่นให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต และ 2)
มีความรู้ความสามารถในการจัดการสารสนเทศในองค์กรต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม โดยให้
เหตุผลดังนี้
1. เป็นวิชาชีพเฉพาะด้านและเป็นที่ต้องการของตลาดงาน
2. สามารถจัดการสารสนเทศได้อย่างมีระบบระเบียบ
3. สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างครบถ้วน
4. สามารถค้นหาความรู้และข้อมูลที่ต้องการได้ด้วยตนเอง
5. สามารถค้นคว้าอย่างไม่จากัด
6. สามารถนาไปใช้ได้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
7. เนื่องจากทางานตรงกับสาขาวิชา คือ บริษัทรับผลิตสารสนเทศ ทาให้สามารถนา
ความรู้และทักษะที่เรียนไปใช้ในการทางานได้อย่างเหมาะสม
1.4.2 ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตร
บัณฑิตมีความคิดเห็นเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตร
ใน 5 อันดับแรก ดังนี้ 1) สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ในการทางานและชีวิตประจาวัน 2) มีการจัดการเรียน
การสอนในเนือ้ หาวิชาที่หลากหลาย โดยครอบคลุมในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การตลาด ธุรกิจ
การเขียนเว็บไซต์ การทาฐานข้อมูล เป็นต้น ทาให้นิสิตมีความรู้ในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนาไป
ประยุกต์ใช้ในการทางานอย่างยิ่ง 3) พึงพอใจมากกับการเรียนการสอนที่อบอุ่น อาจารย์ดูแลนิสิตอย่างทั่วถึง
และมีความใกล้ชิดกัน 4) เชื่อมั่นในคุณภาพของคณาจารย์ 5) มีอาจารย์ผู้สอนไม่เพียงพอสาหรับรายวิชาที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์ บัณฑิตได้ให้ความคิดเห็นที่คล้ายคลึงกับข้อมูลจาก
แบบสอบถาม ดังนี้ 1) สามารถนาความรู้ที่เรียน ไปประยุกต์ใช้ได้ในการทางานที่หลากหลาย ไม่เฉพาะ
ในอาชีพบรรณารักษ์หรือสารสนเทศ แต่ยังสามารถนาไปใช้ได้ในชีวิตประจาวันได้ด้วย 2) มีการฝึกปฏิบัติและ
การฝึกงานที่มีประโยชน์ต่อการทางาน และเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น 3) อาจารย์ดูแลและเอาใจ
ใส่นิสิตอย่างดี 4) อาจารย์ผู้สอนมีไม่เพียงพอ 5) รายวิชาเลือกมีจานวนน้อย ไม่หลากหลาย
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1.4.3 ข้อแนะนาทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตร
จากแบบสอบถาม บัณฑิตมีข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตรใน
5 อันดับแรก ดังนี้ 1) ควรปรับเปลี่ยนช่วงเวลาฝึกงานหรือรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศ เป็น
ภาคการศึกษาที่ 4 ชั้นปีที่ 2 2) ควรมีการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น 3) ควรเพิ่มจานวน
อาจารย์ เพื่อรองรับการเปิดสอนในรายวิชาเอกเลือก และเพื่อสอนในรายวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) ควรเปิดกลุ่มวิชาหรือแขนงวิชาย่อย เพื่อให้มีความเข้มข้นในเนื้อหาวิชาและนิสิตสามารถเลือกเรียนได้
หลากหลายมากขึ้น 5) ควรเปิดรายวิชาเอกเลือกให้หลากหลายเพื่อให้นิสิตเลือกเรียนได้ตามความสนใจ
นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์ บัณฑิตได้ให้ข้อแนะนาทีค่ ล้ายคลึงกับข้อมูลจาก
แบบสอบถาม ดังนี้ 1) การฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศ ควรจัดในภาคการศึกษาที่ 2 ของ
ชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นภาคเรียนสุดท้าย เนื่องจากเมื่อฝึกงานเสร็จสิ้น บางหน่วยงานมีนโยบายรับนิสิตเข้าทางาน
ทันที ทาให้นิสิตสูญเสียโอกาสในการทางาน 2) ควรเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
3) ควรเพิ่มรายวิชาเอกเลือกให้มากขึ้น 4) ควรเพิ่มจานวนอาจารย์ผู้สอน 5) ควรปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
และโปรแกรมให้ทันสมัยที่สุด
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บณ
ั ฑิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
2.1 สถานภาพส่วนตัวของผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่อยู่ในหน่วยงานประเภทเอกชน
2.2 ความพึงพอใจและความคาดหวังต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่แสดงออก
ผู้ใช้บัณฑิตมีความคาดหวังในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ผู้ใช้บัณฑิตมีความคาดหวังในระดับมากที่สุด ด้านคุณธรรมและจริยธรรม นอกนั้นอยู่ใน
ระดับมาก
ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ รองลงมาคือ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลาดับ
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
ผู้ใช้บัณฑิตมีความคาดหวังในระดับมากที่สุดเรื่อง มีจิตใจให้บริการ มีความอดทน
ในการทางาน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ตามลาดับ
ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดเรื่อง มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
รองลงมามีจิตใจให้บริการ ความพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ มีความรู้ในการบริหารจัดการองค์กร และมี
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรม
2.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่ทางานในหน่วยงาน
จากการสัมภาษณ์ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่
ทางานในหน่วยงาน สรุปได้ดังต่อไปนี้
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2.3.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1) ปฏิบัติงานด้วยความขยันหมัน่ เพียร
2) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพ
3) เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงาน ช่วยเหลือผู้อื่น และเสียสละเพื่อส่วนรวม
4) มีน้าใจ ไม่เห็นแก่ตัว
5) มีวินัยในเรื่องของเวลา มีวินัยต่อตนเองและผู้อื่น
6) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงาน เคารพกติกาสังคมที่ตนอยู่
7) มีสัมมาคารวะ
8) มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
9) คิดถึงเพื่อนร่วมงานเป็นสาคัญ
10) มีการพัฒนาด้านคุณธรรมเพื่อดาเนินชีวิตประจาวันได้อย่างประสบ
11) ความสาเร็จ และก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในอนาคต
12) มีพื้นฐานนิสัยและความประพฤติที่ดี
2.3.2 ด้านความรู้
1) สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาในการ
ทางาน
2) สามารถเรียนรูส้ ิ่งใหม่ ๆ เพื่อการทางานในองค์กรได้ดี แม้ว่าจะไม่ได้เรียนในสาขาที่
ตรงกับตาแหน่งงาน
3) มีความสามารถในการเป็นผู้วิจัย /ผู้ช่วยนักวิจัย
4) มีความรู้หลาย ๆ ด้าน ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
5) มีความรู้ในสาขาวิชาที่เรียนมาอย่างถูกต้องและเหมาะสม
2.3.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีทักษะในการจัดการปัญหาหรือรู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
2) สามารถค้นหาสารสนเทศหรือแหล่งสารสนเทศเพื่อนาไปใช้งาน
3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน
4) สามารถคิดและแยกแยะการทางานได้อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน
5) มีการวางแผนการทางานให้บรรลุเป้าหมาย
6) สามารถนาความรู้ที่มีอยู่ในตัวและรอบ ๆ ตัว มาประยุกต์ใช้ในการทางานได้
2.3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบต่องานหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2) มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานทุกคน
3) มีจิตใจบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีอัธยาศัยดี
4) อ่อนน้อมถ่อมตน
5) รู้จักกาลเทศะ
6) สามารถตัดสินใจแก้ปญ
ั หางานที่รับผิดชอบ
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7) มีความอดทนในการทางาน
8) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
9) ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
10) สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานและวัฒนธรรมขององค์กรได้
11) มีความเป็นผู้นาที่ดี รู้จักบริหารและจัดการทีมได้สามารถ
12) ทางานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
13) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับแผนกหรือฝ่ายต่าง ๆ ทาให้สามารถติดต่อประสานงานและ
ทางานร่วมกันได้ดี
14) เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
15) มีความละเอียดในการทางาน
16) มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ในระดับดีมาก
2.3.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
2) สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารและการทางานได้ดีมาก
3) มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับดี
4) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทางานได้อย่างคล่องแคล่วและชานาญ
5) สามารถใช้อินเทอร์เน็ตและการสืบค้นที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานได้
6) สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทางานได้พอสมควร
2.4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตทีผ่ ู้ใช้บัณฑิตต้องการ
จากการสัมภาษณ์ ผู้ใช้บัณฑิตมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่ต้องการ
รับเข้าทางานในหน่วยงาน สรุปได้ดังต่อไปนี้
2.4.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1) การปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียรเป็นความต้องการอันดับแรก
2) การมีวินัยตรงต่อเวลาเป็นสิ่งสาคัญที่สุด
3) เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต
4) เอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงาน/ช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว
ตามสมควร
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงาน
6) เสียสละเพื่อส่วนรวม
7) จงรักภักดีต่อองค์กร การรักษาชื่อเสียงและความลับขององค์กร ซึ่งเป็นเรื่องของ
จิตสานึกส่วนบุคคล
8) มีการพัฒนาด้านคุณธรรมเพื่อดาเนินชีวิตประจาวันได้อย่างประสบความสาเร็จ และ
ก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในอนาคต
9) มีคุณธรรมจริยธรรมในระดับดีหรือดีมาก
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10) การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่ใช้ประกอบการ
ปฏิบัติงาน ไม่ใช่เรื่องหลักในปฏิบัติงาน เพราะไม่ใช่ทุกตาแหน่งที่จะเกี่ยวข้องกับ
เรื่องลิขสิทธิ์ แต่ควรทราบเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในการทางานให้ถูกต้องตามหลัก
กฎหมาย
2.4.2 ด้านความรู้
1) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาให้เข้ากับงานที่ทาเป็นอันดับแรก
2) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ตามหลักวิชาเพื่อแก้ปัญหาในการทางานได้
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
3) ที่สาคัญที่สุด คือ มีความรู้รอบตัว ศึกษาเพิ่มเติมความรู้ให้ทันต่อสถานการณ์ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อความสาเร็จของงาน
4) มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ เพื่อที่จะมาพัฒนาให้กับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าได้
5) มีความสามารถในการเป็นผู้วิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย โดยต้องเข้าใจหลักการทาวิจัย
6) มีความรู้ทางการวิจัยมีความสาคัญมากในการทาวิจัยของหน่วยงาน นอกจากนี้ยังมี
ความสาคัญต่อการทาผลงานทางวิชาการและการขอตาแหน่งทางวิชาการของตนเอง
แต่มีบุคลากรส่วนน้อยที่มีความรู้ทางการวิจัยและโปรแกรม SPSS
7) ใฝ่หาความรู้ใหม่ ๆ ตลอดเวลา โดยไม่จาเป็นต้องเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่
ทางาน
8) วางแผนการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยการประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ ไม่จาเป็นต้องศึกษาต่อระดับปริญญาโท
2.4.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีทักษะในการวิเคราะห์ความรู้ แล้วนามาปรับใช้ในองค์กร ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญมาก ๆ
นิสิตควรเรียนรู้ให้มาก
2) มีทักษะในการจัดการปัญหา รู้จักใช้สามัญสานึกในการคิดแก้ปัญหา
3) เรียนรู้เเครื่องมือในการวิเคราะห์ความรู้ และรู้แหล่งในการหาข้อมูล
4) เรียนรู้และสามารถวิเคราะห์งานได้มากขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานไปสู่
องค์กรที่ถูกต้องและประสบความสาเร็จ
5) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน นอกจากทางานเป็นแล้ว ต้องสร้างสรรค์
ด้วย
6) มีทักษะทางปัญญาในระดับดี
2.4.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความอดทนในการทางาน เพราะในแต่ละวัน จะพบลูกค้าที่หลากหลายแตกต่างกัน
2) มีใจรักบริการ เพราะงานบรรณารักษ์จิตบริการเป็นเรื่องที่สาคัญ
3) มีการควบคุมอารมณ์ตนเอง มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีในการทางาน
ร่วมกันในสังคม จะทาให้ทางานกับผู้อื่นได้ราบรื่น สิ่งอื่น ๆ ก็จะตามมา
ไม่ว่าจะเป็นการประนีประนอม ความเป็นกันเองกับเพื่อนร่วมงาน
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4) มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ซึ่งยังคงเป็นเรื่องสาคัญในสังคมไทย การรู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่ รุ่น
พี่ รุ่นน้อง เป็นเรื่องที่พึงกระทา
5) สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรถือเป็น
เรื่องดี แต่คิดว่าไม่ใช่เรื่องสาคัญมากนัก เนือ่ งจากคนในองค์กรมาจากหลากหลาย
วัฒนธรรม จะให้ปรับตัวเข้ากันได้หมดคงเป็นเรื่องยาก บางคนเข้ากันไม่ได้แต่เมื่อต้อง
ทางานด้วยกัน ถ้าเรารู้จักมารยาทสังคม รู้กาลเทศะ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ การ
ทางานมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดี
6) การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร ควรพิจารณาว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและดีงาม
หรือไม่ สมควรปรับตัวตามหรือไม่ ตัวอย่างที่ดี ได้แก่ การพักดื่มกาแฟในยามบ่าย
ประมาณ 10-15 นาที ได้พูดคุยพบปะกับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน จะช่วยให้ทุก
คนมีความสุขกับการทางานร่วมกันมากขึ้น
2.4.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สาคัญมาก ๆ ต้อง
สามารถอ่าน เขียนได้ บัณฑิตต้องมีคะแนน TOEIC ไม่ต่ากว่า 600 คะแนน
2) มีทักษะการสื่อสารภาษาที่สามหรือหลาย ๆ ภาษา ก็จะมีโอกาสการทางานเพิ่มมากขึ้น
3) สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารและการทางานได้ดีมาก
4) มีทักษะการใช้โปรแกรมสานักงาน ได้แก่ MS.Excel, Power Point เป็นสิ่งที่สาคัญมาก
ควรจะมีการเรียนการสอนนิสติ ในระดับที่มากขึ้น เช่น การใช้ VLookup เป็นต้น
5) มีทักษะการจัดการฐานข้อมูล
6) มีทักษะการใช้โปรแกรม SPSS หรือการใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติอื่น
7) มีทักษะการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
8) มีทักษะการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการทางาน
9) มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับดี
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การรู้สารสนเทศสุขภาพของนิสิตสาขาวิชา
สารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การประเมินผลหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เงินรายได้
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เงินรายได้
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ปีงบประมาณ ระบุสถานภาพ
ที่ได้รับทุน
2557
หัวหน้าโครงการ
2559

หัวหน้าโครงการ
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ คนที่ 2
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นางบุญยืน จันทร์สว่าง
Mrs.Boonyuen Chansawang
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
02-6495547, 02-6495000 ต่อ 16300, 086-9063461
boonyuenc@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
ศศ.บ.
บรรณารักษศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2525
ศศ.ม.
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2540
ความเชี่ยวชาญ
การทารายการทรัพยากรสารสนเทศ การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศระบบทศนิยมดิวอี้และ
ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
จารวี ฟักโพธิ์; และ บุญยืน จันทร์สว่าง. (2556, มกราคม-มิถุนายน). การใช้ห้องสมุดประกอบการสอน
และเจตคติต่อการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1. วารสารบรรณศาสตร์ มศว. 6(1): 78-92.
จารุณี อภิวรชัย; และ บุญยืน จันทร์สว่าง. (2555, มกราคม-มิถุนายน). การวิเคราะห์เนื้อหาสารานุกรมไทย
สาหรับเยาวชนฯ ที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารบรรณศาสตร์ มศว. 5(1):
11-25.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ตารา/หนังสือ
-

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
สศ 211
สศ 212
สศ 311
สศ 312
สศ 361
สศ 451
สศ 471
สศ 472
สศ 473

ชื่อรายวิชา
การทารายการทรัพยากรสารสนเทศ
การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ
ดรรชนีและสาระสังเขป
การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
การศึกษาประเด็นปัญหาปัจจุบัน
สัมมนาสารสนเทศศึกษา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศ
โครงงานอาชีพ
สหกิจศึกษา

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย
การประเมินผลหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษามหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

แหล่งทุน
เงินรายได้
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ปีงบประมาณ ระบุสถานภาพ
ที่ได้รับทุน
2559
ผู้ร่วมโครงการ
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ คนที่ 3
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นายฐิติ คาหอมกุล
Mr. Thiti Khamhomkun
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
02-6495547, 02-2601770 ต่อ 16300, 081-557-2257
thiti.kh@gmail.com, thitik@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
ศศ.บ.
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2550
อ.ม.
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2554
ความเชี่ยวชาญ
การรู้สารสนเทศ การส่งเสริมการรู้สารสนเทศ การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ฐิติ คาหอมกุล. (2555). การส่งเสริมการรูส้ ารสนเทศสาหรับนักศึกษาในห้องสมุดมหาวิทยาลัย.
วารสารบรรณารักษศาสตร์. 32(1): 29-40.
2. บทความวิชาการ
ฐิติ คาหอมกุล. (2557). พาเยี่ยมชม หอสมุด มหาวิทยาลัย เดอ ลาซาล (De La Salle University Libraries).
รังสิตสารสนเทศ. 20(1): 58-70.
ปรีดี ปลื้มสาราญกิจ; และ ฐิติ คาหอมกุล. (2558). ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ ห้องสมุดอาเซียนแห่งแรก
ในประเทศไทย. วารสารห้องสมุด. 59(1): 47-60.
3. ตารา/หนังสือ
-

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
สศ 102
สศ 341
สศ 343
สศ 441
สศ 361
สศ 451
สศ 471
สศ 472
สศ 473

ชื่อรายวิชา
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ
การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล
การศึกษาประเด็นปัญหาปัจจุบัน
สัมมนาสารสนเทศศึกษา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศ
โครงงานอาชีพ
สหกิจศึกษา

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

การเข้าถึงหนังสือ และกิจกรรมส่งเสริมการ ทุนโครงการการเชื่อมโยง
อ่าน: ผลต่อทักษะการอ่านเขียน และผลการ งานวิจัยสู่สังคม
เรียนของเด็กประถมศึกษา ในจังหวัดน่าน
กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
เงินรายได้ คณะมนุษยศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ปีงบประมาณ ระบุสถานภาพ
ที่ได้รับทุน
2558
ผู้ร่วมโครงการ

2559

ผู้ร่วมโครงการ
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ คนที่ 4
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นางสาวโชติมา วัฒนะ
Miss Chotima Watana
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
02-6495547, 02-6495000 ต่อ 16300, 087-6434763
chotima-watana@hotmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
ศศ.บ.
สารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2553
ศศ.ม.
การจัดการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2557
ความเชี่ยวชาญ
การทารายการทรัพยากรสารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง ปี 5)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2. บทความวิชาการ
โชติมา วัฒนะ. (2559, มกราคม-มิถุนายน). ห้องสมุดไร้หนังสือ เรียกว่าห้องสมุดได้จริงหรือ.
วารสารสารสนเทศ. 15(1): 1-10.
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
สศ 103
สศ 111
สศ 122
สศ 212
สศ 323

ชื่อรายวิชา
การสื่อสารในงานสารสนเทศ
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
แหล่งสารสนเทศและบริการ
การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ
การตลาดในองค์กรสารสนเทศ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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สศ 451
สศ 471
สศ 472
สศ 473

สัมมนาสารสนเทศศึกษา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศ
โครงงานอาชีพ
สหกิจศึกษา

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

แหล่งทุน
เงินรายได้
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ปีงบประมาณ ระบุสถานภาพ
ที่ได้รับทุน
2559
ผู้ร่วมโครงการ
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ คนที่ 5
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นางสาวธนิตา เลิศพรกุลรัตน์
Miss Thanita Lerdpornkulrat
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
0897820820
thanital@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
วท.บ.
วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2542
วท.ม.
การจัดการระบบสารสนเทศ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2545
ปร.ด.
นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2555
ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การสอนออนไลน์
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Deechuay, N.; Koul, R.; Maneewan, S.; & Lerdpornkulrat, T. (2016). Relationship Between Gender
Identity, Perceived Social Support for Using Computers, and computer Self-Efficacy and Value
Beliefs of Undergraduate Students. Education and Information Technologies. 21(6): 16991713.
Koul, R.; Lerdpornkulrat, T.; & Poondej, C. (2016). Gender Compatibility, Math-Gender Stereotypes
and Self-concepts in Math and Physics. Physical Review Special Topics-Physics Education
Research. 12(2): 020115-1 - 020115-11.
Koul, R.; Roy, L.; & Lerdpornkulrat, T. (2012). Motivational Goal Orientation, Perceptions of Biology
and Physics Classroom Learning Environments, and Gender. Learning Environments
Research. 15(2): 217-229.
Lerdpornkulrat, T., Koul, R., & Sujivorakul C. (2012). Influence of Ability Beliefs and Motivational
Orientation on the Self-Efficacy of High School Science Students in Thailand. Australian
Journal of Education, 56(2), 163-181.
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Poondej, C.; & Lerdpornkulrat, T. (2015). The Reliability and Construct Validity of the Critical Thinking
Disposition Scale. Journal of Psychological and Educational Research. 23: 23-36.
Poondej, C.; & Lerdpornkulrat, T. (2016). Examining the Construct Validity of the Thai version of the
2 × 2 Achievement Goal Orientation Scale among Undergraduate Students. Current Issues in
Education. 19(1): 1-8.
Poondej, C.; & Lerdpornkulrat, T. (2016). The Relationship Between Motivational Goal Orientations,
Perceptions of General Education Classroom Learning Environment, and Deep Approaches to
Learning. Kasetsart Journal (Social Sciences). 37(2): 100-103.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Lerdpornkulrat, T. (2013, May). Factors Affecting High School Students’ Self-Efficacy in Physics. In
Proceedings of the International Conference for Science Educators and Teachers (ISET2013),
Pattaya, Thailand, 70-77.
Lerdpornkulrat, T.; & Koul, R. (2013, May). The Influence of Institutional Context on Females’ SelfEfficacy Beliefs. In Proceedings of The 3rd Conference on Creative Education, Beijing, China,
109-113.
Lerdpornkulrat, T.; & Koul, R. (2014, March). The Influence of Motivational Goal Orientation and
Classroom Learning Environment on Perceived Responsibility for Learning. In Proceeding of
The Conference on Education and Human Development in Asia 2014, Hiroshima, Japan.
Lerdpornkulrat, T.; Poondej, C.; & Koul, R. (2012, October). The Relationship Between Anxiety, Goal
Orientation, and Self-Reported Cheating in Math Study of Computer Science Students. In The
38th Congress on Science and Technology of Thailand (STT38), Chiang Mai, Thailand.
Poondej, C.; Lerdpornkulrat, T.; & Koul, R. (2012, October). Self-Efficacy Beliefs in Computer
Programming of Computer Science Students. In The 38th Congress on Science and
Technology of Thailand (STT38), Chiang Mai, Thailand.
Poondej, C.; Lerdpornkulrat, T.; Sriarunrasmee, J.; & Mebusaya, P. R. (2014, November). Analyzing the
Contents of Thai Public Station's Television Programs as a Medium to Enhance General
Education Teaching and Learning the Subject Class of Information Literacy Skills (SWU 141).
In Proceedings of the 8th Srinakharinwirot University Research Conference, Bangkok, Thailand.
Sosik, J. J.; Koul, R.; & Lerdpornkulrat, T. (2014, October). Students’ Possible Selves and Achievement
Goals: Examining Personal and Situational Influences in Thailand. Presented at the National
Meetings of the Institute of Behavioral and Applied Management Conference, Orlando, FL,
USA.
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3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
มศว 141
สศ 104
สศ 241
สศ 244
สศ 245
สศ 344
สศ 345
สศ 346
สศ 451

ชื่อรายวิชา
ทักษะการรู้สารสนเทศ
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสาหรับวิชาชีพสารสนเทศ
ฐานข้อมูลเบื้องต้น
การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาหรับวิชาชีพสารสนเทศ
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
การเขียนโปรแกรมบนเว็บในงานสารสนเทศ
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เบื้องต้น
สัมมนาสารสนเทศศึกษา

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย

ปีงบประมาณ
สถานภาพ
ที่ได้รับทุน
เงินรายได้
2556
หัวหน้า
สานักนวัตกรรม
โครงการ
การเรียนรู้
แหล่งทุน

การศึกษาอิทธิพลของการรับรู้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ในห้องเรียนที่มีต่อเป้าหมายแรงจูงใจในการเรียนรู้
และความรับผิดชอบในการเรียนของผู้เรียน ในรายวิชาศึกษาทั่วไป
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การวิเคราะห์เนื้อหาของรายการโทรทัศน์ที่นาเสนอผ่าน
เงินรายได้
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัย
สาหรับใช้ประกอบในการจัดการเรียน (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส)
(มศว141) การสอนวิชาทักษะการรู้สารสนเทศ
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการรับรู้สภาพแวดล้อมการ
เงินรายได้
เรียนรู้ในห้องเรียนและการรับรู้เป้าหมายการเรียนรู้ในสถาบัน ต่อ
มหาวิทยาลัย
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความผูกพันในสถาบัน
และความตั้งใจในการคงอยู่ในการเรียนในมหาวิทยาลัย
ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายแรงจูงใจ การรับรู้สภาพแวดล้อมการ
เงินรายได้
เรียนรู้ในห้องเรียนของวิชาศึกษาทั่วไป และวิธีการเรียนรู้
สานักนวัตกรรม
แบบรู้ลึก
การเรียนรู้
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2556

ผู้ร่วม
โครงการ

2558

หัวหน้า
โครงการ

2558

หัวหน้า
โครงการ
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ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
ของผู้เรียนสาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการรับรู้สภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การเห็นคุณค่าในตนเอง
ต่อการทุจริตในการเรียน
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการรับรู้สภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความเครียดของผู้เรียน
ต่อทัศนคติที่มีต่อการทุจริตในการเรียน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

งบประมาณ
แผ่นดิน

ปีงบประมาณ
สถานภาพ
ที่ได้รับทุน
2559
หัวหน้า
โครงการ

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

2559

หัวหน้า
โครงการ

งบประมาณ
แผ่นดิน

2560

หัวหน้า
โครงการ
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ภาคผนวก ฉ
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรเดิม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
เริ่มเปิดรับนิสิตในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2560
สาระสาคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง
ปรับปรุงและแก้ไขปรัชญาของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร ชื่อรายวิชา รหัสวิชา คาอธิบายรายวิชา แผนการ
ศึกษา แผนที่กระจายความรับผิดชอบของหลักสูตร เนื้อหาในหมวดที่ 7 การประกันคุณภาพอาจารย์ และหมวด
ที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร ปรับเปลี่ยนชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร เพิม่ รายวิชาใหม่ และเพิ่มเติมผลการเรียนรู้ด้านที่ 6 สมรรถนะของหลักสูตร
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
2.1 วิชาภาษาอังกฤษบังคับ
2.2 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
2.3 วิชาเอกบังคับ
2.4 วิชาเอกเลือก
2.5 วิชาเสริมสร้างประสบการณ์
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
หน่วยกิตรวม

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
30
93
6
12
39
30
6
6
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หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
30
99
12
12
39
30
6
6
135

รายละเอียดการปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
ปรัชญา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ความสามารถ ในการจัดการสารสนเทศเพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หมายเหตุ

ปรัชญา
สารสนเทศศึกษานาไปสู่การจัดการสารสนเทศเพื่อสังคม

ปรับแก้ตามคาแนะนาของ
สภาวิชาการ

จัดลาดับอาชีพ บรรณารักษ์ (Librarian) เป็นอันดับแรก

ปรับแก้ตามคาแนะนาของ
สภาวิชาการ

รายวิชาภาษาอังกฤษบังคับ
อก 201 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1
3(2-2-5)
EN 201 EngIish for Special Purposes 1
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
ในสาขาวิชาเฉพาะของผู้เรียน
อก
EN

203 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1
3(3-0-6)
203 EngIish for Academic Purposes 1
เพิ่มพูนประสิทธิภาพด้านทักษะการอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการเพื่อให้สามารถนาไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

สศ 201 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพสารสนเทศ 1
3(2-2-5)
IS 201 English for Information Profession 1
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในวิชาชีพสารสนเทศ
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาสาหรับวิชาชีพต่อไป
สศ 202 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพสารสนเทศ 2
3(2-2-5)
IS 202 English for Information Profession 2
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในวิชาชีพสารสนเทศในระดับ
ที่สามารถนาไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

- แก้ไขรหัสวิชา
- แก้ไขชื่อวิชาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
- ปรับคาอธิบายรายวิชา

อกช
ECP

เพิ่มรายวิชาใหม่
ตามนโยบายคณะ
สอนโดยอาจารย์ที่คณะจัดหา
มา

301
301

ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 1
3(2-2-5)
English for Career Preparation I
ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน การฟัง การใช้โครงสร้างภาษา
และคาศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสารนานาชาติที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
ของการวัดระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
(Test of English for International Communication หรือ TOEIC)

- แก้ไขรหัสวิชา
- แก้ไขชื่อวิชาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
- ปรับคาอธิบายรายวิชา
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อกช
ECP

ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 2
3(2-2-5)
English for Career Preparation II
ฝึกและพัฒนาทักษะการฟัง การอ่าน การใช้โครงสร้างภาษา
ที่ซับซ้อน และคาศัพท์ในบริบทของการสื่อสารวิชาชีพระดับนานาชาติ ที่สอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานของการสอบวัดระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารนานาชาติ (Test of English for International Communication
หรือ TOEIC)
รายวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
สศ 101 วิชาชีพสารสนเทศกับสังคม
IS 101 Information Professional and Society

3(2-2-5)

ศึกษาความสาคัญและผลกระทบของสารสนเทศที่มีต่อสังคม
ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อการผลิต การแพร่กระจาย การ
แสวงหาการเข้าถึง และการใช้สารสนเทศในสังคม นโยบายสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ บทบาทของวิชาชีพสารสนเทศในการจัดบริการ
สารสนเทศที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นพลวัต
จริยธรรมวิชาชีพสารสนเทศ และการศึกษาทางสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สารสนเทศในองค์กร
สศ 102 การศึกษาผู้ใช้
3(2-2-5)
IS 102 User Studies
ศึกษา ความหมาย ประเภทของผู้ใช้ แนวคิดเกี่ยวกับ
ความต้องการสารสนเทศ แลพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้ใช้
ตลอดจนการส่งเสริมและการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้

302
302

เพิ่มรายวิชาใหม่
ตามนโยบายคณะ
สอนโดยอาจารย์ที่คณะจัดหา
มา

สศ
IS

101 วิชาชีพสารสนเทศกับสังคม
3(2-2-5)
101 Information Professional and Society
ขอบเขตของวิชาชีพสารสนเทศ แนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศ
สังคมสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศ จรรยาบรรณวิชาชีพ
สารสนเทศ พัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ สารวจองค์กรและแหล่งสารสนเทศ
ที่มีบทบาทสาคัญต่อสังคม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่มีต่อวิชาชีพสารสนเทศ
ฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย

ปรับคาอธิบายรายวิชา

321 การศึกษาผู้ใช้
3(2-2-5)
321 User Studies
ความหมาย ประเภทของผู้ใช้ แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการ
สารสนเทศ และพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้ใช้ ฝึกปฏิบัติ
ภาคสนามในการส่งเสริมและการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้

- ปรับจากรายวิชาพื้นฐาน
เฉพาะด้าน เป็นรายวิชาบังคับ
- ปรับแก้แผนการศึกษาจาก
ชั้นปีที่ 1 เป็น ชั้นปีที่ 3
- แก้ไขรหัสวิชา
- ปรับคาอธิบายรายวิชา

สศ
IS
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สศ
IS

103 การสื่อสารในงานสารสนเทศ
3(2-2-5)
103 Communication in Information Work
ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และ ประเภท ของการสื่อสาร
การสื่อสารสาหรับผู้ปฏิบัติงานสารสนเทศ จิตวิทยาการสื่อสาร เทคโนโลยีเพื่อ
การสื่ อ สาร การประชาสั ม พั น ธ์ และการประเมิ น ผลการสื่ อ สารในงาน
สารสนเทศ
สศ 142
IS 142

เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ
Technology in Information Management

3(2-2-5)

ศึกษา ความหมาย ความสาคัญของเทคโนโลยี และการจัดการ
สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สารสนเทศ วิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
สารสนเทศ

สศ 103 การสื่อสารในงานสารสนเทศ
3(2-2-5)
IS 103
Communication in Information Work
แนวคิด ทฤษฎี และ ประเภทของการสื่อสาร การสื่อสารสาหรับ
ผู้ปฏิบัติงานสารสนเทศ จิตวิทยาการสื่อสาร การสื่อสารทางสังคมออนไลน์
การประชาสัมพันธ์ ฝึกทักษะในการสื่อสาร จรรยาบรรณวิชาชีพการสื่อสาร
การประเมินผลการสื่อสารในงานสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
สศ 102 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ
3(2-2-5)
IS 102 Technology for Information Management
บทบาทและความสาคัญของเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสารสนเทศ กฏหมายและ
จริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มของเทคโนโลยี
เพื่อการจัดการสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย

ปรับคาอธิบายรายวิชา

- แก้ไขรหัสวิชา
- แก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
- ปรับคาอธิบายรายวิชา

สศ
IS

104 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสาหรับวิชาชีพสารสนเทศ
3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาใหม่
104 Introduction to Computing for Information Profession
การแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหา
การออกแบบและพัฒนาขั้นตอนวิธี แนวคิดและหลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
การประกาศตัวแปร การกาหนดชนิดข้อมูล โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน การใช้คาสั่ง
เงื่อนไข การทางานแบบวนซ้า และการเขียนโปรแกรมตามเหตุการณ์
ฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย
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รายวิชาเอกบังคับ
สศ
IS

111 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3(2-2-5)
111 Information Resource Development
ศึ ก ษาความหมาย พั ฒ นาการและประเภทของทรั พ ยากร
สารสนเทศ กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การวางแผนและจัดทา
นโยบาย การเลือกใช้เครื่องมือช่วยในการเลือก แหล่งผลิตและจาหน่าย
การจัดสรรงบประมาณ วิธีการจัดหา การประเมินคุณค่า และการบารุงรักษา
สศ
IS

112 การทารายการทรัพยากรสารสนเทศ
3(2-2-5)
112 Cataloging of Information Resources
ศึกษาประวัติ พัฒนาการ การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล โดยเน้นหลักเกณฑ์
แบบแองโกลอเมริกัน (AACR) และการลงรายการด้วยระบบคอมพิวเตอร์
โดยเน้นรูปแบบมาร์ก (MARC)
สศ 212 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ
3(2-2-5)
IS 212 Organization of Information Resources
ศึกษาความหมาย ความสาคัญและพัฒนาการของการจัดหมวดหมู่
ทรัพยากรสารสนเทศทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ และอิเล็กทรอนิกส์ หลักการกาหนด
เลขหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ โดยเน้นระบบทศนิยมดิวอี้ และการกาหนดหัวเรื่อง

สศ 111 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3(2-2-5)
IS 111 Information Resource Development
พัฒนาการและประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ กระบวน
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การวางแผนและจัดทานโยบาย การเลือก
ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือช่วยในการเลือก สารวจแหล่งผลิตและจาหน่าย
การจัดสรรงบประมาณ วิธีการจัดหา ฝึกปฏิบัติการประเมินคุณค่า และ
การบารุงรักษา
สศ 211 การทารายการทรัพยากรสารสนเทศ
3(2-2-5)
IS 211 Cataloging of Information Resources
ประวัติ พัฒนาการ การทารายการทรัพยากรสารสนเทศตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐานสากล การสร้างตัวแทนรายการสารสนเทศ และการกาหนด
รายการเข้าถึงสาหรับรายการสารสนเทศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ฝึกปฏิบัติและฝึกประสบการณ์ภาคสนามในการทารายการทรัพยากรสารสนเทศ
สศ 212 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ
3(2-2-5)
IS 212 Organization of Information Resources
ความสาคัญและพัฒนาของการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ
การวิเคราะห์เนื้อหา การกาหนดเลขหมู่ และสร้างตัวแทนเนื้อหาทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อการจัดระบบและการเข้าถึงเนื้อหาสารสนเทศ โดยเน้นระบบ
ทศนิยมดิวอี้ ฝึกปฏิบัติและฝึกประสบการณ์ภาคสนามในการจัดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ

ปรับคาอธิบายรายวิชา

- แก้ไขรหัสวิชา
- ปรับคาอธิบายรายวิชา

ปรับคาอธิบายรายวิชา
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สศ
IS

221 บริการอ้างอิงและสารสนเทศ
221 Reference and Information Services

3(2-2-5)

ศึกษา ความหมาย ปรัชญา แนวคิด ของการบริการอ้างอิง และ
สารสนเทศ เครื่องมือจาเป็นในการตอบคาถาม แหล่งสารสนเทศในรูปสิ่งตีพิมพ์
และอิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์ในการจัดบริการ เทคนิคการสัมภาษณ์ บริการอ้างอิง
เสมื อ น (Virtual Reference Services) คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ให้ บ ริ ก าร รวมทั้ ง
คุณ ธรรมและจริยธรรมในการให้บริการ การประเมินและการส่งเสริมบริการ
สารสนเทศ ปัญหาและแนวโน้มในการให้บริการ
สศ 222 การค้นคืนสารสนเทศ
3(2-2-5)
IS 222 Information Retrieval
ศึกษาหลักการ และแนวคิดในการค้นคืนสารสนเทศ
องค์ประกอบของการค้นคืน สารสนเทศ ขั้นตอนการค้นคืนสารสนเทศ กลยุทธ์
และเทคนิคการค้นคืนสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการค้ นคื นสารสนเทศ และการ
ประเมินผลการค้นคืนสารสนเทศ เพื่อให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
สศ 241
IS 241

การออกแบบและพัฒนาเว็บ
3(2-2-5)
Web Design and Development
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและเว็บ โครงสร้าง
การออกแบบ การรวบรวม และเรียบเรียงเนื้อหา การพัฒนาและนาเสนอเว็บ
เพื่องานบริการสารสนเทศ ประโยชน์และการประยุกต์เว็บกับงานสารสนเทศ
แนวโน้มและทิศทางของการออกแบบและพัฒนาเว็บ ฝึกทักษะการออกแบบและ
พัฒนาเว็บ เพื่อให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม

สศ
IS

221 บริการอ้างอิงและสารสนเทศ
3(2-2-5)
221 Reference and Information Services
ปรัชญา แนวคิด ของการบริการอ้างอิงและสารสนเทศ ฝึกทักษะ
การใช้เครื่องมือในการบริการอ้างอิงและสารสนเทศ สารวจและประเมินคุณค่า
แหล่งสารสนเทศอ้างอิง กลยุทธ์ในการจัดบริการ บริการอ้างอิงเสมือน
คุณลักษณะของผู้ให้บริการ จริยธรรมในการให้บริการ การประเมินและส่งเสริม
บริการ วิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มในการให้บริการ ฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาภาคบรรยาย

ปรับคาอธิบายรายวิชา

สศ
IS

- แก้ไขรหัสวิชา
- แก้ไขชื่อวิชาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
- ปรับคาอธิบายรายวิชา

341 การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ
341 Information Storage and Retrieval

3(2-2-5)

หลักการและแนวคิดในการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ
ขั้นตอนการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ กลยุทธ์และเทคนิคการจัดเก็บและค้น
คืนสารสนเทศ การประเมินผลการค้นคืนสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาภาคบรรยาย
สศ
IS

342 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
3(2-2-5)
342 Web Design and Development
แนวคิดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและเว็บ โครงสร้าง การออกแบบ
การรวบรวม และเรียบเรียงเนื้อหา ฝึกออกแบบและพัฒนาเว็บเพื่อการบริการ
สารสนเทศ ประโยชน์ แ ละการประยุ ก ต์ กั บ งานสารสนเทศ แนวโน้ ม และ
ทิศทางของการออกแบบและพัฒนาเว็บ

- แก้ไขรหัสวิชา
- ปรับคาอธิบายรายวิชา
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สศ
IS

301 การวิจัยพื้นฐานสาหรับวิชาชีพสารสนเทศ
3(2-2-5)
301 Basic Research for Information Profession
ศึกษากระบวนการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัยและประเภทของการ
วิจัยทางสารสนเทศ การใช้สถิติเบื้องต้นในการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การ
เผยแพร่แ ละการน าผลการวิจั ย ไปใช้ ในการปฏิ บั ติ งาน รวมถึ งจริย ธรรมของ
นักวิจัย
สศ 331 การจัดการองค์กรสารสนเทศ
3(2-2-5)
IS 331 Management of Information Organization

สศ
IS

301 การวิจัยพื้นฐานสาหรับวิชาชีพสารสนเทศ
3(2-2-5) - ปรับคาอธิบายรายวิชา
301 Basic Research for Information Profession
กระบวนการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัยและประเภทของการวิจัย
ทางวิชาชีพสารสนเทศ การใช้สถิติเบื้องต้นในการวิจัย ฝึกปฏิบัติในการเขียน
โครงการวิจัย การเผยแพร่และการนาผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงาน
จริยธรรมของนักวิจัย ฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย
สศ 431 การจัดการองค์กรสารสนเทศ
3(2-2-5) - แก้ไขรหัสวิชา
IS 431
- ปรับคาอธิบายรายวิชา
Management of Information Organization
หลักการ ทฤษฎีการบริหารเบื้องต้นในการจัดการองค์กรสารสนเทศ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นา การทางานเป็นทีม กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวกับการจัดการองค์กรสารสนเทศ ฝึกทักษะ
การจัดการโดยใช้กรณีศึกษา

ศึกษา หลักการบริหารเบื้องต้นในการจัดการองค์กรสารสนเทศ
เช่น ห้องสมุดประเภทต่าง ๆ ศูนย์เอกสาร และศูนย์สารสนเทศ โดยมีเนื้อหา
ครอบคลุมการวางแผน การจัดองค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคล การสั่งการ
การควบคุม และการทางบประมาณ ตลอดจนการฝึกแก้ปัญหาในการจัดการโดย
ใช้กรณีศึกษา
สศ 341 ฐานข้อมูลเบื้องต้น
3(2-2-5)
IS 341 Fundamental Database
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลและฐานข้อมูล ประเภทและ
โครงสร้างของฐานข้อมูลการจัดการข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล โปรแกรม
ฐานข้อมูล การวิเคราะห์ ฝึกทั กษะการออกแบบและพั ฒ นาฐานข้อมู ลด้วย
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล และการประยุกต์ฐานข้อมูลสาหรับงานสารสนเทศ
เพื่อการจัดการสารสนเทศในองค์กร

สศ
IS

241 ฐานข้อมูลเบื้องต้น
3(2-2-5)
241 Fundamental Database
บุรพวิชา: สศ 104 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสาหรับวิชาชีพสารสนเทศ
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลและฐานข้อมูล ประเภทและ
โครงสร้างของฐานข้อมูลการจัดการข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล โปรแกรม
ฐานข้อมูล การวิเคราะห์ ฝึกทักษะการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลด้วย
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล การประยุกต์ฐานข้อมูลสาหรับงานสารสนเทศและ
การจัดการสารสนเทศในองค์กร ฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย

- แก้ไขรหัสวิชา
- ปรับคาอธิบายรายวิชา
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สศ 342
IS 342

การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล
Digital Library Development

3(2-2-5)

ศึกษา แนวคิด มาตรฐานสาหรับห้องสมุดดิจิทัล การแปลง
สารสนเทศดิจิทัล การค้นคืนสารสนเทศ ดิจิทัล การสงวนรักษาสารสนเทศดิจิทัล
โปรแกรมพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล ฝึกปฏิบัติพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล และประเมินผล
ห้องสมุดดิจิทัล เพื่อให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดการสารสนเทศใน
องค์กร
สศ 361 การศึกษาประเด็นปัญหาปัจจุบัน
3(1-2-6)
IS 361 Case Study on Current Issues
ศึกษาประเด็นปัญหาทางสารสนเทศในปัจจุบัน หรือ
แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเน้นการศึกษาในเชิงลึก และนาเสนอในรูปแบบ
ของภาคนิพนธ์ เพื่อนาเสนอปัญหา แนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาการจัดการ
สารสนเทศในปัจจุบัน
สศ 443 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานสารสนเทศ
3(2-2-5)
IS 443 Programming in Information Work
ศึ ก ษาหลั ก การและขั้ น ตอนการพั ฒ นาโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
เครื่องมือการออกแบบ โปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์ และหลักไวยากรณ์สาหรับ
การเขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ การวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาระดับสูงภาษา
ใดภาษาหนึ่ง เพื่อ ให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดการสารสนเทศใน
องค์กร
สศ 451 สัมมนาสารสนเทศศึกษา
3(1-3-5)
IS 451 Seminar in Information Studies
ศึกษา และอภิปรายเกี่ยวกับ แนวคิด การเปลี่ยนแปลง และ
พัฒนาการใหม่ ๆ ในสาขาวิชา ประเด็นปัญหา และแนวโน้มในอนาคต เพื่อนาเสนอ
แนวทางการพัฒนา การปรับปรุงแก้ไขการจัดการสารสนเทศ

สศ
IS

441
441

การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Library Development
แนวคิด มาตรฐานสาหรับห้องสมุดดิจิทัล การแปลงสารสนเทศ
ดิจิทัล การค้นคืนสารสนเทศดิจิทัล การสงวนรักษาสารสนเทศดิจิทัล โปรแกรม
พัฒนาห้องสมุดดิจิทัล ฝึกปฏิบัติพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล และประเมินผลห้องสมุด
ดิจิทัล

- แก้ไขรหัสวิชา
- ปรับคาอธิบายรายวิชา
- ปรับเปลี่ยนจากวิชาเอกบังคับ
เป็นวิชาเอกเลือก

สศ
IS

- ปรับคาอธิบายรายวิชา
- แก้ไขเลขรหัสในวงเล็บ

361 การศึกษาประเด็นปัญหาปัจจุบัน
3(1-4-4)
361 Case Study on Current Issues
ศึกษาค้นคว้าประเด็นปัญหาทางสารสนเทศในปัจจุบัน หรือแนวโน้ม
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเน้นการศึกษาในเชิงลึก ด้วยกระบวนการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ที่หลากหลาย นาเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับปัญหา
การจัดการสารสนเทศในปัจจุบัน
สศ 242 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานสารสนเทศ 3(2-2-5)
IS 242 Computer Programming in Information Work
บุรพวิชา: สศ 241 ฐานข้อมูลเบื้องต้น
แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นตอน
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รูปแบบการเขียนโปรแกรม โปรแกรมภาษา
คอมพิวเตอร์ การออกแบบโปรแกรมด้วยอัลกอริทึมและแผนผัง การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาระดับสูง ฝีกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
ภาคบรรยาย
สศ 451 สัมมนาสารสนเทศศึกษา
3(1-4-4)
IS 451 Seminar in Information Studies
สัมมนา อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ แนวคิด การเปลี่ยน
แปลง พัฒนาการ และแนวโน้มในอนาคตของสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
ที่มีบทบาทสาคัญต่อการจัดการสารสนเทศ

- แก้ไขรหัสวิชา
- แก้ไขชื่อวิชาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
- ปรับคาอธิบายรายวิชา

- ปรับคาอธิบายรายวิชา
- แก้ไขเลขรหัสในวงเล็บ
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รายวิชาเอกเลือก: กลุ่มระบบและบริการสารสนเทศ
สศ 223 แหล่งสารสนเทศทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(2-2-5)
IS 223 Information Sources in Humanities and
Social Sciences
สศ 224 แหล่งสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
IS 224 Information Sources in Science and Technology
สศ 225 แหล่งสารสนเทศทางธุรกิจและอุตสาหกรรม
IS 225 Information Sources in Business and Industry
สศ 311 การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
3(2-2-5)
IS 311 Library of Congress Classification
ศึ ก ษาความหมาย ความส าคั ญ และพั ฒ นาการของการจั ด
หมวดหมู่ และการวิเคราะห์เนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบหอสมุด
รัฐสภาอเมริกัน และการกาหนดหัวเรื่อง
สศ 312 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
IS 312 Organization of Electronic Resources
ศึกษาความหมาย พัฒนาการ และประเภทของสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ หลักการและแนวปฏิบัติในการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้มาตรฐานการจัดระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เช่น
Dublin Core, MODS, METS เป็นต้น ปัญหาและแนวโน้มในการจัดระบบ
ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
สศ 313 ดรรชนีและสาระสังเขป
3(2-2-5)
IS 313 Indexing and Abstracting
ศึ ก ษาความหมาย ความส าคั ญ ของการจั ด ท าดรรชนี แ ละ
สาระสั ง เขป ลั ก ษณะ ประเภทและประโยชน์ ข องดรรชนี แ ละสาระสั ง เขป
กระบวนการจัดทา จัดเก็บและให้บริการดรรชนีและสาระสังเขป

สศ
IS

122 แหล่งสารสนเทศและบริการ
3(2-2-5)
122 Information Sources and Services
ขอบข่ายของสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศในสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธุรกิจและอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริการสารสนเทศ เครือข่ายสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้อง ฝึกปฏิบัติภาคสนามในการสารวจแหล่งสารสนเทศในสาขาวิชาต่าง ๆ

- รวม 3 รายวิชา คือ
สศ 223, สศ 224 และ สศ 225
เป็นรายวิชาเดียวกัน
พร้อมทัง้ ปรับชือ่ รายวิชาและ
คาอธิบายรายวิชา

สศ
IS

- แก้ไขรหัสวิชา
- แก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
- ปรับคาอธิบายรายวิชา

312 การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
3(2-2-5)
312 Library of Congress Classification
ความหมาย ความสาคัญ และพัฒนาการของการจัดหมวดหมู่
การวิเคราะห์เนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
การกาหนดหัวเรื่อง ฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย
สศ 213 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
IS 213 Organization of Electronic Information Resources
ความหมาย พัฒนาการ และประเภทของสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ หลักการ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้
มาตรฐานการจัดระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝึกปฏิบัติการจัดระบบ
ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาและแนวโน้มในการจัดระบบ
ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
สศ 311 ดรรชนีและสาระสังเขป
3(2-2-5)
IS 311 Indexing and Abstracting
ความหมาย ความสาคัญของการจัดทาดรรชนีและสาระสังเขป
ลักษณะ ประเภท ประโยชน์ของดรรชนีและสาระสังเขป กระบวนการจัดทา
จัดเก็บและให้บริการดรรชนีและสาระสังเขป ฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
ภาคบรรยาย

- แก้ไขรหัสวิชา
- ปรับคาอธิบายรายวิชา

- แก้ไขรหัสวิชา
- ปรับคาอธิบายรายวิชา
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สศ
IS

421 การตลาดในองค์กรสารสนเทศ
421 Marketing in Information Organization
ศึกษาความหมาย ความสาคัญและแนวคิดเกี่ยวกับการตลาด
สมัยใหม่ องค์ประกอบของการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด การวิจัยและ
การวางแผนการตลาด การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ตลอดจนกลยุทธ์และแนวปฏิบัติ
ในการบริการลูกค้า การประยุกต์กลยุทธ์การตลาดในองค์กรสารสนเทศ
กรณีศึกษาการใช้กลยุทธ์การตลาดในองค์กรสารสนเทศ
สศ 422 การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร
IS 422 Archives and Records Management
ศึกษาประวัติ พัฒนาการ ความสาคัญทฤษฎีและหลักปฏิบัติ
ในการจัดการเอกสารและจดหมายเหตุในองค์กร ลักษณะและวงจรชีวิตของเอกสาร
การประเมินคุณค่า การเลือกสรรและจัดหา การจัดระบบ การบริการและเผยแพร่
ตลอดจนการสงวนรักษาเอกสารและจดหมายเหตุทั้งในรูปสิ่งพิมพ์และดิจิทัล

สศ
IS

323 การตลาดในองค์กรสารสนเทศ
3(2-2-5)
323 Marketing in Information Organization
ความสาคัญและแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดสมัยใหม่ องค์ประกอบ
ของการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด ฝึกทักษะการวิจัยและการวางแผน
การตลาด การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ กลยุทธ์และแนวปฏิบัติในการบริการลูกค้า
การประยุกต์กลยุทธ์การตลาดในองค์กรสารสนเทศ กรณีศึกษาการใช้กลยุทธ์
การตลาดในองค์กรสารสนเทศ ฝึกทักษะกลยุทธ์การตลาดจากกรณีศึกษา
สศ 421 การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร
3(2-2-5)
IS 421 Archives and Records Management
ความสาคัญ ทฤษฎีและหลักปฏิบัติในการจัดการเอกสารและ
จดหมายเหตุในองค์กร ลักษณะและวงจรชีวิตของเอกสาร การประเมินคุณค่า
การจัดหา การจัดระบบ การบริการและเผยแพร่ การสงวนรักษาเอกสาร
และจดหมายเหตุทั้งในรูปสิ่งพิมพ์และดิจิทัล กรณีศึกษาหอจดหมายเหตุ
และคลังเอกสาร ฝึกทักษะการจัดการและบริการจากกรณีศึกษา
สศ 222 การจัดการความรู้
3(2-2-5)
IS 222 Knowledge Management
ความหมายและแนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎี กระบวนการเกี่ยวกับ
ความรู้และการจัดการความรู้ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการจัดการความรู้ การแบ่งปันและการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวทางการนาไป
ประยุกต์ใช้ในวิชาชีพสารสนเทศ และฝึกปฏิบัติการจัดการความรู้

- แก้ไขรหัสวิชา
- ปรับคาอธิบายรายวิชา

สศ
IS

เพิ่มรายวิชาใหม่

322 บริการสารสนเทศเฉพาะกลุ่ม
3(2-2-5)
322 Information Services for Special Groups
แนวคิดเกี่ยวกับบริการสารสนเทศสาหรับผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม
ลักษณะของผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม ความต้องการสารสนเทศ การจัดบริการ
กรณีศึกษาสถาบันบริการสารสนเทศสาหรับผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม และฝึกทักษะ
การบริการจากกรณีศึกษา

- แก้ไขรหัสวิชา
- ปรับคาอธิบายรายวิชา

เพิ่มรายวิชาใหม่
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รายวิชาเอกเลือก: กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
สศ
IS

226
226

ธุรกิจสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Business
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจบริการสารสนเทศ ลักษณะ
และ ประเภทของธุรกิจสารสนเทศ กลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจสารสนเทศ
การคิดต้นทุนธุรกิจสารสนเทศ และการคิดค้นรูปแบบการบริการสารสนเทศให้
เกิดประโยชน์เชิงธุรกิจ
สศ 242
IS 242

การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม
3(2-2-5)
Multimedia Design and Development
ศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับสื่อประสม ความสาคัญ และ
บทบาทของสื่ อ ประสม เครื่ อ งมื อ และเทคโนโลยี ในการพั ฒ นาสื่ อ ประสม
กระบวนการและเทคนิคการพัฒนาและออกแบบสื่อประสม และการประยุกต์ใช้
สื่อประสมในงานวิชาชีพสารสนเทศ ฝึกการออกแบบและพัฒนาสื่อประสม เพื่อ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
สศ 243 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
IS 243 Management InformationSystems
ศึกษา องค์ประกอบ โครงสร้าง และความสาคัญของระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยีที่ใช้ในการวางแผน จัดการ และควบคุมการดาเนินงาน
ในองค์กร การเชื่อมโยงเทคนิคการจัดการกับระบบสารสนเทศในองค์กรการ
ออกแบบระบบสารสนเทศ และการนาไปใช้งานทางธุรกิจ

สศ
IS

121 ธุรกิจสารสนเทศ
3(2-2-5)
121 Information Business
ขอบเขตของธุรกิจสารสนเทศ ธุรกิจสารสนเทศของภาครัฐและ
ภาคเอกชน กลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจสารสนเทศ ฝึกทักษะการคิดต้นทุน
ธุรกิจ จริยธรรมในการทาธุรกิจ สารวจธุรกิจต้นแบบคุณธรรม โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย ฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
ภาคบรรยาย
สศ 244 การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม
3(2-2-5)
IS 244 Multimedia Design and Development
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับสื่อประสม ความสาคัญ บทบาทของ
สื่อประสมต่อบุคคลและสังคม กฏหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวกับสื่อประสม
ฝึกปฏิบัติการออกแบบงานสื่อประสม เทคโนโลยีและกระบวนการในการพัฒนา
สื่อประสม การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาสื่อประสม และ
การประยุกต์ใช้สื่อประสมในงานวิชาชีพสารสนเทศ

- แก้ไขรหัสวิชา
- ปรับคาอธิบายรายวิชา

สศ
IS

- แก้ไขรหัสวิชา
- ปรับคาอธิบายรายวิชา

343 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
343 Management Information Systems
องค์ประกอบ โครงสร้าง ความสาคัญของระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการวางแผน จัดการ และควบคุมการดาเนินงานในองค์กร
การเชื่อมโยงเทคนิคการจัดการกับระบบสารสนเทศในองค์กร การออกแบบ
ระบบสารสนเทศ การนาไปใช้งานทางธุรกิจ ฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
ภาคบรรยาย

- แก้ไขรหัสวิชา
- ปรับคาอธิบายรายวิชา
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สศ 343
IS 343

เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3(2-2-5)
Data Communication Technology and
Network Systems
ศึกษา หลักการ องค์ประกอบ มาตรฐานของการสื่อสารข้อมูล
เทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล ได้แก่ คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม สื่อที่ใช้
ในการส่ ง ข้ อ มู ล รู ป แบบการส่ ง ข้ อ มู ล ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์
สถาปัตยกรรมเครือข่าย เทคโนโลยีเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต การจัดการและ
การรักษาความปลอดภัยในเครือข่าย เพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
สศ 344 การวิเคราะห์ระบบ
IS 344 System Analysis
ศึกษาขั้นตอนในการพัฒนาและจัดหาระบบสารสนเทศสาหรับ
องค์กรการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของระบบ แบบวิธี เครื่องมือ และ
มาตรฐานการออกแบบระบบ การออกแบบผลลัพธ์ การออกแบบแฟ้มข้อมูล
การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบการประมวลผล การควบคุมการพัฒนา
ระบบงาน การทดสอบระบบงาน การติดตั้งระบบงาน การประเมินผลระบบงาน
และการทาเอกสารของระบบ ฝึกวิเคราะห์ระบบ
สศ 441 ฐานข้อมูลขั้นสูง
3(2-2-5)
IS 441 Advanced Database
บุรพวิชา : สศ 341
ศึกษาระบบจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การออกแบบและ
พัฒนาฐานข้อมูลเชิงวัตถุ และแบบกระจาย และการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล ฝึกสร้างฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
สารสนเทศภายในองค์กร

สศ
IS

243 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย
3(2-2-5)
243 Data Communication and Network Systems
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การสื่อสารเคลื่อนที่และเครือข่าย
ไร้สาย การจัดการและรักษาความปลอดภัยในการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
ฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย

- แก้ไขรหัสวิชา
- แก้ไขชื่อวิชาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
- ปรับคาอธิบายรายวิชา

สศ
IS

- แก้ไขรหัสวิชา
- แก้ไขชื่อวิชาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ

246 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(2-2-5)
246 System Analysis and Design
ขั้นตอนในการพัฒนาและจัดหาระบบสารสนเทศสาหรับองค์กร
การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของระบบ แบบวิธี เครื่องมือ และมาตรฐาน
การออกแบบระบบ การออกแบบผลลัพธ์ การออกแบบแฟ้มข้อมูล การออกแบบ
ฐานข้อมูล การออกแบบการประมวลผล การควบคุมการพัฒนาระบบงาน
การทดสอบระบบงาน การติดตั้งระบบงาน การประเมินผลระบบงานและ
การทาเอกสารของระบบ ฝึกวิเคราะห์ระบบ
สศ 344 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
3(2-2-5)
IS 344 Introduction to Data Analysis
บุรพวิชา: สศ 241 ฐานข้อมูลเบื้องต้น
สถิติเบื้องต้น หลักการวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการวิเคราะห์
ข้อมูล การเตรียมข้อมูล การทาความสะอาดข้อมูล การวิเคราะห์สารวจข้อมูล
เทคนิคการนาเสนอข้อมูล ฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย

- แก้ไขรหัสวิชา
- แก้ไขชื่อวิชาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
- ปรับคาอธิบายรายวิชา
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สศ
IS

444
444

การเขียนโปรแกรมเว็บ
3(2-2-5)
Web Programming
ศึกษาหลักการทางานเว็บบราวเซอร์ ภาษาเอชทีเอ็มแอล
ภาษาสคริป ต์ภ าษาโปรแกรมเว็บ เช่น ภาษา PHP การเขียนโปรแกรมติดต่ อ
ฐานข้ อ มู ล เช่ น MySQL โดยใช้ ภ าษา SQL ฝึ ก ทั ก ษะการเขี ย นโปรแกรมเว็ บ
เพื่อให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการสารสนทศภายในองค์กร

สศ
IS

345
345

การเขียนโปรแกรมบนเว็บในงานสารสนเทศ
3(2-2-5)
Web Programming in Information Work
บุรพวิชา: สศ 242 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงาน
สารสนเทศ
การสร้างแอพพลิเคชั่นบนเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล
ซีเอสเอส และจาวาสคริปต์ การเขียนโปรแกรมติดต่อเซิร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูล
บนเว็บเพื่องานสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย

- แก้ไขรหัสวิชา
- แก้ไขชื่อวิชาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
- ปรับคาอธิบายรายวิชา

สศ
IS

245 การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาหรับวิชาชีพสารสนเทศ 3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาใหม่
245 E-Learning for Information Profession
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทฤษฎีการเรียนรู้
และและการเรียนด้วยตนเอง เทคโนโลยีสาหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาหรับ
การพัฒนาวิชาชีพสารสนเทศ
สศ 346 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เบื้องต้น
3(2-2-5) เพิม่ รายวิชาใหม่
IS 346 Introduction to Big Data Analytics
บุรพวิชา : สศ 344 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
แนวคิดและการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ แนวคิดเกี่ยวกับ
อัลกอรึทึมสาคัญในการวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ ฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย

รายวิชาเสริมสร้างประสบการณ์
สศ
IS

471 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศ
6(420 ชั่วโมง)
471 Internship in Information Profession
ฝึกประสบการณ์การจัดการสารสนเทศในสถาบันบริการสารสนเทศ
ระยะเวลาไม่น้อย กว่า 1 ภาคเรียน โดยมีหนังสือรับรองผลการฝึกประสบการณ์
จากสถาบันบริการสารสนเทศ

สศ 471 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศ
6(0-40-0) - ปรับคาอธิบายรายวิชา
IS 471 Internship in Information Profession
- แก้ไขเลขรหัสในวงเล็บ
ฝึกประสบการณ์การจัดการสารสนเทศในสถาบันบริการสารสนเทศ
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน โดยมีหนังสือรับรองผลการฝึกประสบการณ์
จากสถาบันบริการสารสนเทศ นิสิตสามารถเลือกฝึกงานได้ทั้งภายในประเทศ
หรือต่างประเทศ
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สศ
IS

472 โครงงานอาชีพ
472 Professional Project

6(1 ภาคเรียน)

ศึกษาหลักการทาโครงงานอาชีพนาเสนอโครงงานตามความ
สนใจหรือความถนัดที่เกี่ยว ข้องกับการจัดการและบริการสารสนเทศ
โดยมีกระบวนการทารายงานที่ชัดเจน ดาเนินงาน ตามโครงงาน
ประเมินผลสาเร็จ นาเสนอผลงานต่อที่ประชุมและทารายงานสรุปโครงการ

สศ
IS

472 โครงงานอาชีพ
6(0-40-0)
472 Professional Project
ศึกษาค้นคว้าหลักการทาโครงงานอาชีพ นาเสนอโครงงาน
ตามความสนใจหรือความถนัดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและบริการสารสนเทศ
โดยมีกระบวนการศึกษาค้นคว้าที่ชัดเจน ดาเนินงานตามโครงงาน
ประเมินผลสาเร็จ นาเสนอผลงานต่อที่ประชุมและทารายงานสรุปโครงงาน

- ปรับคาอธิบายรายวิชา
- แก้ไขเลขรหัสในวงเล็บ

สศ 473
IS 472

เพิ่มรายวิชาใหม่

สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
Co-operative Education
การปฏิบัติงานจริงในองค์กร สถาบันบริการสารสนเทศ หรือแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยที่การปฏิบัติงานและการทารายงานจะต้องอยู่
ภายใต้การดูแลของผู้บริหารแต่ละองค์กรหรือสถาบันบริการสารสนเทศนั้น ๆ
และอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นเวลา 1 ภาคเรียนหรือไม่น้อยกว่า 480 ชั่วโมง
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