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จังหวัดปทุมธานี 



  

สารบัญ 
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 9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของ
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พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของ 
มหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 11 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 42 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 53 
 1. การก ากับมาตรฐาน 53 
 2. บัณฑิต 54 
 3. นักศึกษา 54 
 4. อาจารย์ 56 
 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 57 
 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 60 
 7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 62 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 64 
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หน้า 
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ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 

 
 
 

67 
 ภาคผนวก ข หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 72 
 ภาคผนวก ค ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี  ที่ 2223/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์ 

 
 

84 

 ภาคผนวก ง รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

 
86 

 ภาคผนวก จ รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 91 
 ภาคผนวก ฉ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

95 
 ภาคผนวก ช รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ

ของผู้ ใ ช้ บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แห่ งชาติ         
และความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษา             
ต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
 
 
 

107 

 ภาคผนวก ซ ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับ
หลักสูตรที่ปรับปรุง  

 
110 

 ภาคผนวก ฌ แผนบริหารความเสี่ยง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ 

113 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
คณะ   :   มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร  :    25511531105799    
ภาษาไทย  :    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ  :    Bachelor of Arts Program in Information Science 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

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

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

 
3. วิชาเอก   ไม่มี 

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
 5.2 ประเภทหลักสูตร 
   เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

5.3 ภาษาที่ใช้  
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ภาษาไทย  
5.4 การรับเข้าศึกษา  

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี  
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                        
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  

เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่  2/2562 
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร

ในการประชุม ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2564 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 บรรณารักษ์  
8.2 ครูบรรณารักษ ์  
8.3 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ/เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ  
8.4 นักสารสนเทศ / เจ้าหน้าที่สารสนเทศ / นักเอกสารสนเทศ  
8.5 นักวิชาการ  
8.6 นักจดหมายเหตุ / เจ้าหน้าที่จดหมายเหตุ  
8.7 นักจัดการความรู้  
8.8 ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ  
8.9 นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ  
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8.10 อาชีพอิสระ  
9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีท่ีจบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
1. นางสาวศศินันท์ 

เศรษฐวัฒน์บด ี
รองศาสตราจารย ์  ศศ.ม. 

(บรรณารักษศาสตร์  
และสารนิเทศศาสตร์) 
 กศ.บ. 
(บรรณารักษศาสตร์) 

มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 
มหาสารคาม 

2535 
 
 

2531 

2. นางสาวอนงค์ 
อนันตริยเวช 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 ค.ด. (การอุดมศึกษา)   
  
อ.ม. 
(บรรณารักษศาสตร์) 
 อ.บ. 
(บรรณารักษศาสตร์)  

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2540 
 

2530 
 

2524 

3. นายเอก  
ศรีเชลียง 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 รป.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 
 ศศ.ม. 
(บรรณารักษศาสตร์  
และสารนิเทศศาสตร์) 
 ศศ.บ. 
(บรรณารักษศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2545 
 

2537 
 

 
2531 

4. นายมนัส  
สายเสมา 

อาจารย ์ ค.ด. (การบรหิาร
การศึกษา) 
กศ.ม. 
(บรรณารักษศาสตร์) 
อ.บ. 
(บรรณารักษศาสตร์) 

มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ์
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 
มหาสารคาม
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2557 
 

2530 
 
 

2522 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
5. นายมนตรี  

ชินสมบูรณ ์
อาจารย ์ วท.ม.(เทคโนโลยี

สารสนเทศและ 
การสื่อสารประยุกต์) 
วท.บ.เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
(คอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 
 
มหาวิทยาลยัราชภฏั  
ร าไพพรรณ ี

2554 
 
 

2550 

 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

สถานการณ์การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยเข้าสู่ยุคพัฒนาเป็นเศรษฐกิจระบบดิจิทัล 
ความเร็วท าให้ธุรกิจการค้าเปลี่ยนแปลงไป ทุกองค์กรจึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อ            
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวในอนาคต โดยจะต้องมีการบริหารจัดการ
สารสนเทศและองค์ความรู้อย่างเป็นระบบทั้งการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์    
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม มาบูรณาการกับจุดแข็งของสังคมไทยในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
และภูมิปัญญาไทย ซึ่ง เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตของประเทศ ดังนั้นการที่เศรษฐกิจระบบดิจิทัล        
จะบรรลุผลได้  ขึ้นอยู่กับการพัฒนาหรือสร้างปัญญาให้ เกิดขึ้นกับ คนในชาติ ยุทธศาสตร์             
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ จะสามารถบรรลุเปูาหมายได้ สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งตอบสนองกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2558-2577 โดยก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มุ่งเน้น               
10 ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์แรกท่ีกล่าวถึง คือ ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
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มนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ       
และรองรับการลดลงของขนาดก าลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้             
ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การปูองกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมที่ก าหนดสุขภาพ
เพ่ือสร้างสุข ภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาท       
ของสถาบันทางสังคมและทุน ทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม ทั้งนี้
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ขับเคลื่อนโดยผ่านกลไก ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น      
ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศ ที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน อย่าง    
เป็นรูปธรรม 

จากสถานการณ์การพัฒนาทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคตของประเทศ จ าเป็นต้อง
อาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ 
การประเมินสารสนเทศที่มีคุณภาพ ตลอดจนการใช้ เทคโนโลยีในการค้นหา รวบรวม จัดเก็บ บริการ 
เผยแพร่และแบ่งปันสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ ประโยชน์จากสารสนเทศทั้งในระดับบุคคล 
องค์กร ชุมชน และสังคม ทั้งในส่วนท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคนไทย     
ทุกระดับและทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นความส าคัญในการผลิต บัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสารสนเทศและบริการสารสนเทศ โดยมีการ บูรณา
การและเชื่อมโยงทฤษฎีสู่การปฏิบัติมากยิ่งขึ้น เพ่ือตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจระบบดิจิทัล      
และก้าวสู่ การเป็นไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และยังสอดคล้อง            
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน ที่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ประการหนึ่งคือ    
ด้านการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ซึ่งต้องอาศัยศาสตร์ทางด้าน
สารสนเทศศาสตร์ ในการน ามาจัดการสารสนเทศและความรู้ที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง       
ของชุมชน และช่วยเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน  
 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  

หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรา 47 ก าหนดให้มี ระบบ                  
การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ มุ่งพัฒนาคน  
และสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  ซึ่งในปัจจุบันพบว่าเยาวชนไทยยังขาด            
การแสวงหาความรู้ การอ่านหนังสืออยู่ในปริมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในอุษาคเนย์     
การเข้าถึงสารสนเทศ การใช้เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ               
อันเป็นรากฐานส าคัญอย่างยิ่งของการพัฒนาคนและประเทศชาติ   
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การพัฒนาด้านเทคโนโลยีของประเทศไทยขยายอย่างรวดเร็ว คนไทยได้รับโอกาส       
การเรียนรู้มากขึ้นจากสื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้
สู่การใช้ประโยชน์และการเข้าถึงสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังพบว่า
พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของไทยก าลังประสบปัญหาวิกฤตเรื่อง ค่านิยม จริยธรรม       
และพฤติกรรมของคนไทย ซึ่ งเป็นผลกระทบจากทุนนิยม วัตถุนิยม รวมทั้งการเลื่อนไหล            
ของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้าสู่ประเทศไทยผ่านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก     
และเยาวชนซึ่งยังไม่สามารถกลั่นกรองหรือเลือกรับข้อมูลและวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  

หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์จึงมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาคนให้ เป็น            
“ผู้รู้สารสนเทศ” ในด้านต่าง ๆ เช่น การรู้สารสนเทศห้องสมุด การรู้สารสนเทศดิจิทัล การรู้
สารสนเทศสุขภาพ การรู้เท่าทันสื่อเป็นต้น ซึ่งมีคุณลักษณะที่สามารถกลั่นกรองและประเมินการรับ
สารสนเทศและความรู้ต่าง ๆ ได้ดียิ่งข้ึนตลอดจนสามารถส่งเสริมผู้อ่ืนให้เป็นผู้รู้สารสนเทศอีกทางหนึ่ง
ด้วย นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนาสังคมไทยให้เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมสารสนเทศ        
ที่ตระหนักถึงแนวทางการจัดการองค์ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การด าเนินงานตามแนวทาง
เหล่านี้ จ าเป็นต้องมีแหล่งสารสนเทศหรือแหล่งเรียนรู้ มีการสร้างฐานข้อมูลเพ่ือส่งเสริมการบริการ
สารสนเทศและความรู้ในสาขาต่าง ๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว       
โดยอาศัยบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการสารสนเทศ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักในการผลิต
บัณฑิตตามหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
สถานการณ์ทางสังคมและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการพัฒนา     

ด้านเทคโนโลยีของประเทศไทยซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการเปิดช่องทางการเรียนรู้มาก
ขึ้นจากสื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น แต่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้       
สู่การใช้ประโยชน์และการเข้าถึงสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างทั่ วถึง นอกจากนี้ยังพบว่า
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศที่รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่ ได้แก่ ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) 
เครือข่ายสังคม (Social Network) รวมถึงการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) แนวโน้ม           
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ มีความต้องการ บุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้      
เพ่ือรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เหล่านี้และสามารถพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพในการก้าวสู่
ความส าเร็จได้ในอนาคต  
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ด้วยเหตุนี้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้เท่าทันสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น        
ให้มีความรู้ทางด้านการติดตามความรู้ สามารถจัดการสารสนเทศเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง จนกระทั่ง
สามารถมีทักษะการจัดการกับข้อมูลสารสนเทศ ทั้งการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ ตลอดจน           
การสร้างสรรค์สารสนเทศให้มีความถูกต้อง เผยแพร่สารสนเทศโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ    
อย่างเหมาะสม สามารถน าไปใช้ประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง และการช่วยเหลือให้บริการแก่ผู้อ่ืนได้ จึงเป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างมากในสถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมความรู้และวัฒนธรรมขณะนี้ 

ดังนั้นหลักสูตรต้องเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐานและแข่งขันได้          
ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล ซึ่งต้องใช้บุคลากรที่ต้องมีความสามารถในด้านการบริหารจัดการ
สารสนเทศ   ที่มีคุณภาพเป็นจ านวนมาก เพราะสารสนเทศเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่ง   
และเป็นฐานแห่งอ านาจในทางเศรษฐกิจและทางการเมือง  การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   
อย่างรวดเร็วมีผลกระทบต่อการเข้าถึงและการใช้แหล่งสารสนเทศอย่างกว้างขวาง การจัดการศึกษา
ด้านสารสนเทศศาสตร์เพ่ือผลิตบุคลากรด้านนี้จ าเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนทัศน์        
ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้ใช้
สารสนเทศ และวิธีการให้บริการสารสนเทศ  

การพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย    
และสอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ 
และทักษะในการแสวงหาความรู้จาก แหล่งสารสนเทศต่าง ๆ การประเมินสารสนเทศที่มีคุณภาพ 
ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีในการค้นหา รวบรวม จัดเก็บ บริการ เผยแพร่และแบ่งปันสารสนเทศ 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศทั้งในระดับ บุคคล องค์กร ชุมชน และสังคม        
มีการศึกษาความพึงพอใจและต้องการของตลาดงานในวิชาชีพสารสนเทศเพ่ือ ใช้เป็นแนวทาง        
ในการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของตลาดงาน นอกจากนี้       
ยังให้ ความส าคัญต่อการพัฒนานิสิตให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
รวมทั้งสามารถเรียนรู้ ด้วยตนเอง เรียนรู้ตลอดชีวิต และพร้อมที่จะด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม   
ได้อย่างมีความสุข 

จากกรอบแนวคิดดังกล่าว จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรสารสนเทศเป็นฐานในการขับเคลื่อน
การพัฒนาในพันธกิจ จึงมีความจ าเป็นต้องผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศ 
         

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์

ที่จะพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
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มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอุดมศึกษา เพ่ือให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐาน ดังนั้น
หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ จึงจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพันธกิจดังกล่าว โดยมุ่งเน้นผลิต
บัณฑิตให้สอดรับกับอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
รายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรนี้นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนสามารถเลือกเรียนบางรายวิชาเปน  

วิชาเลือกเสรีได 
13.3 การบริหารจัดการ  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบ การบริหารจัดการ ดังนี้ 
 13.3.1 การปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการพัฒนา การใช้ การประเมิน การปรับปรุง

หลักสูตร การติดตามผลบัณฑิต เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 13.3.2 การพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  
 13.3.3 การจัดการเรียนการสอน ก ากับดูแลกระบวนการเตรียมการสอนของ

หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ  
 13.3.4 การจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษา  
 13.3.5 ปฏิบัติงานวิชาการอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะวิชาชีพด้านสารสนเทศศาสตร์ 

1.2  ความส าคัญ   
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 พ.ศ. 2560-2564 ที่ เน้น           

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ซึ่งตอบสนองกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี    
พ.ศ. 2558-2577 โดยก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มุ่งเน้น 10 ยุทธศาสตร์หลัก 
ยุทธศาสตร์แรกที่กล่าวถึง คือ ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคน   
ทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศและรองรับการลดลง
ของขนาดก าลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 

จากกรอบแนวคิดดังกล่าว จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรสารสนเทศเป็นฐานในการขับเคลื่อน     
การพัฒนาในพันธกิจ จึงมีความจ าเป็นต้องผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศ 

1.3  วัตถุประสงค์  
1.3.1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 
1.3.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความศรัทธาในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงความส าคัญ

ของชุมชนและท้องถิ่น โดยเฉพาะการมีจิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
1.3.3 ผลิตบัณฑิตที่มีขีดความสามารถ ทักษะ ด้านสารสนเทศศาสตร์และศักยภาพในการ

พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
 
2. แผนปรับปรุง 
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แผนการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตร      
ศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการก าลังคน 
2. ส ารวจคุณลักษณะบัณฑิต 

1. รายงานผลการด าเนินงาน 
การปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการส ารวจ 

แผนการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่า            
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

สาขาสารสนเทศศาสตร์จากผู้ใช้
บัณฑิตเพ่ือน ามาพัฒนาหลักสูตร 
3. เชิญผู้เชี่ยวชาญจากสมาคม
วิชาชีพ สถาบันอุดมศึกษาและ
ภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร 
4. ประสานความร่วมมือกับ
องค์กรในภาครัฐและเอกชนใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
5. ติดตามการประเมินผล
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
 

คุณลักษณะบัณฑิตสาขา
สารสนเทศศาสตร์ 
3. เอกสารการประสานงาน
กับหน่วยงานต่างๆ  
4. รายงานผลการประเมิน
ผู้ใช้บัณฑิต 
5. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

2. พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การให้ความรู้แก่นักศึกษา 

1. อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการอบรม
หลักสูตรเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิค
การสอน การวัดและประเมินผล 
2. พัฒนาความรู้ในวิชาชีพอย่าง
สม่ าเสมอ 
3. อาจารย์ทุกคนต้องอบรม
เกี่ยวกับหลักสูตรการสอนรูปแบบ
ต่างๆ และการวัดประเมินผล 
ทั้งนี้เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ
ในการประเมินผลตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่ผู้สอนจะต้อง
สามารถวัดและประเมินผลได้เป็น
อย่างดี 

1. หลักฐานหรือเอกสาร
แสดงผลการด าเนินการ 
2. รายงานผลการประเมิน
การเรียนการสอนของ
อาจารย์ 
3. รายงานผลการอบรมของ
บุคลากรที่เข้าร่วมการอบรม 
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3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความเข้าใจในการบูรณาการ
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย
และบริการวิชาการ 

1. สนับสนุนบุคลากรใน        
การพัฒนาองค์ความรู้ในด้าน    
การบูรณาการการเรียนการสอน
กับงานวิจัยและงานบริการ
วิชาการ 

1. หลักฐานการส่งบุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรม การ
สัมมนา การประชุมวิชาการ
ต่างๆ ทางสาขาวิชา  
สารสนเทศศาสตร์ 

แผนการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 2. สนับสนุนบุคลากรด้าน      

การเรียนการสอนให้ท างาน
บริการวิชาการแก่องค์กภายนอก 
3. ก าหนดให้นักศึกษาท างาน
วิจัย/วิชาการท่ีสามารถน าผลที่
ได้มาใช้ในการด าเนินงานได้จริง
และเสริมสร้างประสบการณ์   
การน าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 
4. สนับสนุนบุคลากรให้พัฒนา
ด้านการวิจัย 

2. บริการวิชาการต่ออาจารย์
ในหลักสูตร  
3. โครงการเกี่ยวกับ       
การบริการวิชาการและ
งานวิจัย 
4. งานวิจัยและงานวิชาการท่ี
นักศึกษาจัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์
ท างานจริง 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  
ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา

ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)  

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ไมมี่ 

 
1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่มี 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา  2562 
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน มิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
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2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
เนื่องจากรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษากับการจัดการเรียนการสอน    

ในระดับมัธยมศึกษามีความแตกต างกัน นักศึกษาแรกเข าต องรับผิดชอบตนเองทั้งในเรื่อง            
กฎ ระเบียบ วินัย รวมทั้งสภาพแวดลอมการใชชีวิตในระบบการเรียนที่แตกตางจากเดิม มีกิจกรรม  
ทั้งในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริมนอกชั้น ดังนั้นนักศึกษาจึงต องจัดสรรเวลาอย างเหมาะสม             
ซึ่งสิ่งเหลานี้อาจสงผลตอการปรับตัวของนักศึกษาแรกเขาในการเรียนหลักสูตรระดับอุดมศึกษา    
จนกอใหเกิดปญหาตามมาได้ 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะน าการวางเป าหมายชีวิต เทคนิคการเรียน              

ในมหาวิทยาลัยและการแบงเวลาเรียนและกิจกรรมที่ตองเขารวม 
2.4.2 มอบหมายหนาที่อาจารยที่ปรึกษาใหแกอาจารยประจ าหลักสูตรท าหนาที่ ใหค าปรึกษา

แนะแนวการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 
2.4.3 มีนักวิชาการดานการศึกษาท าหนาที่แนะแนวการเรียน เชน การจองวิชาเรียน       

การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา การเพ่ิมถอนวิชาเรียน การตรวจสอบผลการเรียน      
การใชงานระบบสารสนเทศนักศึกษา เปนตน 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 25 25 25 25 25 

ชั้นปีที่ 2 - 25 25 25 25 

ชั้นปีที่ 3 - - 25 25 25 

ชั้นปีที่ 4 - - - 25 25 

รวม 25 50 75 100 125 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 25 25 

 
2.6  งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
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2562 2563 2564 2565 2566 

1. ค่าลงทะเบียน 537,500 1,075,000 1,612,500 2,150,000 2,687,500 

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
   2.1 งบบุคลากร 
   2.2 งบด าเนินการ 

 

 
1,701,000 

17,500 

 
1,786,050 

35,000 

 
1,875,352 

52,500 
 

 
1,969,120 

70,000 
 

 
2,067,576 

87,500 
 

 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

2.3 งบลงทุน 
        2.3.1 ค่าที่ดินและ  
                สิ่งก่อสร้าง 
        2.3.2 ค่าครุภัณฑ์ 

 
460,000 

 
100,000 

 
460,000 

 
100,000 

 
460,000 

 
100,000 

 
460,000 

 
100,000 

 
460,000 

 
100,000 

รวมรายรับ 2,816,000 3,456,050 4,100,352 4,749,120 5,402,576 

 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. งบบุคลากร 1,701,000 1,786,050 1,875,352 1,969,120 2,067,576 

2. งบด าเนินการ 
    2.1 คา่ตอบแทน 
    2.2 คา่ใช้สอย 
    2.3 คา่วสัด ุ
    2.4 คา่สาธารณูปโภค 

 
8,000 
15,000 
20,000 
72,000 

 
8,000 
30,000 
40,000 
72,000 

 
8,000 
45,000 
60,000 
72,000 

 
8,000 
60,000 
80,000 
72,000 

 
8,000 
75,000 
100,000 
72,000 

3. งบลงทุน 
    2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    2.2 ค่าครุภัณฑ์ 

 
460,000 
100,000 

 
460,000 
100,000 

 
460,000 
100,000 

 
460,000 
100,000 

 
460,000 
100,000 
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หมวดเงิน ปีงบประมาณ 

4. เงินอุดหนุน 
   4.1 การท าวิจัย 
   4.2 การบริการวิชาการ 

 
60,000 
30,000 

 
60,000 
30,000 

 
60,000 
30,000 

 
60,000 
30,000 

 
60,000 
30,000 

รวมรายจ่าย 2,466,000 2,586,050 2,710,352 2,839,120 2,972,576 

 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 36,197  บาท/คน/ปี 
 

2.7  ระบบการศึกษา  
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี   
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)  

2.8. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
การเทียบโอน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ. 2557 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 

  
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลักสูตร  
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 

            2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา                                       
                  2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ 

          90           
69 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

                  2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก  21 หน่วยกิต 
 2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
   

3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ     
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1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข)  

2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 

2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 
 
 
 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

HIS111 ภาษาอังกฤษส าหรับงานสารสนเทศ 1 
English Language for Information Work 1 

3(3-0-6) 

HIS112 ภาษาอังกฤษส าหรับงานสารสนเทศ 2 
English Language for Information Work 2 

3(3-0-6) 

HIS113 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศศาสตร์ 
Fundamentals of Information Science 

3(3-0-6) 

HIS115 หลักการจัดการความรู้ 

Knowledge Management Principles 

3(2-2-5) 

HIS121 ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
Fundamentals of Information Technology 

3(3-0-6) 

HIS141 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
Information Resource Development 

3(3-0-6) 

HIS211 พฤติกรรมของผู้ใช้และความต้องการสารสนเทศ 
User Behavior and Information Needs 

3(3-0-6) 

HIS221 ระบบสารสนเทศ  
Information Systems 

3(3-0-6) 

HIS222 การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ 
Information Storage and Retrieval         

3(2-2-5) 

HIS223 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
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Data Communication and Computer Networks 
HIS241 การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ 

Information Analysis and Synthesis 
3(2-2-5) 

HIS242 การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
Cataloging Information Resources 

3(2-2-5) 

HIS244 การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ 
Management of Information Service Institutes  

3(2-2-5) 

HIS318 สถิติเพ่ือการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ 
Statistics for Information Science Research 
 

3(2-2-5) 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

HIS321 การจัดการฐานข้อมูลส าหรับงานสารสนเทศ  
Database Management for Information Work   

3(2-2-5) 

HIS322 การเผยแพร่สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Dissemination by Information Technology 

3(2-2-5) 

HIS325 การวิเคราะห์และออกแบบระบบในงานสารสนเทศ 
System Analysis and Design in Information Work 

3(2-2-5) 

HIS336 บริการห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ 
Library and Information Center Services 

3(3-0-6) 

HIS341 จริยธรรมวิชาชีพสารสนเทศ  
Ethics for Information Professionals 

3(3-0-6) 

HIS345 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการด้านเอกสารระบบประกันคุณภาพ  
Introduction to Documentation of Quality System 

3(2-2-5) 

HIS411 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ 
Research in  Information Science 

3(2-2-5) 

HIS412 สัมมนาทิศทางและแนวโน้มทางสารสนเทศศาสตร์ 
Seminar on Current Issues and Trends in Information Science 

3(2-2-5) 

HIS441 ห้องสมุดอัตโนมัติ 
Library Automation 
 

3(3-0-6) 
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2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

HIS213 การจัดการหอจดหมายเหตุและจดหมายเหตุ 
Management of Archival Repositories and Archived Materials 

3(2-2-5) 

HIS214 สารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ 
Information for the Elderly 

3(3-0-6) 

HIS224 คอมพิวเตอร์กราฟิกในงานสารสนเทศ 
Computer Graphics in Information Work          

3(2-2-5) 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

HIS225 การสร้างสื่อดิจิทัลในงานสารสนเทศ 
Digital Media Production in Information Work 

3(2-2-5) 

HIS226 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในงานสารสนเทศ 
E-commerce in Information Work 

3(2-2-5) 

HIS227 การพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Publishing 

3(3-0-6) 

HIS228 การท ารายการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล 
Cataloging Electronic and Digital Resources 

3(2-2-5) 

HIS229 โปรแกรมประยุกต์ในงานสารสนเทศ   
Application Software in Information Work 

3(2-2-5) 

HIS231 การบริการสารสนเทศ  
Information Services 

3(2-2-5) 

HIS243 การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน  
Library of Congress Classification 

3(2-2-5) 

HIS246 ห้องสมุดดิจิทัล 
Digital Library 

3(3-0-6) 

HIS311 สารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น  
Information of Local Wisdom 

3(2-2-5) 

HIS312 ภาษาไทยส าหรับงานสารสนเทศ  3(2-2-5) 
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Thai Language for Information Work 
HIS313 สารสนเทศกับสังคม   

Information and Society               
3(3-0-6) 

HIS314 สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
Science and Technology Information 

3(3-0-6) 

HIS315 สารสนเทศเพ่ือธุรกิจ  
Information for Business 

3(3-0-6) 

HIS316 สารสนเทศส าหรับเด็กและเยาวชน 
Information for Children and Young Adults 
 

3(3-0-6) 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

HIS317 การบริหารโครงการด้านสารสนเทศ 
Information Management Project          

3(2-2-5) 

HIS319 สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต   
Information for Life Quality Development 

3(3-0-6) 
 

HIS323 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Resources Management 

3(2-2-5) 

HIS324 การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ 
Online Searching 

3(2-2-5) 

HIS326 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานสารสนเทศ 
Web Design and Development in Information Work 

3(2-2-5) 

HIS327 การออกแบบอินโฟกราฟิกในงานสารสนเทศ 
Infographic Design in Information Work 

3(2-2-5) 

HIS331 บริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต   
Internet-Based Information Services 

3(3-0-6) 

HIS332 จิตวิทยาการให้บริการสารสนเทศ 
Information Services Psychology 

3(3-0-6) 

HIS333 การปรุงแต่งสารสนเทศ   
Information Consolidation 

3(2-2-5) 

HIS334 ธุรกิจสารสนเทศ  3(3-0-6) 
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Information Business 
HIS335 
 

การตลาดและการเผยแพร่สารสนเทศ 
Marketing and Information Dissemination 

3(3-0-6) 

HIS337 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์   
Customer Relationship Management 

3(3-0-6) 

HIS342 การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

Serials Management  
3(2-2-5) 

 
 
 

  

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

HIS344 ระบบการจัดการส านักงาน   
Office Management Systems 

3(2-2-5) 

HIS346 การจัดการร้านหนังสือ 
Book Store Management 

3(3-0-6) 

HIS413 การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
Reading Promotion and Lifelong Learning  

3(2-2-5) 

HIS414 การจัดการแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น 
Local Information Management 

3(2-2-5) 

HIS442 ห้องสมุดโรงเรียน 
School Library 

3(3-0-6) 

HIS443 ห้องสมุดประชาชน 
Public Library 

3(3-0-6) 

HIS444 ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
Academic Library 

3(3-0-6) 

HIS445 ห้องสมุดเฉพาะและศูนย์สารสนเทศ 
Special Library and Information Centers 

3(3-0-6) 

 
2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง จ านวนไม่น้อยกว่า 
7 หน่วยกิต 
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2.2.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

HIS453 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
Pre-Cooperative Education for Information Science 

1(45) 

HIS454 สหกิจศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
Cooperative Education for Information Science 

6(640) 

 
 

2.2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

HIS451 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ 
Preparation for Professional Experience in Information Science         

2(90) 

HIS452 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ 
Professional Experience in Information Science 

5(450) 

 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า          6     หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชา  
ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
*** ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติ
การศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า     45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      3  หน่วยกิต ** 
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หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
 รหัสรายวิชาประกอบไปด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว 

   อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ 
   อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา 
   ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงความยากง่าย 
   ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 
 ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 
  HIS หมู่วิชาสารสนเทศศาสตร์ 

VGE หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
3.1.4 การจัดแผนการศึกษา  

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป 

VGEXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 7 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

HIS111 
HIS113 

ภาษาอังกฤษส าหรับงานสารสนเทศ 1 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศศาสตร์ 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

HIS121 ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

HIS141 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 19 

 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป 

VGEXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 7 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

HIS112 ภาษาอังกฤษส าหรับงานสารสนเทศ 2 3(3-0-6) 

HIS221 
HIS336 

ระบบสารสนเทศ 
บริการห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
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HIS441 ห้องสมุดอัตโนมัติ 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 
**สามารถเลือก
ได้ 1 วิชา** 

HIS312 
HIS331 
HIS337 

 

ภาษาไทยส าหรับงานสารสนเทศ 
บริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต   
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์   
 

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

รวมหน่วยกิต 22 
 
 
 
 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป 

VGEXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 6 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

HIS211 
HIS241 
HIS242 
HIS321 

พฤติกรรมของผู้ใช้และความต้องการสารสนเทศ  
การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ 
การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ  
การจัดการฐานข้อมูลส าหรับงานสารสนเทศ 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 
**สามารถเลือก
ได้ 1 วิชา** 

HIS213 การจัดการหอจดหมายเหตุและจดหมายเหตุ  3(2-2-5) 

HIS224 โปรแกรมประยุกต์ในงานสารสนเทศ  3(2-2-5) 

HIS227 
HIS231 
HIS314 
HIS334 

การพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
การบริการสารสนเทศ 
สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ธุรกิจสารสนเทศ 

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

รวมหน่วยกิต 22 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป 

VGEXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 6 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 
 

HIS244 
HIS322 

การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ 
การเผยแพร่สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

HIS325 การวิเคราะห์และออกแบบระบบในงานสารสนเทศ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 
**สามารถเลือก
ได้ 1 วิชา** 

HIS214 
HIS225 
HIS226 
HIS228 
HIS243 
HIS246 
HIS313 

สารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ 
การสร้างสื่อดิจิทัลในงานสารสนเทศ 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในงานสารสนเทศ  
การท ารายการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล 
การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
ห้องสมุดดิจิทัล 
สารสนเทศกับสังคม   

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

HIS315 
HIS332 

สารสนเทศเพ่ือธุรกิจ  
จิตวิทยาการให้บริการสารสนเทศ 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

HIS342 การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 22 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป 

VGEXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 4 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

HIS223 
HIS341 

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์   
จริยธรรมวิชาชีพสารสนเทศ 

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

HIS345 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการด้านเอกสารระบบ
ประกันคุณภาพ  

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 
**สามารถเลือก
ได้ 2 วิชา** 

HIS224 
HIS316 
HIS323 
HIS324 
HIS333 
HIS444 
HIS445 

คอมพิวเตอร์กราฟิกในงานสารสนเทศ 
สารสนเทศส าหรับเด็กและเยาวชน 
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ 
การปรุงแต่งสารสนเทศ   
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
ห้องสมุดเฉพาะและศูนย์สารสนเทศ 

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

รวมหน่วยกิต 19 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

HIS115 
HIS222 
HIS318 
HIS411 

หลักการจัดการความรู้ 

การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ 
สถิติเพ่ือการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ 
การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 
**สามารถเลือก
ได้ 2 วิชา** 

HIS311 
HIS319 
HIS326 
HIS327 
HIS335 
HIS344 
HIS346 
HIS443 
HIS442 

สารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานสารสนเทศ 
การออกแบบอินโฟกราฟิกในงานสารสนเทศ 
การตลาดและการเผยแพร่สารสนเทศ 
ระบบการจัดการส านักงาน 
การจัดการร้านหนังสือ 
ห้องสมุดประชาชน  
ห้องสมุดโรงเรียน 

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

รวมหน่วยกิต 18 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

HIS412 สัมมนาทิศทางและแนวโน้มทางสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชา ปฏิบัติการ
ฯ) 
**สามารถเลือก
ได้ 1 วิชา** 

HIS451 
HIS453 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ 
การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

2(90) 
1(45) 

   

หมวดวิชา 
เลือกเสรี 

XXX เลือกเสรี 6 

   
รวมหน่วยกิต 10/11 

 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ HIS452 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ 5(450) 
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(วิชา ปฏิบัติการ
ฯ) 
**สามารถเลือก
ได้ 1 วิชา** 

HIS454 สหกิจศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 6(640) 

   

รวมหน่วยกิต 5/6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
HIS111  ภาษาอังกฤษส าหรับงานสารสนเทศ 1 3(3-0-6) 
 English Language for  Information Work 1  
                         ค าศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานสารสนเทศ โดยเน้นทักษะด้านการฟัง   
และการพูดภาษาอังกฤษซึ่งจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ 
   
HIS112 ภาษาอังกฤษส าหรับงานสารสนเทศ 2   3(3-0-6) 
 English Language for  Information Work 2  

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนโดยเน้นส านวนภาษาที่ใช้ใน          
การปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ 
   
HIS113 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Fundamentals of Information Science  

ความหมาย ความส าคัญ ขอบเขตของสารสนเทศศาสตร์  ความสัมพันธ์กับสาขาวิชา
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อ่ืน  สารสนเทศกับสังคมปัจจุบัน ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการและให้บริการ
สารสนเทศ นักวิชาชีพสารสนเทศ คุณธรรม จริยธรรมสารสนเทศของผู้ประกอบวิชาชีพ 
   
HIS115 หลักการจัดการความรู้ 3(2-2-5) 
 Knowledge Management Principles  
                     ความหมาย ความส าคัญ ขอบเขต รูปแบบและทฤษฎีการจัดการความรู้ กระบวนการ 
เครื่องมือในการจัดการความรู้ วงจรการจัดการความรู้และการสร้างเกณฑ์การจัดการความรู้ การ
สื่อสารและการแบ่งปันความรู้ การประยุกต์การจัดการความรู้เพ่ือการด าเนินงานในวิชาชีพสารสนเทศ 
   
HIS121 ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Fundamentals of Information Technology  

แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภท บทบาท ผลกระทบและพัฒนา    
การของเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดการสารสนเทศ 
ปัญหาและแนวโน้มเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
HIS141 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ    3(3-0-6) 
 Information Resource Development  

ความหมาย ความส าคัญ ประเภท คู่มือและแหล่ งทรัพยากรสารสนเทศ 
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การประยุกต์เทคโนโลยีในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
ความร่วมมือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 
   
HIS211 พฤติกรรมของผู้ใช้และความต้องการสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 User Behavior and Information Needs  
                    ความหมาย ประเภท และความต้องการของผู้ใช้ พฤติกรรมการแสวงหา  และใช้
สารสนเทศของผู้ใช้ ตลอดจนกระบวนการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการสารสนเทศผู้ใช้ 
   
HIS213    การจัดการหอจดหมายเหตุและจดหมายเหตุ 3(2-2-5) 
 Management of Archival Repositories and Archived  

Materials 
 

ความหมายและคุณค่าของจดหมายเหตุ คามแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่าง
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ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ ประวัติและงานจดหมายเหตุในประเทศไทยและต่างประเทศ หน่วยงาน
จดหมายเหตุที่ส าคัญในประเทศไทย การบริหารและด าเนินงานจดหมายเหตุ การจัดการหอจดหมาย
เหตุและจดหมายเหตุ การเก็บรวบรวม การจัดหา การประเมินค่า การจัดหมวดหมู่ การสงวนรักษา 
การจัดบริการ  
   
HIS214   สารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ 3(3-0-6) 
 Information  for the Elderly  

ความหมาย  คว ามส า คัญของส ารสน เทศส าห รั บผู้ สู ง อ ายุ  พฤติ ก ร รม                
และความต้องการสารสนเทศของผู้สูงอายุ รูปแบบ ขอบข่ายเนื้อหาสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ       
การจัดการสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ แหล่งผลิตและบริการสารสนเทศสาหรับผู้สูงอายุ 
  

 
 
 

 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
HIS221 ระบบสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 Information Systems  

ความหมาย ความส าคัญ และพัฒนาการ บทบาท และประเภทของระบบสารสนเทศ     
การวิ เคราะห์ความต้องการสารสนเทศขององค์กร  การวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ               
และการประเมินผลระบบสารสนเทศ 
   
HIS222   การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Information Storage and Retrieval  

ความหมาย องค์ประกอบและขั้นตอนของการจัดเก็บและค้นคืน เทคโนโลยี          
ที่ใช้ในการจัดเก็บและค้นคืน กลยุทธ์การค้นคืน และการประเมินผลการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ   
   
HIS223 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Data Communication and Computer Networks  
                    แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สื่อที่ ใช้         
ในการส่งข้อมูล การส่งข้อมูลแบบต่างๆ สถาปัตยกรรมเครือข่าย เทคโนโลยีเครือข่าย มาตรฐาน         
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ที่เก่ียวข้องและแนวโน้มการสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
   
HIS224  คอมพิวเตอร์กราฟิกในงานสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Computer Graphics in Information Work  

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบการสร้าง จัดการ 
และประมวลผลภาพกราฟิก เพ่ือน าเสนอในงานสารสนเทศ 
   
HIS225    การสร้างสื่อดิจิทัลในงานสารสนเทศ    3(2-2-5) 
 Digital Media Production in Information Work  

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อดิจิทัล หลักการ รูปแบบ การออกแบบสื่อดิจิทัล        
การสร้างสื่อดิจิทัลอย่างง่ายด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป การวางแผน การเขียนบท การสร้างสื่อดิจิทัล     
เพ่ือการน าเสนอ และการน าสื่อดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในงานด้านสารสนเทศศาสตร์ 
  

 
 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
HIS226    พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในงานสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 E-commerce in Information Work  

ความหมาย ขอบข่าย และรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในงานสารสนเทศ 
กระบวนการประกอบการและแนวโน้มของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในงานสารสนเทศ   
   
HIS227   การพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์   3(3-0-6) 
 Electronic Publishing  

ความหมาย พัฒนาการ ประเภท และรูปแบบการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการ
และเทคโนโลยีในการผลิตสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายและสัญญาอนุญาตเกี่ยวกับการพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ บทบาทห้องสมุดในการจัดท าสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐานและขั้นตอนในการจัดท า
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
   
HIS228 การท ารายการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล   3(2-2-5) 
 Cataloging  Electronic and Digital Resources  

ความหมาย ความส าคัญ และหลักเกณฑ์การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ
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อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล ด้วยระบบที่เป็นมาตรฐานสากล การสร้างตัวแทนรายการ และการก าหนด
รายการเข้าถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล 
   
HIS229   โปรแกรมประยุกต์ในงานสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Application Software in Information Work  

แนวคิดและหลักการของโปรแกรมประยุกต์  รูปแบบโปรแกรมประยุกต์                
ที่ใช้กับงานสารสนเทศ โครงสร้างโปรแกรม และการเลือกโปรแกรมประยุกต์ การวิเคราะห์ระบบงาน     
เพ่ือน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ การประเมินผลการใช้โปรแกรมประยุกต์  
ที่ส าคัญในงานสารสนเทศ 
  

 
 
 
 

 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
HIS231 การบริการสารสนเทศ  3(2-2-5) 
 Information Services  

ปรัชญา แนวคิด ของการบริการอ้างอิงและสารสนเทศ ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือ   
ในการบริการอ้างอิงและสารสนเทศ ส ารวจและประเมินคุณค่าแหล่งสารสนเทศอ้างอิง  กลยุทธ์        
ในการจัดบริการ บริการอ้างอิงเสมือน คุณลักษณะของผู้ให้บริการ จริ ยธรรมในการให้บริการ        
การประเมินและส่งเสริมบริการ วิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มในการให้บริการ ฝึกปฏิบัติการ            
ที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย  
   
HIS241 การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ    3(2-2-5) 
 Information Analysis and Synthesis  

ความหมาย ความส าคัญ และหลักการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาของทรัพยากร
สารสนเทศ ด้วยระบบทศนิยมดิวอ้ี การก าหนดหัวเรื่อง ศัพท์สัมพันธ์ และค าส าคัญ เพ่ือการจัดเก็บ 
สืบค้น และการเข้าถึงสารสนเทศ 
   
HIS242 การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 3(2-2-5) 
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 Cataloging  Information Resources  
ความหมาย ความส าคัญ และหลักเกณฑ์การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ     

ด้วยระบบที่เป็นมาตรฐานสากล การสร้างตัวแทนรายการ และการก าหนดรายการเข้าถึงสารสนเทศ 
   
HIS243 การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน  3(2-2-5) 
 Library of Congress Classification  

ความหมาย ความส าคัญ และหลักการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาของทรัพยากร
สารสนเทศ ด้วยระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน การก าหนดหัวเรื่อง ศัพท์สัมพันธ์ และค าส าคัญ        
เพ่ือการจัดเก็บ สืบค้น และการเข้าถึงสารสนเทศ 
  

 
 
 
 

 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
HIS244 การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Management of Information Service Institutes  

ทฤษฎีและหลักการบริหาร การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ ได้แก่ การวางแผน 
การจัดองค์การ การสั่งการ การควบคุมงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับการบริหาร 
   
HIS246   ห้องสมุดดิจิทัล   3(3-0-6) 
 Digital Library  

ความหมาย พัฒนาการ โครงสร้าง รูปแบบ และโปรโตคอลของห้องสมุดดิจิทัล 
มาตรฐานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง การเลือกและจัดหาระบบห้องสมุดดิจิทัล การพัฒนา ประเมินผล   
การใช้ และแนวโน้มของห้องสมุดดิจิทัล  
   
HIS311 สารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น  3(2-2-5) 
 Information of Local Wisdom  

ความหมาย ลักษณะ ประเภท และความส าคัญภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งผลิตอนุรักษ์ 
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และบริการสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการและด าเนินงาน
สารสนเทศท้องถิ่น  
   
HIS312  ภาษาไทยส าหรับงานสารสนเทศ  3(2-2-5) 
 Thai Language for Information Work  

การอ่าน การสรุปความ การจับใจความ การย่อความ การตีความ การเขียน
เรียงความ การเขียนบทคัดย่อ และการเขียนผลงานทางวิชาการรูปแบบอ่ืนๆ ด้านสารสนเทศศาสตร์ 
   
HIS313 สารสนเทศกับสังคม  3(3-0-6) 
 Information and Society  
                      ความหมาย ความส าคัญ ขอบเขต และพัฒนาการของวิชามนุษยศาสตร์           
และสังคมศาสตร์ สารสนเทศที่ส าคัญในวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บุคคล และสถาบัน          
ที่เก่ียวข้อง 
   
รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
HIS314 สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Science and Technology Information  
                      ความหมาย ความส าคัญ ขอบเขต และพัฒนาการของวิชาวิทยาศาสตร์             
และเทคโนโลยี สารสนเทศท่ีส าคัญในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคคล และสถาบันที่เก่ียวข้อง 
   
HIS315 สารสนเทศเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Information for Business  
                      ความหมาย ความส าคัญ ขอบเขต และพัฒนาการของวิชาธุรกิจ สารสนเทศที่ส าคัญ
ในวิชาธุรกิจ บุคคล และสถาบันที่เก่ียวข้อง 
   
HIS316 สารสนเทศส าหรับเด็กและเยาวชน   3(3-0-6) 
 Information for Children and Young Adults  

ความหมาย  ประเภท และลักษณะของสารสนเทศ รางวัลวรรณกรรมส าหรับเด็ก
และเยาวชนบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการผลิตสารสนเทศส าหรับเด็กและเยาวชน การวิเคราะห์        
ความต้องการของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับความสนใจในวรรณกรรม การประเมินคุณค่า              
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และการให้บริการ การผลิตวรรณกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 
   
HIS317 การบริหารโครงการด้านสารสนเทศ   3(2-2-5) 
 Information Management Project           
                     ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการโครงการ กระบวนการบริหารโครงการ          
การวางแผน การออกแบบโครงการ การประเมินความต้องการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
การท าโครงการบริหารจัดการโครงการด้านสารสนเทศ การประเมินโครงการ 
   
HIS318 สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Statistics for Information Science Research  

ความหมายสถิติ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ความน่าจะเป็น ตัวแปร การแจกแจง 
สถิติเชิงบรรยาย สถิติเชิงอ้างอิง การทดสอบสมมุติฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการประยุกต์      
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานสารสนเทศ 
   
รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
HIS319     สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 
 Information for Life Quality Development  
                    แนวคิดและหลักการของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือคุณภาพชีวิต  นโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย ทิศทาง แนวโน้ม ผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศ       
และการบูรณาการสารสนเทศเพ่ือพัฒนาสังคม 
   
HIS321 การจัดการฐานข้อมูลส าหรับงานสารสนเทศ  3(2-2-5) 
 Database Management for Information Work  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล ทฤษฎีเบื้องต้น และการใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป    
ที่เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท การออกแบบ การจัดการฐานข้อมูลทางสารสนเทศศาสตร์   
   
HIS322 การเผยแพร่สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Information Dissemination by Information Technology           

ความหมาย ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของการเผยแพร่ในงานสารสนเทศ 
หลักการ การวางแผน และวิธีการด าเนินงานการเผยแพร่สารสนเทศ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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เพ่ือการเผยแพร่ สารสนเทศ 
   
HIS323   การจัดการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
 Electronic Resources Management  

ความหมาย พัฒนาการ ความส าคัญ ประเภท ผู้ผลิตและจ าหน่าย และการจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหา การเข้าถึง การรวบรวม และการประเมิน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวโน้มในการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
   
HIS324 การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์  3(2-2-5) 
 Online Searching    
                      ความหมาย พัฒนาการ หลักการ และเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศที่ปรากฏ        
บนอินเทอร์เน็ตและฐานข้อมูล การวิเคราะห์และประเมินสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตและฐานข้อมูล 
การออกแบบเว็บเพ็จส าหรับการบริการสืบค้นออนไลน์ 
   
รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
HIS325 การวิเคราะห์และออกแบบระบบในงานสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 System Analysis and Design in Information Work  

ความหมาย ความส าคัญ และทฤษฎีการวิ เคราะห์ระบบงานสารสนเทศ            
การออกแบบและพัฒนาระบบ วงจรการพัฒนาระบบ รวมถึงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบ และ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่    
   
HIS326   การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Web Design and Development in Information Work  
                    การออกแบบโครงสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป การใช้ เครื่องมือ             
การออกแบบเว็บเพจของสถาบันบริการสารสนเทศด้วยความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการออกแบบเว็บ
เพจ การใช้ภาพประกอบเว็บเพจ การเชื่อมโยงสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
   
HIS327      การออกแบบอินโฟกราฟิกในงานสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Infographic Design in Information Work  

ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ รูปแบบของอินโฟกราฟิก การรวบรวมข้อมูล 
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การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปข้อมูล ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ เพ่ือการออกแบบ อินโฟกราฟิก       
และการน าเสนอ 
   
HIS331 บริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต   3(3-0-6) 
 Internet-Based Information Services  

ความหมาย ความส าคัญ ประเภท และบริการบนอินเทอร์เน็ต เครื่องมือช่วยค้น 
เทคนิคการสืบค้น การวิ เคราะห์และประเมินสารสนเทศบนอินเทอร์ เน็ต  และจริยธรรม                 
การใช้อินเทอร์เน็ตในงานสารสนเทศ 
HIS332 จิตวิทยาการให้บริการสารสนเทศ   3(3-0-6) 
 Information Services Psychology  

ความส าคัญของจิตวิทยา การวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ในด้านความต้องการ         
ความแตกต่างระหว่างบุคคล มนุษย์สัมพันธ์ การเรียนรู้ การปรับตัว แรงจูงใจ และศึกษาพฤติกรรม  
ของผู้ใช้บริการสารสนเทศตลอดจนศึกษาถึงจิตวิทยาในการให้บริการสารสนเทศ   
   
รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
HIS333  การปรุงแต่งสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Information Consolidation  

ความหมาย และกระบวนการปรับแต่งสารสนเทศ การศึกษากลุ่มเปูาหมาย       
การคัดเลือก การประเมินค่า การวิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศ การปรับแต่งสารสนเทศ        
ทั้งรูปแบบและเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการของผู้ ใช้ เฉพาะกลุ่ม การเผยแพร่สารสนเทศ             
การประเมินผลสารสนเทศที่มีการปรับแต่งแล้ว และการจัดการของหน่วยปรับแต่งสารสนเทศ 
   
HIS334 ธุรกิจสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 Information Business  

การด าเนินงานของสถาบันบริการสารสนเทศเชิงพาณิชย์ บริษัทค้าสารสนเทศ 
นายหน้าค้าสารสนเทศ และปัจจัยที่มีต่ออิทธิพลต่อความต้องการซื้อสารสนเทศ และแนวโน้มของธุรกิจ
และอุตสาหกรรมสารสนเทศ 
   
HIS335 การตลาดและการเผยแพร่สารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Marketing and Information Dissemination   
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ความหมาย ความส าคัญของการตลาด การประยุกต์ ใช้ เทคนิคการตลาด            
เพ่ือการเผยแพร่สารสนเทศ การประชาสัมพันธ์เพ่ือเพ่ิมคุณค่าของสารสนเทศ ตลอดจนแนวโน้ม     
ของสารสนเทศ ในอนาคต 
   
HIS336 บริการห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Library and Information Center Services  

งานบริการของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ การจัดบริการของห้องสมุดและศูนย์
สารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการ การประเมินผลการให้บริการของห้องสมุด    
และศูนย์สารสนเทศ 
  

 
 
 
 

 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
HIS337 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์   3(3-0-6) 
 Customer Relationship Management  
                      ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การบริการลูกค้า ลักษณะและความ
ต้องการของลูกค้าในองค์การสารสนเทศ ประเภทและคุณภาพของการบริการ แนวปฏิบัติในการดูแล
ลูกค้า กลยุทธ์ในการบริการลูกค้า เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการลูกค้าและแนวโน้ม     
ในการบริการลูกค้า 
   
HIS341 จริยธรรมวิชาชีพสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Ethics for Information Professionals  

ความหมาย ความส าคัญของจริยธรรม บทบาท หน้าที่  ความรับผิดชอบ            
ของนักวิชาชีพสารสนเทศ จรรยาบรรณวิชาชีพ ปัญหาเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ การส่งเสริม     
และพัฒนาจริยธรรมในวิชาชีพ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศ สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศ
และความเป็นส่วนตัว ทรัพย์สินทางปัญญา 
   
HIS342 การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 3(2-2-5) 
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 Serials Management  
ความหมาย ประเภท และพัฒนาการของสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง กระบวนการจัดการ

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ได้แก่ การคัดเลือก การจัดหา การจัดระบบ และการให้บริการ รวมทั้งการประยุกต์   
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
   
HIS344 ระบบการจัดการส านักงาน   3(2-2-5) 
 Office Management Systems  

แนวคิดเกี่ยวกับส านักงานและงานส านักงาน การมอบหมายงานส านักงาน         
การบริหารส านักงาน ระบบการจัดการภายในส านักงาน การปรับปรุงระบบการจัดการส านักงาน     
การจัดการส านักงานอัตโนมัติ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในส านักงาน  
  

 
 
 

 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
HIS345   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการด้านเอกสารระบบประกัน

คุณภาพ  
3(2-2-5) 

 Introduction to Documentation of Quality System  
ความหมาย ความส าคัญ และหลักการทางด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพ   

ในงานสารสนเทศ การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การประกันคุณภาพ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพ 
   
HIS346 การจัดการร้านหนังสือ   3(3-0-6) 
 Book Store Management  

หลักการจัดการและการด าเนินงานร้านหนังสือ การค านวณจุดคุ้มทุน ศึกษา      
ชนิดของสินค้า การเก็บรักษาสินค้าในคลังหนังสือ การตกแต่งร้านค้า 
   
HIS411   การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์   3(2-2-5) 
 Research in  Information Science  

ความหมาย ประเภท ประโยชน์ของการวิจัย คุณสมบัติของนักวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย 
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กระบวนการในการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ การเขียนโครงร่างการวิจัย และการเสนอผลงานวิจัย   
   
HIS412  สัมมนาทิศทางและแนวโน้มทางสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Seminar on Current Issues and Trends in Information 

Science 
 

                     ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสัมมนา องค์ประกอบของการสัมมนา การด าเนินการ     
จัดสัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์และวิเคราะห์ประเด็นความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้าทางสารสนเทศ
ศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 

  

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
HIS413  การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3(2-2-5) 
 Reading Promotion and Lifelong Learning   
                     ความหมาย และความส าคัญของการอ่านและการเรียนรู้ พัฒนาการทางสมอง
เกี่ยวกับการคิดและการอ่าน การสร้างและฝึกทักษะการอ่าน กลวิธี พฤติกรรมความสนใจและปัญหา
ในการอ่านของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ การสร้างสังคมการอ่าน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน           
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   
HIS414    การจัดการแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Local Information Management  
                     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศท้องถิ่น ความหมาย ความส าคัญ ขอบเขต 
ประเภท และรูปแบบของสารสนเทศท้องถิ่น การจัดหา การจัดเก็บ การให้บริการ การพัฒนา
สารสนเทศท้องถิ่นและเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น 
   
HIS441 ห้องสมุดอัตโนมัติ 3(3-0-6) 
 Library Automation  
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ความหมาย  ความส าคัญ  และพัฒนาการของระบบห้ องสมุ ด อัต โนมั ติ               
การวางแผนพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ การเลือก การจัดหา การเตรียมการ การติดตั้งระบบ     
การบ ารุงรักษา การประเมินระบบ และแนวโน้มของห้องสมุดอัตโนมัติ 
   
HIS442 ห้องสมุดโรงเรียน                                                                                                       3(3-0-6) 
 School Library  
                      ลักษณะและความส าคัญของห้องสมุดโรงเรียนในฐานะแหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 
การด าเนินงานด้านนโยบาย แผนงาน งบประมาณ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์และ
ระบบการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ การให้บริการ
สารสนเทศ และการจัดท าโครงการต่างๆ ของห้องสมุด รวมถึงกิจกรรมที่เสริมการเรียนการสอน      
การอ่าน และการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้  เกณฑ์การประเมินคุณภาพ         
ของห้องสมุดโรงเรียน 
 
 

  

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
HIS443 ห้องสมุดประชาชน                                                                                                          3(3-0-6) 
 Public Library  
                     ลักษณะและความส าคัญของห้องสมุดประชาชนในฐานะแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประชาชน การด าเนินงานด้านนโยบาย แผนงาน งบประมาณ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
การวิเคราะห์และระบบการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ             
มาใช้การให้บริการสารสนเทศ และการจัดท าโครงการต่างๆ  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้
ตลอดชีวิต และการพัฒนาห้องสมุดประชาชนตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพ      
ของห้องสมุดประชาชน 
   
HIS444 ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา                                                                                                            3(3-0-6) 
 Academic Library  
                    ลักษณะและความส าคัญของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ในฐานนะหน่วยงาน         
ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การด าเนินงานด้านนโยบาย แผนงาน งบประมาณ      
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์และระบบการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ      
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ การให้บริการสารสนเทศ และการจัดท าโครงการต่างๆ            



                                                                                 42 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ของห้องสมุด มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
   
HIS445 ห้องสมุดเฉพาะและศูนย์สารสนเทศ                                                                                                        3(3-0-6) 
 Special Library and Information Centers  
                    ลักษณะและความส าคัญของห้องสมุดเฉพาะ และศูนย์สารสนเทศ ความแตกต่าง
ระหว่างห้องสมุดเฉพาะและศูนย์สารสนเทศ ลักษณะของห้องสมุดเฉพาะและศูนย์สารสนเทศ        
การด าเนินงานด้านนโยบาย แผนงาน งบประมาณ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์   
และระบบการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ การให้บริการ
สารสนเทศ   มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพของห้องสมุดเฉพาะและศูนย์สารสนเทศ 
 
 
 
 
 

  

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
HIS451 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ 2(90) 
 Preparation for Professional Experience in Information 

Science         
 

การจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ 
แรงจูงใจและคุณลักษณะให้เหมาะสมกับวิชาชีพ 
   
HIS452 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์     5(450) 
 Professional Experience in Information Science  

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาบันบริการสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ    
งานสารสนเทศโดยการศึกษา สังเกต แสวงหาประสบการณ์ การเรียนรู้ การด าเนินงาน สถาบันบริการ
สารสนเทศ 
   
HIS453 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 1(45) 
 Pre-Cooperative Education for Information Science  
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หลักการแนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
ความรู้พ้ืนฐานในการสมัครงาน แนวทางปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ความพร้อมในการท างาน
ร่วมกับผู้ อ่ืนๆ จริยธรรมในการประกอบอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบคุณภาพในสถาน
ประกอบการ และเทคนิคการน าเสนอโครงการ 
   
HIS454 สหกิจศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 6(640) 
 Cooperative Education for Information Science  

การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานในสถานประกอบการ ที่มีลักษณะ
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่ศึกษาอยู่ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ต่อเนื่องตามที่ได้รับมอบหมาย 
การจัดท ารายงาน และการน าเสนองานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
   
 
 
 

3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีที่
จบ 

ภาระการสอน (ชม./
สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 
1 นางสาว

ศศินันท์ 
เศรษฐ 
วัฒน์บดี 

รอง
ศาสตราจารย ์

 ศศ.ม. 
(บรรณารักษศาสตร์  
และสารนิเทศ
ศาสตร์) 
 กศ.บ. 
(บรรณารักษศาสตร์) 

มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 
มหาสารคาม 
 
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 
มหาสารคาม 

2535 
 
 

 
2531 

12 12 12 12 

2 นางสาว
อนงค์  
อนัน 
ตริยเวช 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 ค.ด. (การ
อุดมศึกษา)   
 อ.ม. 
(บรรณารักษศาสตร์) 
 อ.บ. 
(บรรณารักษศาสตร์)  

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2540 
 

2530 
 

2524 

12 12 12 12 
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3 นายเอก 
ศรีเชลียง 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 รป.ม. (รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 
 ศศ.ม. 
(บรรณารักษศาสตร์  
และสารนิเทศ
ศาสตร์) 
 ศศ.บ. 
(บรรณารักษศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 
มหาสารคาม 
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2545 
 

2537 
 
 
 

2531 

12 12 12 12 

4 นายมนัส 
สายเสมา 

อาจารย ์ ค.ด. (การบรหิาร
การศึกษา) 
กศ.ม. 
(บรรณารักษศาสตร์) 
อ.บ. 
(บรรณารักษศาสตร์) 

มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ์
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 
มหาสารคาม
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2557 
 

2530 
 
 

2522 

12 12 12 12 

 
 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีที่
จบ 

ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 
5 นายมนตรี  

ชินสมบูรณ ์
อาจารย ์ วท.ม.(เทคโนโลยี

สารสนเทศและ 
การสื่อสารประยุกต์) 
วท.บ.เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
(คอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 
มหาวิทยาลยัราชภฏั  
ร าไพพรรณ ี

2554 
 
 

2550 

12 12 12 12 

 

3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./
สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 

1 นางสาว
ศศินันท์ 
เศรษฐ 

รอง
ศาสตราจารย ์

 ศศ.ม. 
(บรรณารักษศาสตร์  
และสารนิเทศ

มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 
มหาสารคาม,2535. 

12 12 12 12 
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วัฒน์บดี ศาสตร์) 
 กศ.บ. 
(บรรณารักษศาสตร์) 

 
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 
มหาสารคาม,2531. 

2 นางสาว
อนงค์ 
อนันตริยเวช 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 ค.ด. (การ
อุดมศึกษา)   
 อ.ม. 
(บรรณารักษศาสตร์) 
 อ.บ. 
(บรรณารักษศาสตร์)  

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั,2540. 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั,2530.
มหาวิทยาลยัขอนแก่น
,2524. 

12 12 12 12 

 
 
 

 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./
สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 

3 นายเอก  
ศรีเชลียง 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 รป.ม. (รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 
 ศศ.ม. 
(บรรณารักษศาสตร์  
และสารนิเทศ
ศาสตร์) 
 ศศ.บ. 
(บรรณารักษศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั,2545. 
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ
มหาสารคาม,2537. 
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
,2531. 

12 12 12 12 

4 นายมนัส 
สายเสมา 

อาจารย ์ ค.ด. (การบรหิาร
การศึกษา) 
กศ.ม. 
(บรรณารักษศาสตร์) 
อ.บ. 
(บรรณารักษศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ,์2557. 
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 
มหาสารคาม,2530. 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น
,2522. 

12 12 12 12 

5 นายมนตรี  
ชินสมบูรณ ์

อาจารย ์ วท.ม.เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสารประยุกต ์

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน,2554. 

12 12 12 12 
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วท.บ.เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
(คอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลยัราชภฏั  
ร าไพพรรณ,ี2550. 

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ  
 - ไม่มี 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  
จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นหลักสูตร

ได้ก าหนดกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นวิชาบังคับและให้มีแผนการเรียนส าหรับ
นักศึกษาที่ต้องการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาต้องลงเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาสาขาวิชา                       
สารสนเทศศาสตร์ เว้นแต่กรณีที่นักศึกษามีปัญหาไม่สามารถไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้ก็จะเป็น   
การอนุโลมให้เรียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาสารสนเทศศาสตร์แทน 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ  ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ 

ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้ 
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี 1 หรือ ภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปีที่ 4  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
ข้อก าหนดในการท าโครงงาน หรืองานวิจัย ควรเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์เทคโนโลยี

เพ่ือการใช้งานจริง หรือเพ่ือการศึกษา หรือเพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยควรมีองค์กรที่อ้างอิง
และคาดว่าจะน าไปใช้งานหากโครงงานส าเร็จ โดยมีจ านวนผู้ร่วมโครงงาน 2 -3 คน และมีรายงาน 
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ที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด อย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้น
การสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางาน 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
โครงงานที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาใช้ในการท าโครงงาน ประโยชน์        

ที่จะได้รับจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม ในการท าโครงงาน 
โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 

5.3 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี 2 หรือ ภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปีที่ 4  

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

 
5.5 การเตรียมการ  

มีการก าหนดชั่วโมงการประชุมนักศึกษา การให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา  
ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงาน
ให้ศึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 

และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา น าเสนอโปรแกรม      
และการท างานของระบบ โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในขั้นต้น โดยเฉพาะการท างาน
หลักของโปรแกรม และการจัดสอบการน าเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า 3 คน 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.1  มีความรู้พ้ืนฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี 
ส ามารถประยุ กต์ ได้ อย่ า ง เหมาะสม       
ในการประกอบวิชาชีพและศึกษาต่อ     
ในระดับสูง 

รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพ้ืนฐานของศาสตร์
และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ   
มีปฏิบัติการ แบบฝึกหัด โครงงาน และกรณีศึกษา     
ให้นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง  

1.2  มีความรู้ทันสมัย ใฝุรู้ และมีความสามารถ 
พัฒนาความรู้ เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนา
งานและพัฒนาสังคม 

รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พ้ืนฐาน   
ในภาคบังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์       
มีโจทย์ปัญหาที่ท้าทายให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้      
ในการพัฒนาศักยภาพ 

1.3 คิดเป็น ท าเป็น และเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม 

ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือ
โครงงาน ให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา
แทนการท่องจ า 

1.4 มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่ า ง  ๆ       
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

มีทักษะการบริหารจัดการและท างานเป็น
หมู่คณะ 

ควรจัดแบบคณะท างาน แทนที่จะเป็นแบบงานเดี่ยว    
เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการท างานเป็นหมู่คณะ  

1.5 รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง      
และสามารถติดต่อสื่ อสารกับผู้ อ่ืนได้     
เป็นอย่างด ี

ต้องมีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล 
รวบรวมความรู้ที่นอกเหนือจากที่ได้น าเสนอในชั้นเรียน 
และเผยแพร่ความรู้ที่ได้ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน หรือ
ให้กับผู้สนใจภายนอก 

1.6 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศในการสื่ อสาร     
และใช้เทคโนโลยีได้ดี 

มีระบบเพ่ือสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่
นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกที่ส่งเสริมให้เกิดการแสวงหา
ความรู้ที่ทันสมัย การเผยแพร่ การถามตอบ และการแลกเปลี่ยน 
ความรู้ 

 
 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.7  มีความสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ 
พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ 
ให้ตรงตามข้อก าหนด 

ต้องมีวิชาที่บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาในการ
วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์ตามข้อก าหนดของโจทย์ปัญหาที่ได้รับ  

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย 
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง     
     2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
     3) มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
   2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
     1) การเป็นแบบอย่าง 
     2) ก าหนดกติกาเกี่ยวกับเวลาการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ชัดเจน 
     3) การมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าโดยระบุแหล่งอ้างอิงให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
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     4) การก าหนดกิจกรรมที่มีจิตอาสา 
   2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
     1) สังเกตการปฏิบัติตนของนักศึกษา 
     2) ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนและการส่งส่งงานครบ ตรงเวลาที่ก าหนด 
     3) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีการอ้างอิงครบถ้วน ถูกต้อง การไม่คัดลอกผลงาน
ของผู้อื่น (plagiarism)   
     4) การเข้าร่วมกิจกรรมที่มีจิตอาสา 
 2.2 ความรู้ 
      2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 
     1) มีความรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาทางสารสนเทศศาสตร์  
           2) มีความเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในทางสารสนเทศ
ศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง   
 
 
 
   2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     ใช้กระบวนการการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity-Based-Learning) ซึ่งเป็น
รูปแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่อง
นั้นๆ โดยผ่านกระบวนการและวิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น 
     1) การสอนแบบโครงงาน (Project-Based-Learning) 
     2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry)  
     3) การสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry cycle) 
   2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     1) ตรวจสอบกระบวนการท างาน ผลผลิตและผลลัพธ์ของงาน 
     2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง 
     3) การทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาค การทดสอบปลายภาค 
 2.3 ทักษะทางปัญญา 
      2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     1) สามารถแสดงทักษะการคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์นวัตกรรมอย่าง เป็นระบบ              
และมีวิจารณญาณ  
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     2) สามารถวิ เคราะห์  สั ง เคราะห์  บู รณาการความรู้และทักษะที่ เกี่ยวข้อง             
ทางสารสนเทศศาสตร์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ได้และสามารถแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องเหมาะสม 
   2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
     1) จัดกิจกรรมการอภิปราย การระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การเชื่อมโยง
ความรู้และการสรุปผลการเรียนรู้ 
     2) กิจกรรมการโต้วาที 
      2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
     1) ประเมินจากการน าเสนอผลการอภิปราย การระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ การเชื่อมโยงความรู้และการสรุปผลการเรียนรู้ 
     2) ประเมินจากข้อมูล เนื้อหาที่น ามาใช้ในการโต้วาที 
 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทและสถานการณ์  
     2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม 
   2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล     
และความรับผิดชอบ  
     1) การมอบหมายให้ท ากิจกรรมกลุ่มในลักษณะต่างๆ ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
     2) จัดกิจกรรมการน าเสนอข้อมูลเป็นกลุ่ม 
       2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล         
และความรับผิดชอบ  
    1) สังเกตความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
    2) สังเกตการแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม การเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มและสังเกต
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 
    3) สังเกตความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
    4) จัดกิจกรรมการสะท้อนความคิด (Reflection) 
 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
     1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
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     2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง  
การใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและน าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม 
      2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข          
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
     1) การมอบหมายให้สืบค้นข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต    
และฐานข้อมูลต่างๆ   
     2) การใช้เทคโนโลยี ภาษาและการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ในการน าเสนอข้อมูล        
เช่น การจัดท า power point การจัดท าแผนที่ความคิด (Mind Map) เป็นต้น  
     3) การฝึกวิเคราะห์เชิงเชิงตัวเลขด้านต่างๆ   
   2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
     1) ตรวจผลงานการสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต 
     2) ตรวจผลงานการใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอข้อมูล  
     3) ตรวจงานการวิเคราะห์เชิงเชิงตัวเลขด้านต่างๆ  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping)   

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 
 

2. ความรู้ 
 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 
 

4. ทักษะความ
ส าพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 
1. HIS111 ภาษาอังกฤษส าหรับงาน
สารสนเทศ 1 

           

2. HIS112 ภาษาอังกฤษส าหรับงาน
สารสนเทศ 2 

           

3. HIS113 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบั
สารสนเทศศาสตร ์    

           

4. HIS115 หลักการจดัการความรู ้            
5. HIS121 ความรู้พื้นฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

           

6. HIS141 การพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

           

7. HIS211 พฤติกรรมของผู้ใช้และ
ความต้องการสารสนเทศ 
 

           

8. HIS213 การจัดการหอจดหมาย
เหตุและจดหมายเหต ุ

           

9. HIS214 สารสนเทศส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ

           

10. HIS221 ระบบสารสนเทศ 
 

           

11. HIS222 การจัดเก็บและค้นคนื
สารสนเทศ 

           

12. HIS223 การสื่อสารข้อมลูและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์
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รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 
 

2. ความรู้ 
 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 
 

4. ทักษะความ
ส าพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 2 3 1 2 

13. HIS224 คอมพิวเตอร์กราฟิกใน
งานสารสนเทศ 

           

14. HIS225 การสร้างสื่อดิจิทลัใน
งานสารสนเทศ 

           

15. HIS226 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ในงานสารสนเทศ 

           

16. HIS227 การพิมพ์อิเล็กทรอนกิส ์            
17. HIS228 การท ารายการ
ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์และดจิิทัล 

           

18. HIS229โปรแกรมประยุกต์ใน
งานสารสนเทศ   

           

19. HIS231 การบริการสารสนเทศ 
 

           

20. HIS241 การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์สารสนเทศ 

           

21. HIS242 การท ารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ 

           

22. HIS243 ระบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน 

           

23. HIS244 การจัดการสถาบัน
บริการสารสนเทศ 

           

24. HIS246 ห้องสมุดดิจิทลั            
25. HIS311 สารสนเทศภมูิปัญญา
ท้องถิ่น             

26. HIS312 ภาษาไทยส าหรับงาน
สารสนเทศ 
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27. HIS313 สารสนเทศกับสังคม 
 

           

 
 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 
 

2. ความรู้ 
 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 
 

4. ทักษะความ
ส าพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 2 3 1 2 
28. HIS314 สารสนเทศทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

           

29. HIS315 สารสนเทศเพื่อธุรกิจ            
30. HIS316 สารสนเทศส าหรับเดก็
และเยาวชน 

           

31. HIS317 การบริหารโครงการ
ด้านสารสนเทศ 

           

32. HIS318 สถิติเพื่อการวิจยัทาง
สารสนเทศศาสตร ์

           

33. HIS319 สารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต   

           

34. HIS321 การจัดการฐานข้อมลู
ส าหรับงานสารสนเทศ  

           

35. HIS322 การเผยแพร่สารสนเทศ
ด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

           

36. HIS323 การจัดการทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ์

           

37. HIS324 การสืบค้นสารสนเทศ
ออนไลน ์

           

38. HIS325 การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบในงานสารสนเทศ 

           

39. HIS326 การออกแบบและ
พัฒนาเว็บในงานสารสนเทศ 

           

40. HIS327 การออกแบบอินโฟ
กราฟิกในงานสารสนเทศ 

           

41. HIS331 บริการสารสนเทศบน            
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อินเทอร์เน็ต 
 

 
 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 
 

2. ความรู้ 
 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 
 

4. ทักษะความ
ส าพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 2 3 1 2 
42. HIS332 จิตวิทยาการให้บริการ
สารสนเทศ 

           

43. HIS333 การปรุงแต่งสารสนเทศ            
44. HIS334 ธุรกิจสารสนเทศ 
 

           

45. HIS335 การตลาดและการ
เผยแพรส่ารสนเทศ 

           

46. HIS336 บริการห้องสมดุและ
ศูนย์สารสนเทศ 

           

47. HIS337 การจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ 

 

           

48. HIS341 จริยธรรมวิชาชีพ
สารสนเทศ 

           

49. HIS342 การจัดการ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

           

50. HIS344 ระบบการจดัการ
ส านักงาน              

51. HIS345 ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับ
การจัดการด้านเอกสารระบบ
ประกันคณุภาพ  

           

52. HIS346 การจัดการร้านหนังสอื            
53. HIS411 การวิจัยทางสารสนเทศ
ศาสตร ์

           

54. HIS412 สัมมนาทิศทางและ
แนวโน้มทางสารสนเทศศาสตร ์
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55. HIS413 การส่งเสริมการอ่าน
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

           

 
 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 
 

2. ความรู้ 
 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 
 

4. ทักษะความ
ส าพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 2 3 1 2 
56. HIS414 การจัดการแหล่ง
สารสนเทศท้องถิ่น 

           

57. HIS441 ห้องสมุดอัตโนมัต ิ  
 

 
          

58. HIS442 ห้องสมุดโรงเรียน            
59. HIS443 ห้องสมุดประชาชน            
60. HIS444 ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา 

           

61. HIS445 ห้องสมุดเฉพาะและ
ศูนย์สารสนเทศ 

           

62. HIS451 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศ
ศาสตร ์

           

63. HIS452 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสารสนเทศศาสตร ์

           

64. HIS453 การเตรียมสหกิจศึกษา
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์

           

65. HIS454 สหกิจศึกษาสาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร ์
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
พ.ศ. 2557 และแก้ไชเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 (ภาคผนวก ก) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ     

การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์         
จังหวัดปทุมธานี 

 การทวนสอบในระดับรายวิชาให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา                     
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน  

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้   
และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพ  
ของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนินการดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 

1) ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ 
การงานอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 หรือ ปีที่ 5  
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3) การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาส      

ในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษา
และเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ 
ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติ อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกั บกระบวนการเรียนรู้         
และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น (1) จ านวนโปรแกรมส าเร็จรูปที่พัฒนาเอง
และวางขาย  (2) จ านวนสิทธิบัตร  (3) จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (4) จ านวนกิจกรรม 
การกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ  (5) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 

2.3 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ช้ันปีท่ี ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1 มีความรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาทางสารสนเทศศาสตร์  

2 มีความเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในทางสารสนเทศศาสตร์ได้อย่าง
ถูกต้อง   

3 สามารถแสดงทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ    
4 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องทางสารสนเทศศาสตร์ เพื่อน าไป

ประยุกต์ใช้ได้และสามารถแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้ เป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา   
และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไชเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561  (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณค่าความเป็นอาจารย์ 

รายละเอียดของหลักสูตร การจัดท ารายละเอียดต่าง ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2552 (TQF) ตลอดจนให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย  

1.2 จัดนิเทศอาจารย์ใหม่ในระดับสาขาวิชา 
1.3 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ 
1.4 จัดระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) แก่อาจารย์ใหม่ 
1.5 จัดเตรียมคูม่ืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่ 
1.6 จัดปฐมนิเทศ 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวคอมพิวเตอร์
ศึกษาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ        
ในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้  
และคุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน   

และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง 
2.2.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
หลักสูตรมีการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 1.1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร      

และการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนา
หลักสูตร 

 1.1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้ 

 1.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน   
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงาน  
ทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง  
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้นต่ า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงาน         
ทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 
2.  บัณฑิต 
 จัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการ    
และวิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552    
คือเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สมารถประยุกต์ใช้ความรู้
เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมีความส านึกและความรับผิดชอบ   
ในฐานะพลเมืองและพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 คือ 
  2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.2 ด้านความรู้ 
  2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
  โดยส ารวจจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ
ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
3. นักศึกษา 
 3.1  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

 3.1.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 

 คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน  โดยนักศึกษา  
ที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้  โดยอาจารย์ของคณะทุกคน
จะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา   และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมง 
ให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรม
เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 

 3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

  กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่น    
ค าร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ  ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์            
ในแต่ละรายวิชาได้ 
 3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 3.2.1 ความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดแรงงานของสังคมมีมาก    
โดยนักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้งานท าไม่เกิน 3 เดือน 

 3.2.2 จากผลส ารวจเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร พบว่าผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตที่มีทักษะ      
ด้านภาษาต่างประเทศและด้านทักษะการปฏิบัติคอมพิวเตอร์ สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
 3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา 
  3.3.1 การรับนักศึกษา 



63 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

หน้า63 

    เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษา
ให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา 
    2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ /ด าเนินการ 

   3) มีการประเมินกระบวนการ 
   4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน 
   5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 3.3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
   การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา 
   2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินการ 
   3) มีการประเมินกระบวนการ 
   4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
   5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 3.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
   ผลที่เกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1) การคงอยู่ของนักศึกษา 
   2) การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
   3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 

4. อาจารย์ 
 4.1. การบริหารคณาจารย์ 

 4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

   มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์
ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง               
และต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

 4.1.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
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   คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และผู้สอน  จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  เก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร  ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเปูาหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

  4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
   ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก  เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง     

จากการปฏิบัติให้กับนักศึกษา  ดังนั้นคณะฯ ต้องก าหนดนโยบายว่าให้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน     
ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น และอาจารย์พิเศษ
จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงวุฒิการศึกษาขั้นต่ าปริญญาโท  หากมีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาโท 
ต้องมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี และให้เป็นไป        
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี             
เรื่องเกณฑ์การพิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
 4.2 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
  4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    ด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3) ประเมินกระบวนการการด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/ บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
  4.2.2 คุณภาพอาจารย์ 
    1) อาจารย์ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกร้อยละ 20 ขึ้นไปของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
    2) อาจารย์ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 60 ขึ้นไปของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
    3) มีค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรร้อยละ 20 ขึ้นไป 
  4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
    มีการรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ดังนี้ 
    1) การคงอยู่ของอาจารย์ 
    2) ความพึงพอใจของอาจารย์ 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน  
 5.1 การบริหารหลักสูตร 

 หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะ โดยรองคณบดีฝุายวิชาการ ประธาน
หลักสูตรท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหาร
หลักสูตร มีดังนี้ 

 5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF) 

 5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คือ คณบดี 
รองคณบดีฝุายวิชาการ คณะกรรมการประจ าหลักสูตร  ท าหน้าที่ บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเลขานุการคณะท าหน้าที่
ประสานงานอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ 

  5.1.3 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ 
ดังต่อไปนี้ 
   1) ร่วมกันก าหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ      
ในระดับอุดมศึกษา 
       2) ก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่ต้องการ 
   3) ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพ  อีกทั้งแปลงหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล      
การใช้หลักสูตร  
   4) เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา  
ท าการประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
   5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   6) รับผิดชอบในการก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสมจัดอาจารย์ 
จัดอาจารย์นิเทศ เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   7) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอ่ืนๆ อันจะเอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  
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5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน  
  5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน 
   1) แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
   2) หลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน     
สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ รวมทั้งการติดตามผล      
การเรียนการสอนและการจัดท ารายงาน 
  5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 
   1) สาขาวิชาจัดท าระบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน  เพ่ือให้ทราบปัญหา 
อุปสรรค และขีดความสามารถของผู้สอน 
   2) สาขาวิชาสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความใฝุรู้ของผู้เรียน     
และใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย 
   3)  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดท าระบบการประเมินผล
ผู้สอน โดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา 

 4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอน      
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
   5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี สาขาวิชาจัดท าร่างรายงานผล             
การด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา 
ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอต่อคณบดี 
   6) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์ผล    
การด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี และใช้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทักษะของอาจารย์
ผู้สอนในการใช้กลยุทธ์ การสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร 
และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 

5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร 
  5.3.1 จัดท ามาตรฐานขั้นต่ าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให้บังเกิดประสิทธิผล 
  5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนส าเร็จการศึกษา 
  5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
ทุกภาคการศึกษา 
  5.3.5 เมื่อครบรอบ 4 ปี สาขาวิชาเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการด าเนินงาน
หลักสูตร โดยประเมินจากการเยี่ยมชม ร่างรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร และจัดประเมิน
คุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 
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5.3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจ านวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์     
ของ สกอ. เพ่ือให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่     
ผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์         
ของบัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 
 
 5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
   5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
   ด าเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้  
   1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
   2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการสาขา 
    2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
    2.2) มีการน าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    2.3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
    2.4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
  5.4.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    ด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
   1) ก าหนดผู้สอน 
   2) การก ากับติดตาม และตรวจสอบการท า มคอ.3 – 4 
   3) ก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
   4) จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
   5) บูรณาการพันธกิจต่างๆ เข้ากับการเรียนการสอน โดย 
    ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    2) น าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3) ประเมินกระบวนการ 
    4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน 
    5) ด าเนินการตามวงจร PDCA 
  5.4.3 การประเมินผู้เรียน 
    ด าเนินการประเมินผู้เรียนดังนี้ 
    1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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    2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
     3) ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และมคอ.7)  
    โดยด าเนินการดังนี้ 
    3.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน 
    3.2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรียน 
    3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
    3.5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA 
  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

 6.1.1 การบริหารงบประมาณ 

  คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อ
ต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ            
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้      
ด้วยตนเองของนักศึกษา 

 6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

   คณะฯ มีความพร้อมด้านหนังสือ  ต ารา  และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านัก
หอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืน ๆ  รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น       
ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ ต าราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนอย่างพอเพียง 

1) สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
การสอน การปฏิบัติการและการท าวิจัย ใช้สถานที่ของคณะมนุษยศาสตร์        

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์การสอน การปฏิบัติการ และการท าวิจัย มีดังนี้ 
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ล าดับ รายการ จ านวน 

1 
ห้องเรียนปรับอากาศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมอุปกรณ์
การสอน ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพจากจอคอมพิวเตอร์ 
และเครื่องเสียง ความจุ 50 ที่นั่ง 

30 ห้อง 

2 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ความจุ 
40 เครื่อง เป็นระบบปฏิบัติการ Windows เครื่องฉายภาพจาก
จอคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพทึบแสง และเครื่องเสียง 

2 ห้อง 

3 เครื่องคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง 

4 เครื่องฉายภาพจากจอคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 

5 โทรทัศน์ 1 เครื่อง 
6 เครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง 

7 
ห้องประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือเป็นสถานที่จัด
สัมมนาทางวิชาการ 

3 ห้อง 

8 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เพ่ือเป็นสถานที่เตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1 หน่วยงาน 

 
2) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มีแหล่งความรู้             

ที่ สนับสนุนวิชาการทางสารสนเทศศาสตร์และสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหนังสือทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทั่วไปมากกว่า 140,000 เล่ม และมีวารสารวิชาการต่าง ๆ กว่า 1 ,800 
รายการ มีต าราที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 2,000 เล่ม และวารสารที่เกี่ยวข้องกับ
สารสนเทศศาสตร์ อีกไม่น้อยกว่า 80 รายการ 

 นอกจากนี้ห้องสมุดของคณะฯ ได้จัดเตรียมหนังสือทางด้านสารสนเทศศาสตร์      
กว่า 5,600 เล่ม วารสารด้านคอมพิวเตอร์กว่า 50 รายการ ดีวีดีรอมการศึกษา 300 เรื่อง และซีดีรอม 
5,400 แผ่น เพ่ือเป็นแหล่งความรู้เพ่ิมเติม 

 6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
   ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ   

และต ารา ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียน      
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การสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วม              
ในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอน
บางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อ
หนังสือด้วย 

   ในส่วนของคณะฯ จะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง 
และคณะฯ จะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด์  

 6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
   การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของคณะ 

ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้าหอสมุดกลาง และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียง
ของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อ
ของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความเพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย  
 6.2 การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  ด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้ 
  6.2.1 ด าเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  6.2.2 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
  6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา     
และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
    ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน ดังนี้ 
    1) มีระบบกลไกในการประเมินผู้เรียน 
    2) น าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนิน 
    3) ประเมินกระบวนการประเมินผู้เรียน 
    4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
    5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA  
  
7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเปูาหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา        
เพ่ือติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตาม    
ข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

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

X X X X X 

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

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

ช่วงก่อนการสอนให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับหลักสูตร         
และ/หรือ การปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอน       
ให้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา  

ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง ท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะ       
เพ่ือปรับปรุง และก าหนดประธานกรรมการประจ าหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงาน
ผลต่อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน  
1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่จาก มคอ. 3 
การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน 

 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 
2.1 นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ 
2.2 ผู้ใช้บัณฑิต 
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
รวมทั้งส ารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 
 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
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ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้ง           
จากมหาวิทยาลัย 
 
 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ       
และจาก มคอ.7 

4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร /ประธานหลักสูตร 
4.3  เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2561 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

พ.ศ. 2557 

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

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ. 2551 เพ่ือให้        

การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เป็นไปอย่าง                   

มีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ          

พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน         

พ.ศ. 2557 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  

 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557” 

 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2558 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน        

ในหลักสูตร ไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                         

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                                                                                                                

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                                                              

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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“คณะ” หมายความว่า คณะหรือหน่วยงานที่มีหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือ

ปริญญาตรี ที่นักศึกษาสังกัด มหาวิทยาลัย ราชภัฏว ไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์          

จังหวัดปทุมธานี 

“คณบดี” หมายความว่า  คณบดีของคณะ  

“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการคณะที่นักศึกษาสังกัด 

“คณะกรรมการประจ าหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนา

หลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา

หลักสูตร 

“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่ งได้รับแต่งตั้ งจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏ            

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนของ

นักศึกษา 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของ

นักศึกษาแต่ละหมู่เรียน 

“อาจารย์ประจ า” หมายความว่า อาจารย์ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

“นักศึกษาสะสมหน่วยกิต” หมายความว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและศึกษา

เป็นรายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิต ในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย       

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ที่มี       

การจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา

ปัจจุบัน และก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป 
“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

โดยเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น 
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“หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ      

แต่ละรายวิชา 

“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ

รายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 

“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การน าหน่วยกิตของรายวิชา          

ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยและให้หมายความรวมถึงการน าเนื้อหาวิชาของรายวิชา กลุ่มวิชา             

จากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ได้ศึกษาแล้ว และการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต      

จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานมาใช้ 

โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยจะไม่

น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

“แฟูมสะสมงาน (Portfolio)” หมายความว่า เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้           

ตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอ่ืนในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว      

ในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ 

ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจ

ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 

 

หมวด 1 

ระบบการบริหารงานวิชาการ 

 

ข้อ 6 มหาวิทยาลัยจัดการบริหารงานวิชาการ โดยให้มีหน่วยงาน บุคคล และคณะบุคคล 

ด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

6.1 สภาวิชาการ 

6.2 คณะกรรมการวิชาการ 

6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ 

6.4 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
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6.5 อาจารย์ที่ปรึกษา 

ข้อ 7 การแต่งตั้งสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 8 อ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย 

9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 

9.2 คณบดีทุกคณะและหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป        

เป็นกรรมการ 

9.3 นายทะเบียน  เป็นกรรมการ 

9.4 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและ

เลขานุการ 

9.5 รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 1 คน       

เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 10 ให้คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

10.1 พิจารณากลั่นกรองร่างประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการ       

จัดการศึกษาก่อนน าเสนอสภาวิชาการ 

10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

10.3 ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา 

10.5 พิจารณากลั่นกรองผู้ส าเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจะส าเร็จ

การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีต่อสภาวิชาการ 

10.6  พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร 

10.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 ข้อ 11 ให้คณะเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งบริหาร         

งานวิชาการโดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซึ่งคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบด้วย 
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11.1 คณบดี เป็นประธาน 

11.2 ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร เป็นกรรมการ 

11.3 รองคณบดีที่ดูแลงานวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

11.4 หัวหน้าส านักงานคณบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 12 ให้คณะกรรมการวิชาการคณะมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

12.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล

การศึกษา 

12.2 พิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา และสื่อ

ประกอบ     การเรียนการสอน  

12.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงานผลการ

ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 

(มคอ. 7)     ทุกสาขาวิชา  

12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตราก าลังผู้สอน 

12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตาม

วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 

12.8 พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 

12.9 พิจารณากลั่นกรองการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

12.10 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 13  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร จากอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชานั้น ๆ 

 ข้อ 14  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

            14.1  พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศอ่ืนใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ 

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
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14.2  จัดท าโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา สื่อ ประกอบการเรียน     

การสอน และจัดท าแนวการสอน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (มคอ. 4) ทุกรายวิชา 

14.3  พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงาน

ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ

หลักสูตร (มคอ. 7) ทุกสาขาวิชา 

14.4  จัดท าอัตราก าลังผู้สอนเสนอต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 

14.5  เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชา 

14.6  เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 

14.7  เสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 

14.8  ด าเนินการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 

14.9  ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  

14.10 ด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจ า

หลักสูตร 

14.11 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 15 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลเพ่ือท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีหน้าที่              

ให้ค าปรึกษาดูแล สนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน แผนการเรียน และให้มีส่วนในการ

ประเมินผลความก้าวหน้าในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 

 

หมวด 2 

ระบบการจัดการศึกษา 

 

ข้อ 16 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปี

การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดย     

แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
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ต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 โดยให้มีจ านวนชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกันได้กับ

การศึกษาภาคปกติ 

ข้อ 17 การก าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้ก าหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

17.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า        

15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

17.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ ใช้ เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อ              

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

17.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้ เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อ              

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

17.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน

หรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

ข้อ 18 การจัดการศึกษา มีดังนี้ 

18.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เป็นการจัดการศึกษาที่มี 

การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  และไม่เกิน 22 หน่วยกิต  และ         

ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time Education) เป็นการจัดการศึกษา

ที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.3 การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา (Particular Time Period Education) เป็น

การจัดการศึกษาในบางช่วงเวลาของปีการศึกษา หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร หรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

18.4 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้    

การสอนทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร 

หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เป็นการจัดการศึกษาเป็นชุด

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.6 การศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา (Block Course Education) เป็นการจัด

การศึกษาที่ก าหนดให้นักศึกษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.7 การศึกษาแบบนานาชาติ (International Education) เป็นการ               

จัดการศึกษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศทั้งหมดซึ่ งอาจจะเป็นความร่วมมือของสถานศึกษา               
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หรือหน่วยงานในประเทศ หรือต่างประเทศ และมีการจัดการให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตร

สากล 

18.8 การศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (Pre-degree Education) เป็นการศึกษาแบบ

รายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.9 การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Dual Bachelor’s 

Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนศึกษาในระดับปริญญาตรีพร้อมกัน 2 หลักสูตร 

โดยผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากท้ัง 2 หลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.10 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาที่ 2 (The Second 

Bachelor’s Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วมาศึกษา     

ในระดับปริญญาตรีเพ่ือรับปริญญาที่ 2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.11  การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Bachelor’s Honors 

Program) เป็นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านสติปัญญา ความรู้ความสามารถ 

ได้ศึกษาตามศักยภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.12 การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

 

หมวด 3 

หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 

 

ข้อ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไว้ 2 ระดับ ดังนี้ 

19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     

ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 

19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 

19.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  (4 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        

ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

19.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  (5 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        

ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 
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19.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        

ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

ข้อ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด ดังนี้ 

20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 

20.1.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้ เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 5               

ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

20.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 6         

ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

20.1.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8         

ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา 

20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย

กว่า 4 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 

20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 

20.2.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้ เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 10               

ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 9 ปีการศึกษา 

20.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  

14 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา 

20.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  

17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปีการศึกษา 

20.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย

กว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
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หมวด 4 

การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

 

ข้อ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ให้เป็นไปตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 22 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี ต้องส าเร็จ

การศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง 

22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา

หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

22.3 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 

22.4 ไม่เปน็คนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 

22.5 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

ข้อ 23 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสะสมหน่วยกิต  

23.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าจาก

สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

23.2 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 

23.3 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 

23.4 มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

หมวด 5 

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

 

ข้อ 24 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

24.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 



85 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

85 

24.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะ

ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก ่

25.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียน                                                              

ในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน          

9 หน่วยกิต 

25.2 นักศึกษาไม่ เต็ มเวลา หมายถึ ง นั กศึกษาที่ มี การลงทะเบียนเรี ยน                                                                      

ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

ข้อ 26 การลงทะเบียนเรียน 

26.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและช าระเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละ 

ภาคการศึกษาหากพ้นก าหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการช าระเงินเพ่ือรักษาสภาพ

นักศึกษา 

26.2 ก าหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการช าระเงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียน     

ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียน

ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ

และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

หรือภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ขอยกเว้นการลงทะเบียนรายวิชา 

สามารถลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิตได้ 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือกรณีจะขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 25 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ

การลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และไม่เกิน 12 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน 

ทั้งนี้ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการประจ า

หลักสูตร ก่อนการลงทะเบียน  

การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด

หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเวลาการจัดการศึกษาให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า     
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8 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ในกรณีมีความจ าเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห์ โดยต้องมี

จ านวนชั่วโมงเรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ  

นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ใน

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

26.3.1 วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน 

และจะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 10 คน 

26.3.2 วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปิดสอน

ให้แก่นักศึกษาที่เคยเรียนวิชานั้นมาก่อนและมีผลการประเมินไม่ผ่านเท่านั้น  

26.3.3 วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้เปิดสอนได้ตามความจ าเป็นโดยความ

เห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

26.3.4 วิชาที่ต้องศึกษาเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เพ่ือให้ครบตามโครงสร้าง

หลักสูตร 

26.3.5 วิชาอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

26.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถูก

ปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

26.5 เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง

อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนหมดก าหนดการลงทะเบียนเรียน 

26.6 นักศึกษาที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน

เรียนในหลักสูตรอ่ืนได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตร ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.7 นักศึกษามีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 

26.8 นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่ศึกษา

อยู่ในระยะเวลาตามที่หลักสูตรก าหนด หรือเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ    

2 ปริญญา 

26.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือ

จ ากัดจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 
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26.10 นักศึกษาต้องตรวจสอบสถานสภาพการเป็นนักศึกษาก่อน ถ้าไม่มีสิทธิใน

การลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอ

ค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน 

26.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการ

เป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ 

26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต่างมหาวิทยาลัยได้ โดยความเห็นชอบ

ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) 

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 

D หรือ P ก่อนลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องเป็น

โมฆะ เว้นแต่บางหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะหรือภายใต้การควบคุมขององค์กรวิชาชีพให้เป็นไปตาม

มาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียนเป็น F ได้ ยกเว้นการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้าย

เพ่ือให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ข้อ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 

28.1 รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้ D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ าได้

ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด โดยจ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของ

รายวิชาที่เรียนซ้ านี้ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

28.2 นักศึกษาที่ได้ F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา

นั้นซ้ าอีก จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ ากว่า D หรือ P  

28.3 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียน

เรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ เพ่ือให้ครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

28.4 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

อ่ืน ๆ แทนได้ ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะไม่เลือกรายวิชาเรียนแทน

ก็ได้ 

ข้อ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียน

เรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจ านวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตตาม

หลักสูตร 
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29.2  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ

เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น  

29.3  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็น

พิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง

ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับ

นักศึกษาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลา 

ข้อ 30 การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ  

มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษที่เปิดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ให้เฉพาะกรณี

ดังต่อไปนี้ 

30.1 เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา  แต่รายวิชาที่จะ

เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 

30.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน 

30.3 รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอ่ืน ๆ  

ในตารางเรียนปกติ 

30.4 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอเปิดหมู่พิเศษภายในสัปดาห์แรกของการเปิด        

ภาคการศึกษา 

ข้อ 31 การขอเพ่ิม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา 

31.1 การขอเพ่ิม ขอถอน และยกเลิกรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี โดย        

ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 

31.2 การขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาต้องกระท าภายใน 3 สัปดาห์แรกของ              

ภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจ าเป็นอาจขอเพ่ิมหรือขอถอน

รายวิชาได้ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 26.3 แต่จ านวนหน่วยกิต    

ที่คงเหลือจะต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาค

การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

ข้อ 32 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 

32.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องช าระ

เงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา 
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32.2 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน                                                         

3 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกจากวันเปิดภาคการศึกษา       

ภาคฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 33 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้เป็นไปตามหมวด 7 การวัดและ     

การประเมินผล 

หมวด 6 

การเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 

 

ข้อ 34 การเรียน 

นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา

นั้น จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

ให้ยื่นค าร้องขอมีสิทธิ์สอบพร้อมหลักฐานแสดงเหตุจ าเป็นของการขาดเรียนต่ออาจารย์ผู้สอน โดยผ่าน

ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชานั้น ๆ 

ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ ส าหรับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ให้ได้รับผล

การเรียนเป็น F หรือ NP 

ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 

35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร     

ถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์ 

35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้อง

ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามข้อก าหนดทุกประการ หากฝุาฝืน อาจารย์นิเทศหรือพ่ีเลี้ยง

ในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาส่งตัวกลับและด าเนินการให้ฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใหม่ 

 

หมวด 7 

การวัดและการประเมินผล 

 

ข้อ 36 ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น 2 ระบบ ดังนี้ 

36.1 ระบบมีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 
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ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 

A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 

B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 

B ดี (Good) 3.0 

C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 

C พอใช้ (Fair) 2.0 

D+ อ่อน (Poor) 1.5 

D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 

F ตก (Fail) 0 

 

ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่บังคับเรียนตาม

หลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่าได้รับการประเมินผ่านต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนน

ในรายวิชาใดต่ ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนน F  

สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนได้ ส่วนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับ

คะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 

36.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผล ดังนี้ 

 

สัญลักษณ ์ ความหมาย 

 PD (Pass with Distinction) ผลการประเมินผ่านดีเยี่ยม 

P (Pass) ผลการประเมินผ่าน 

NP (No Pass) ผลการประเมินไม่ผ่าน 

W (Withdraw) การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ 

T (Transfer of Credits) การยกเว้นการเรียนรายวิชา 

I (Incomplete) ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ 

Au (Audit) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ โดยไม่นับ
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หน่วยกิต 

 

ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตาม

ข้อก าหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิม หรือใช้ส าหรับการลงทะเบียน

เรียนรายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต 

กรณีรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อก าหนดเฉพาะและรายวิชา 

ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิมถ้าได้ผลการประเมินไม่ผ่าน (NP) นักศึกษาต้องลงทะเบียน

เรียนใหม่จนกว่าจะผ่าน    

ข้อ 37 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมตามสัญลักษณ์ต่างๆ  มีดังนี้ 

37.1  Au (Audit) ใช้ส าหรับการประเมินผ่านในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียน

เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต      

37.2  W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิก

รายวิชานั้น โดยต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์หรือตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนดและใช้ในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก

ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 

37.3  T (Transfer of Credits) ใช้ส าหรับบันทึกการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

37.4  I  (Incomplete) ใช้ส าหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการ

เรียนไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “I” จะต้องด าเนินการขอรับการประเมินผลเพ่ือ

เปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ด าเนินการดังนี้ 

37.4.1 กรณีนักศึกษายังท างานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่ง

งานได้ตามเวลาที่ก าหนด ให้ผู้สอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาค

การศึกษาถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษา

เป็น “F” เว้นแต่กรณีท่ีไม่ใช่ความบกพร่องของนักศึกษา อธิการบดีอาจให้ขยายเวลาต่อไปได้ 

37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และได้รับอนุญาตให้สอบ แต่ไม่

มาสอบภายในเวลาที่ก าหนด หรือส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผล

การศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ไม่ส่งผลการศึกษาตาม

ก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”  
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                ข้อ 38  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และมหาวิทยาลัยจะ

ไม่น ามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข้อ 39 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ซ้ ากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้ าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือ

พิจารณาวิชาเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณบดีที่

รายวิชานั้นสังกัดอยู่ 

ข้อ 40 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะ

หน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลการเรียนว่าผ่านเท่านั้น 

ข้อ 41 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้ค านวณจากผลการศึกษาของ

นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ

รายวิชาเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึง

ทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 42 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา

จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ

รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหาร

ถึงทศนยิม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสม 

ข้อ 44 ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับ

หน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 45 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค

การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น 

ข้อ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมตั้งแต่ 1.80 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมที่ได้รับผล

การศึกษาเป็น D+ หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิชาใหม่เพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ถึง 

2.00 กรณีเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมให้ฝุายทะเบียนน าค่าระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิด

ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และต้องอยู่ในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

ข้อ 47 ในกรณีที่มีความจ าเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ ที่อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถ

ประเมินผลการศึกษาได้ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น 
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หมวด 8 

การย้ายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา 

ข้อ 48 การย้ายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร 

48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

เดิมไมน่้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก

การเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน 

48.2 ในการยื่นค าร้องขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาต้องแสดงเหตุผล

ประกอบ และผ่านการพิจารณา หรือด าเนินการตามท่ีหลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยก าหนด 

48.3 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียน

เรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ  

48.4 รายวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาย้ายคณะ เรียนมา ให้เป็นไปตามหมวดที่  9       

การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

48.5 ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 

48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

48.7 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

ที่ย้ายไปไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาจึงจะขอส าเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการ

เรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียน 

48.8 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 

49.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มี          

วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณบดี 

และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 

49.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 22 
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49.2.2 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิด

ทางวินัย 

49 . 2 . 3  ไ ด้ ศึ กษ า อยู่ ใ น สถ าบั น อุ ดม ศึ กษ า ม าแล้ ว ไ ม่ น้ อ ยกว่ า                                               

1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 

49.2.4 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบ

สมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อม

กับแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

49.2.5 นักศึกษาที่โอนมาต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี

การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามหมวด 9 

การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

 

หมวด 9 

การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

 

ข้อ 50 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

50.1 ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วโอนย้าย

คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร 

50.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาระดับปริญญา

ตรีที่ 2 

50.3 ผ่านการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 

50.4 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน  

51.1 ต้องเป็นรายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่

โอนย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือก 

51.2 ต้องเป็นรายวิชาที่มีค าอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์และเทียบเคียง

กันได้ 

51.3 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  
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ข้อ 52 ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

52.1 ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

52.2 ผ่านการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 

52.3 ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ

ประสบการณ์ท างานและต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรับ

นักศึกษาปริญญาตรี 

52.5 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาและเข้าศึกษา

ปริญญาตรีใบที่ 2 สามารถยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่ว ยกิต 

และต้องเรียนเพิ่มรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 53 การพิจารณายกเว้นการเรียนรายวิชา 

  53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 

53.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 

ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

53.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า      

สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

53.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C หรือได้       

ค่าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการ

ประเมินผ่านในรายวิชาที่ไม่ประเมินผลเป็นค่าระดับไม่ต่ ากว่า P ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของ

หลักสูตรนั้นก าหนด 

53.1.4 จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน

สามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ก าลังศึกษา  

53.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกใน    

ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T 

53.1.6 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  

53.1.7 ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ เทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้

ไม่เกินชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ ตามหลักสูตรที่ได้รับความ

เห็นชอบแล้ว 
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53.1.8 กรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อ 53.1.1 – 53.1.7 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

53.2 การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน         

เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

53.2.1 การเทียบความรู้จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 

ประสบการณ์ท างาน จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอน     

ในมหาวิทยาลัย 

53.2.2 การประเมินการเทียบความรู้และการให้หน่วยกิตส าหรับการศึกษานอก

ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน เข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมิน

การยกเว้นการเรียนรายวิชาใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เป็นหลักเกณฑ์ในการ

ประเมิน 

(1) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests) 

(2) การทดสอบที่คณะ หรือหลักสูตรจัดสอบเอง (Credits from 

Examination) 

(3) การประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ (Credits from 

Training)  

(4) การเสนอแฟูมสะสมงาน (Credits from Portfolio) 

ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าคะแนน C หรือ ค่าระดับ
คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มวิชา จึงจะให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน และไม่มีการน ามาคิดค่าระดับคะแนน หรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม  

53.2.3  ให้มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้ 
(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกเป็น “CS” 

(Credits from Standardized Tests) 
(2) หน่วยกิตท่ีได้จากการทดสอบที่คณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองให้

บันทึกเป็น “CE”  (Credits from Examination) 
(3) หน่วยกิตท่ีได้จากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง 

ๆ ให้บันทึกเป็น “CT” (Credits from Training)  
(4) หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟูมสะสมงาน ให้บันทึกเป็น “CP” 

(Credits from Portfolio) 
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53.2.4 นักศึกษาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาจะต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย     
อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิส าเร็จการศึกษา 

53.2.5 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา ประกอบด้วย 

(1) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาที่จะขอยกเว้นการเรียนรายวิชาเป็นประธาน 

(2) อาจารย์หรือผู้เชียวชาญในหลักสูตรที่จะขอยกเว้นการเรียน
รายวิชาจ านวนอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคนโดยค าแนะน าของคณบดีตาม (1) เป็นกรรมการ 

(3) ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะขอยกเว้น
การเรียนรายวิชาเป็นกรรมการและเลขานุการ 

เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

ข้อ 54 ก าหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

จะต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว 

ข้อ 55 การนับจ านวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา 

55.2 นักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา 

ข้อ 56 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียม
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด 10 

การลาพักการเรียน การลาออก และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

ข้อ 57 การลาพักการเรียน 
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57.1 นักศึกษาอาจยื่นค าขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้ 

57.1.1 ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 

57.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใด          

ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 

57.1.3 เจ็บปุวยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลา

เรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ

สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

57.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจ าเป็นส่วนตัวอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ 

ถ้าลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

57.1.5 เหตุผลอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

57.2 นักศึกษาที่ต้องลาพักการเรียนให้ยื่นค าร้องภายในสัปดาห์ที่  3 ของ          

ภาคการศึกษาท่ีลาพักการเรียน โดยการอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้เป็นอ านาจของคณบดี 

นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต่อคณบดีไม่ เกิน                

1 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ

เมื่อครบก าหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจ าเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องขอพัก

การเรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

57.3 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่            

ลาพักการเรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

57.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นค าร้อง

ขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก

คณบดีแล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้ 

ข้อ 58 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ยื่น

หนังสือลาออก และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน การลาออกจึงจะสมบูรณ์ 

ข้อ 59 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

59.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

59.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก 

59.3 ไม่รักษาสภาพนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
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59.4 ได้ระดับคะแนนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชา               

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ ากว่า C เป็นครั้งที่ 2 

ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

59.5 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ปกติที ่1 หรือมีผลการประเมินได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นปีการศึกษาปกติ
ที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน และในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่ เต็มเวลาให้ น าภาคฤดูร้อนมารวมเป็น             
ภาคการศึกษาด้วย 

ในกรณีที่ภาคการศึกษานั้นมีผลการเรียน “I” ไม่ต้องน ามาคิด ให้คิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน 

59.6 ใช้เวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่ก าหนด 
59.7 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 22 อย่างใดอย่างหนึ่ง 
59.8 ตาย 

ข้อ 60  นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม่รักษาสภาพนักศึกษา
สามารถยื่นค าร้อง พร้อมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และเมื่อ
ได้รับอนุมัติแล้วต้องช าระเงิน ค่าธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 11 
การส าเร็จการศึกษา 

 
ข้อ 61 นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 

61.1 มีความประพฤติดี  
61.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์             

การประเมินผล 
61.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
61.4 สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
61.5 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
61.6 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
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ข้อ 62 การขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
62.1 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จ 

การศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจ านง
ขอส าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 61 และต้องไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุ
สารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพ่ือขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  

62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้วนตาม
ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และให้ถือวันที่คณะกรรมการวิชาการ
ตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบถ้วนเป็นวันส าเร็จการศึกษา  

ในกรณีที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และ
จ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยศึกษารายวิชามาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไปไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 

กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สอบได้รายวิชา

ต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.75 สามารถยื่นขอ

ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ข้อ 63 นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ

ดังนี้ 

63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือปริญญาตรี 5 ปี เมื่อเรียนครบหลักสูตร

แล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก

ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก

การศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้รับ

ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.25 ขึ้นไป และเรียนครบ

หลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.25 

แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

63.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ 

“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 

63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้ 
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63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา

ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลา

ใช้เวลาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา

ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็ม

เวลาใช้เวลาไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบ

เต็มเวลาใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่

เต็มเวลาใช้เวลาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

63.4 ต้องไม่เคยขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ยกเว้นกรณีการเทียบโอนผลการเรียน 

ของมหาวิทยาลัย  

63.5 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคย

ถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ข้อ 64 การให้รางวัลเหรียญทองซึ่งมีรูปร่างลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด

ส าหรับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

64.1 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.75 

64.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาในปีเดียวกันใน      

แต่ละคณะ 

หมวด 12 

การควบคุมคุณภาพ 

 

ข้อ 65 ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ                         

1 ครั้ง และให้น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

ข้อ 66 ให้คณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพ่ือติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

ภายใน 5 ปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

ประกาศ ณ  วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2557                                  
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   (นายจรูญ  ถาวรจักร์) 

                                           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

           ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ข 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทมุธานี 

ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08)  
พ.ศ. 2559 

 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย : วิชาศึกษาทั่วไป  

ภาษาอังกฤษ : General Education 
 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   
งานวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

3. ความเป็นมาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 
พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1 ให้ความหมายวิชาศึกษาทั่วไปไว้ว่า “วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึงวิชาที่
มุ่งพัฒนา ผู้เรียนให้มีความรอบรูอย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง 
ผู้อ่ืน และสังคม เป็นผู้ใฝุรู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมาย
ไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ 
สามารถน าความรูไปใช้ในการด าเนินชีวิต และด ารงตนอยู่ในสังคมไดเป็นอย่างดี” ส าหรับวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เดิมมีการใช้
หลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปหลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการพัฒนาวิชาศึกษา
ทั่วไปใช้ในมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2556 ได้พัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นมาใหม่ เพ่ือให้เข้าสู่กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา TQF โดยให้สอดคล้องกับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 ที่ระบุไว้ว่า มหาวิทยาลัยอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชา หรือ
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ลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยให้ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษา 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาท่ัวไปตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น มีลักษณะบูรณาการศาสตร์เนื้อหาวิชาต่างๆ 
(Integrated) อันได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 5 รายวิชา รายวิชาละ 6 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต โดย
จัดการเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรม (Active Learning) ให้นักศึกษาได้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากเหตุการณ์ 
สถานการณ์จริงน าความรู้ที่ ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตอาสา ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จาก
กระบวนการวิจัย (Research-based) และท าโครงการต่างๆ (Project-based) ให้นักศึกษาน ามา
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน (Discussions) โดยให้อาจารย์สอนเป็นทีม (Team Teaching) ลด
การสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอน เว็บไซต์ บทเรียน
ออนไลน์ และการฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะและ
ความรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ต่อไปในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกได้ โดยมีความตระหนักและส านึกในความเป็นไทย ส าหรับ
อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนและจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้
ความเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   หลังจากท่ีใช้หลักสูตรดังกล่าวมาเป็นเวลา 2 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้จัดประชุมเพ่ือ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อดี-ข้อเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแก้ปัญหาพบว่ายังขาดการฝึก
ทักษะบางส่วน ซึ่งอาจส่งผลต่อนักศึกษาในอนาคต จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขโดยจัดท าเป็นเอกสาร 
สมอ.08 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 6/2559 
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

1. การเปิดเสรีทางการค้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ท า
ให้นักศึกษามีความจ าเป็นต้องเรียนรู้ และมีทักษะด้านภาษาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเท คโนโลยี
สารสนเทศ ไว้ในรายวิชา GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเน้นหนักไปในทางบูรณาการ ไม่ได้ฝึกทักษะของภาษาอย่างโดดเด่น
จริงจัง รวมถึงไม่มีรายวิชาด้านภาษาปรากฏในใบรายงานผลการเรียน ซึ่งอาจส่งผลต่อการศึกษาต่อ
หรือการท างานในอนาคต คณะกรรมการบริหารจึงเห็นควรให้เพ่ิมรายวิชา ภาษาไทย 1 รายวิชา และ
ภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา เพื่อให้การฝึกทักษะชัดเจนขึ้น และปรากฏในใบรายงานผลการเรียน 

2. การเรียนรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และการด าเนินชีวิตตามแนว
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น รายวิชาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการรวมกับ
ความเป็นพลเมือง จิตอาสา และหลักสูตรโตไปไม่โกง ของส านักงานปูองกัน และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ท าให้การเรียนรู้ และฝึกทักษะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทไม่ชัดเจน  

3. การเพ่ิมรายวิชา 4 รายวิชา จึงจ าเป็นต้องปรับลดจ านวนหน่วยกิตบางรายวิชาลงเพ่ือให้
จ านวนหน่วยกิต รวมไม่เกิน 30 หน่วยกิต 

4. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับรหัสวิชาของทุกรายวิชาใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจ าแนกสังกัดของรายวิชา รวมถึงระดับ
ความยากง่ายเพ่ือให้สามารถจัดแผนการเรียนได้สะดวกขึ้น ที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ปรับตัวอักษรน า
หน้าวิชาจาก GE เป็น VGE ประกอบกับการเพ่ิมรายวิชา ตามข้อ 1 และ 2 งานวิชาศึกษาทั่วไปจึงได้
ปรับรหัสรายวิชาใหม่ ให้สอดคล้องตามมติที่ประชุม 

5. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
ของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงมีความจ าเป็นต้องปรับกระบวนการพัฒนา
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามมติของที่ประชุม 

 
4. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 4.1 ปรัชญา 

 เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้  เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้ อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และ
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย และสังคมโลก 

4.2 วัตถุประสงค์ 
วิชาศึกษาท่ัวไปมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
4.2.1 มีความรู้พ้ืนฐานการด ารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้แก่ การรู้จักตนเอง รู้จักท้องถิ่น 

รู้จักประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รู้เท่าทันเทคโนโลยี  
4.2.2 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ  
4.2.3 มีทักษะในการด ารงชีวิต การใช้ภาษา การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การน าเสนอ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
4.2.4 ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาสังคม 
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5. ก าหนดการเปิดสอน 
 เปิดสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1                
ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป  
 
 
6. อาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้ สอนมีทั้ งอาจารย์ประจ าจากหมวดวิชาศึกษาทั่ ว ไป  คณาจารย์คณะต่างๆ                   
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และอาจารย์พิเศษ        
ที่มหาวิทยาลัยเชิญมา โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
และเข้ารับการอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning และกิจกรรมเป็นฐาน 
(Project Based Learning : PBL) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จไปเป็นบัณฑิต   
ที่มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนรายวิ ชาเดียวกัน
จะต้องร่วมกันจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพ่ือให้การสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 
7. นักศึกษา 
 นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2561 จะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ให้ครบตาม
โครงสร้าง ซึ่งถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น 

 
8. หลักสูตร และค าอธิบายรายวิชา 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดย
ผสมผสานเนื้อหาวิชาครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่ม
วิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์    ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดย
ให้มีจ านวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  

8.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
8.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 4 รายวิชา และ 5 ชุดการเรียนรู้ บังคับเรียนทั้งหมด ดังนี้ 

  8.2.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    7  หน่วยกิต 
 VGE102  การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 
   Critical Thai Language for Communication 
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 VGE103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) 
   English for Communication 
 VGE104 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางการเรียน   2(1-2-3) 
   English for Study Skills Development 
 
  8.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   13  หน่วยกิต 

VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท     3(2-2-5) 
   To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 

VGE108 ความเป็นสากลเพ่ือการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก              4(2-4-6) 
Internationalization for Living in the ASEAN and  
Global Communities 

VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์               4(2-4-6) 
VRU Identities 

VGE111  ทักษะการรู้สารสนเทศ    2(1-2-3)    
Information Literacy Skills  

  8.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  10  หน่วยกิต 
VGE106 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์         4(2-4-6)  

   Innovation and Scientific Thinking  
VGE107 สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต              4(2-4-6) 

    Health for Quality of Life 
VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล    2(1-2-3)  
 Digital Intelligence 

 
 

8.3 ค าอธิบายรายวิชา  
รหัสวิชา  ชื่อ และค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ศ) 
 
VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท 3(2-2-5) 
 To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 
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 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระอัจฉริยภาพ 
พระจริยวัตร หลักการทรงงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทศพิธราชธรรมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
 
 
VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Critical Thai Language for Communication 
  ความส าคัญของภาษาไทย การสื่อสาร พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน       
การเขียน ทักษะการสรุปความ การขยายความ การแปลความ การตีความ การพิจารณาสาร         
การน าเสนอสารด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร อย่างมีวิจารณญาณ และการใช้สื่อผสมในทางวิชาการ 
และสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน 
 
VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 English for Communication 
 ฝึก และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูด ในสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน โดยค านึงถึงบริบทของสังคมไทย และสากล การแนะน าตนเอง และผู้อ่ืน   
การทักทาย การกล่าวลา การถามข้อมูล การซื้อสินค้า การบอกทิศทาง และสถานที่ตั้ง การนัดหมาย 
และการขอร้อง 
 
VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน  2(1-2-3) 
 English for Study Skills Development 
      ฝึก และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน โดยเน้นการอ่าน   
เพ่ือหาหัวเรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ และรายละเอียด การเขียนสรุปความเรื่อ งที่อ่านจาก      
สื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิกส์ รวมถึงทักษะในการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น 
 
VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์ 4(2-4-6) 
 Innovation and Scientific Thinking  
 ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้เกิดแนวคิดในการเลือกใช้ที่เหมาะสม รู้เท่าทัน มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างมีเหตุผล มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมี  
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เจตคติทางวิทยาศาสตร์ มีความรู้ พ้ืนฐานการค านวณทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพ่ือน าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
VGE107  สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต  4(2-4-6) 
            Health for Quality of Life 
            ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมการสร้างสุขภาพกาย จิต และสังคม        
มีทักษะชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพผู้บริโภค การใช้ยา การออกก าลังกายที่เหมาะสม
กับเพศ และวัย ปูองกันอุบัติภัย และเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องตน           
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถรับรู้ถึงความงาม ความรู้สึกสุนทรียะในงานศิลปะ และสภาพแวดล้ อม
ในชีวิตประจ าวัน และชีวิตการท างาน 
 
VGE108      ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
            และประชาคมโลก 4(2-4-6) 
            Internationalization for Living in the ASEAN  
            and Global Communities 
                     ศึกษาความหมาย ที่มาของความเป็นสากล ตลอดจนความร่วมมือที่เกิดขึ้นจาก     
การเข้าสู่ความเป็นสากล เช่น ประชาคมอาเซียน ประชาคมโลก เรียนรู้ และปรับตัวให้เข้ากับ         
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจาก
การเข้าสู่ความเป็นสากล และเข้าใจผลกระทบต่อความเป็นไทยจากการเข้าสู่ความเป็นสากล 
  
VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์  4(2-4-6)  
 VRU Identities 
      ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น “วไลยอลงกรณ์”  มีจิต
อาสา มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม 
มีทักษะชีวิตความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีบทบาทความเป็นผู้น า และผู้ตาม มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา พัฒนาสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล             2(1-2-3)  
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    Digital Intelligence 
    การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่สามารถรักษาอัตลักษณ์ของตนเองในโลกออนไลน์ และ
ความเป็นจริง สามารถจัดสรรเวลาหน้าจอ รับมือภัยคุกคามทางโลกออนไลน์ รักษาความปลอดภัย 
ของตนเองในโลกออนไลน์ รักษาข้อมูลส่วนตัว และบริหารจัดการข้อมูลที่ทิ้งไว้บนโลกออนไลน์      
คิดอย่างมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี และสื่อในโลกยุคดิจิทัลได้อย่างเกิดประโยชน์ มีความ
รับผิดชอบ มีจริยธรรม ในการใช้โทคโนโลยี มีทักษะในการสร้างสรรค์ข้อมูลเพื่อเปลี่ยนความคิดใหม่ ๆ 
ให้เป็นจริง ด้วยการใช้เครื่องมือดิจิทัล และการใช้สื่อดิจิทัล หรือเทคโนโลยี เพ่ือแก้ปัญหาที่ท้าทาย  
หรือเพ่ือสร้างโอกาสใหม่ ๆ 
 
VGE111  ทักษะการรู้สารสนเทศ             2(1-2-3) 
    Information Literacy Skills   

ความหมาย ความส าคัญของกระบวนการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ได้แก่    
การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ 
เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์การค้นสารสนเทศ การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ 
การวิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศ การรวบรวม การเรียบเรียง และการน าเสนอสารสนเทศ   
ในรูปแบบมาตรฐาน และการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม 
 
9. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

8.4 คุณธรรม จริยธรรม 
8.4.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย 
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง     

2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
8.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    1) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
    2) ก าหนดกติกาในห้องเรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายที่เป็นไป
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
    3) จัดท าโครงการและกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ใน และนอก
สถาบันการศึกษา โดยให้นักศึกษามีโอกาสคิด ตัดสินใจด าเนินการด้วยตนเอง 
    4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในโครงงานที่นักศึกษาท า โดยอาจารย์ เป็นผู้
ชี้น าให้นักศึกษาสามารถคิดตาม 
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8.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังเรียน 
    2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา 
    3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
    4) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการจัดกิจกรรม 
    5) ประเมินผลจากโครงการที่ท า และการรายงานผลโครงการ รวมทั้งการอภิปราย  
    6) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

8.5 ความรู้ 
8.5.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้ในหลักการแนวคิดทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน 
2) มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือ

ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง 
8.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

    ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ โดยผ่าน
กระบวนการและวิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น 
    1) การจัดท าโครงการ/โครงงานประจ าวิชา (Project Based Learning) 
    2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry, Inquiry 
Cycle)    
    3) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งค าถามตามเนื้อหา โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
    4) ศึกษานอกสถานที่ เช่น ศึกษาดูงาน เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานอ่ืน การท าโครงการ
ร่วมกับชุมชน การศึกษาพ้ืนที่จริงก่อนท าโครงการ 

8.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    1) ตรวจสอบกระบวนการท างาน ผลผลิตและผลลัพท์ของงาน 
    2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้อง 
    3) ประเมินจากการรวบรวมข้อมูลประกอบโครงการ 
    4) การน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
   5) ผลการทดสอบของนักศึกษา 

8.6 ทักษะทางปัญญา 
8.6.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ าเสมอ 
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   2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของตน
เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

8.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    1) การถามตอบ กรณีเนื้อหาภาคทฤษฎี โดยเน้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์
จริง หรือใช้กรณีศึกษา 
    2) จัดกิจกรรมอภิปราย ระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงความรู้และ
สรุปผลการเรียนรู้ เชื่อมโยงสู่การน าไปใช้จริง 
    3) จัดท าโครงการ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา และควบคุมดูแล 

8.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    1) ประเมินจากใบกิจกรรม การเขียนรายงานประกอบโครงการ และการน าเสนอโครงการ 
   2) ประเมินจากการอภิปราย และการน าเสนอผลที่ได้จากการอภิปรายในแต่ละครั้ง 
    3) ประเมินจากผลงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย 

8.7 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
8.7.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ  

1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทและสถานการณ์  

2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม  
8.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 
    1) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยหรือโครงการ และแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
    2) การจัดกิจกรรมของกลุ่ม 

8.7.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 
    1) ให้ผู้เรียนประเมินซึ่งกันและกัน และประเมินตนเอง 
    2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน ความรับผิดชอบ การแสดงบทบาท ผู้น า ผู้ตาม การเป็น
สมาชิก และความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 
   3) ประเมินจากผลของงานที่ได้รับมอบหมาย 
   4) การจัดกิจกรรมสะท้อนความคิด (Reflection) 

8.8 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
8.8.1 การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและ 
น าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม   

8.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข     
การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) บูรณาการ การใช้ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนและกิจกรรม     
ในชั้นเรียน 

2) มอบหมายให้สืบค้นข้อมูลในรูปแบบต่างๆ จาก หนังสือ เอกสาร งานวิจัย อินเทอร์เน็ต 
และฐานข้อมูลต่างๆ  

3) การฝึกวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้านต่างๆ  
8.8.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) ประเมินผลจากการการใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการด าเนินโครงการ 
    2) ประเมินจากการสืบค้นข้อมูล การน าเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขต่างๆ  
   3) ผลงานการท ารายงาน และการน าเสนองาน 
 
10. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

ที ่ รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้
ทักษะ 

ทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  

และ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1 VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท           

2 VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวจิารณญาณ           

3 VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           

4 VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน           

5 VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร ์           

6 VGE107 สุขภาพเพื่อคณุภาพชีวิต           

7 
VGE108 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก    

          

8 VGE109 อัตลักษณ์บณัฑติวไลยอลงกรณ ์           

9 VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล           
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10 VGE111 ทักษะการรูส้ารสนเทศ           
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ที ่2223/2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ที่............/25….. 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ[พัฒนา/ปรับปรุง]หลักสูตร[ชื่อปริญญา เช่น วิทยาศาสตรบัณฑิต บัญชี

บัณฑิต] 
 สาขาวิชา[สาขาวิชา เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ การบัญชี] 

 

 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................. จึงขอแต่งตั้งกรรมการ [พัฒนา/ปรับปรุง]หลักสูตร[ชื่อปริญญา] 
สาขาวิชา[สาขาวิชา] ดังนี้ 

1. [ระบุต าแหน่งวิชาการ ชื่อ นามสกุล] ประธาน   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. [ระบุต าแหน่งวิชาการ ชื่อ นามสกุล] กรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. [ระบุต าแหน่งวิชาการ ชื่อ นามสกุล] กรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. [ระบุต าแหน่งวิชาการ ชื่อ นามสกุล] กรรมการ  ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) 
5. [ระบุต าแหน่งวิชาการ ชื่อ นามสกุล] กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
6. [ระบุต าแหน่งวิชาการ ชื่อ นามสกุล] กรรมการและเลขานุการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
สั่ง ณ วันที่...........เดือน....................พ.ศ. 25…....... 

 
 
          …………………..…………………………….. 

                        (อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว) 
                                                              รักษาราชการแทนอธิการบดี 
                              มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ง 

รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งที่ 1/2561 

วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
ณ ห้องสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (8201) อาคารคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ 

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

กรรมการผู้มาประชุม 
1. อาจารย์ ดร.มนัสสายเสมา ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
2. รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี กรรมการ    ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ อนันตริยเวช กรรมการ    ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก ศรีเชลียง กรรมการ    ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5. อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
 
เริ่มประชุม    เวลา 13.30 น. 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 เรื่องการปรับปรุงหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ ที่ประชุมเห็นควรให้ด าเนินการดังนี้ 

1. ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาพิจารณาปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาใหม่ให้ทันสมัย และ
เหมาะสม ให้แล้วเสร็จก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวิฒิพิจารณาก่อนการประชุมวิภากษ์หลักสูตร 
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 2. ท าการส ารวจความต้องการของผู้เรียนในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และส ารวจผู้ใช้
บัณฑิตสารสนเทศ 

3. วางแผนการวิพากษ์หลักสูตร ควรด าเนินการในเดือนกันยายน 2561 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและเห็นควรให้ด าเนินการดังกล่าวข้างต้น 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 ไม่มี 
 
 
ปิดประชุม เวลา 15.40 น. 
 

(ลงชื่อ)................................................ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                     (อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์) 

กรรมการและเลขานุการ 
 

 
(ลงชื่อ)................................................. ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(อาจารย์ ดร.มนัส สายเสมา) 
             ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งที่ 2/2561 

วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ณ ห้องสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (8201) อาคารคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ 

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

กรรมการผู้มาประชุม 
1. อาจารย์ ดร.มนัสสายเสมา ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
2. รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี กรรมการ    ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ อนันตริยเวช กรรมการ    ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก ศรีเชลียง กรรมการ    ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5. อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 

 
 
เริ่มประชุม    เวลา 13.00 น. 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1  การส ารวจความต้องการผู้ใช้บัณฑิต 
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มติที่ประชุม เสนอให้แจกแบบสอบถาม และสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต รวมถึง สถานที่นักศึกษา
ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

4.2  กรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาเสนอชื่อผู้วิพากษ์หลักสูตร จ านวน 5 ท่าน  ได้แก่           

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนู บุญญานุวัตร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ,2. อาจารย์ ดร.
นฤมล เทพนวล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ,3. นางสาวสกุลเพ็ญ น้อยใหญ่ จาก
ส านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,4. นางสาวพจนา 
วิไลกิจ จากการศึกษานอกโรงเรียน อ าเภอผักไห่ ,5. นางสาวกมลวัลย์ ประสมพงษ์ จาก
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยายยนต์ 
 4.3 วางแผนการวิพากษ์หลักสูตร  

ควรด าเนินการในเดือน กันยายน 2561 
มติที่ประชุมที่ประชุม รับทราบและเห็นควรให้ด าเนินการดังกล่าวข้างต้น 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไปในเดือนสิงหาคม 2561 
 
ปิดประชุม เวลา 15.00 น. 
 

(ลงชื่อ)................................................ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                     (อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์) 

กรรมการและเลขานุการ 
 

 
(ลงชื่อ)................................................. ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(อาจารย์ ดร.มนัส สายเสมา) 
             ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งที่ 3/2561 

วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ ห้องสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (8201) อาคารคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ 

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

กรรมการผู้มาประชุม 
1. อาจารย์ ดร.มนัสสายเสมา ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
2. รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี กรรมการ    ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ อนันตริยเวช กรรมการ    ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก ศรีเชลียง กรรมการ    ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5. อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 

 
 
เริ่มประชุม    เวลา 13.00 น. 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 เรื่องพิจารณาหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ 
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  มติที่ประชุม   เห็นชอบให้อาจารย์ผู้สอนไปปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม 
ครบถ้วน ถูกต้อง โดยให้ค านึงถึงบริบทท่ีเปลี่ยนไปของสังคมและเศรฐกิจของประเทศ 
 4.2 เรื่องการท า curriculum mapping ของรายวิชาต่าง ๆ  
  มติที่ประชุม เห็นชอบให้อาจารย์ผู้สอนไปปรับแก้ curriculum mapping ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในทุกรายวิชา 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 ก าหนดการประชุมวิภากษ์หลักสูตรในวันที่ 5 กันยายน 2561 
 
ปิดประชุม เวลา 15.00 น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)................................................ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                     (อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์) 

กรรมการและเลขานุการ 
 

 
(ลงชื่อ)................................................. ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(อาจารย์ ดร.มนัส สายเสมา) 
             ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
รายงานการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งที่ 1/2561 

วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 
ณ ห้องประชุมกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

********************************************* 
ผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนู บุญญานุวัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. อาจารย์ ดร.นฤมล เทพนวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
3. นางสาวสกุลเพ็ญ น้อยใหญ่ ส านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

4. นางสาวพจนา วิไลกิจ การศึกษานอกโรงเรียน อ าเภอผักไห่ 
5. นางสาวกมลวัลย์ ประสมพงษ์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยายยนต์ 
6. อาจารย์ ดร.มนัส สายเสมา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก ศรีเชลียง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
8. อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
เริ่มการวิพากษ์หลักสูตร    เวลา 9.00 น. 
 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 

ข้อเสนอแนะของผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนู บุญญานุวัตร มีดังนี้ 
 1.ควรพิจารณาปรับสัดส่วนจ านวนวิชาทางบรรณารักษศาสตร์และวิชาทางเทคโนโลยีให้
เหมาะสม โดยควรเพ่ิมรายวิชาทางเทคโนโลยีในแผนจัดการศึกษาของหลักสูตร  
 2. ควรพิจารณาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถพัฒนา
นวัตกรรมได้ 
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 3. ควรพิจารณาปรับลดวิชาที่มีความคล้ายคลึงกันหรือยุบรวมในบางรายวิชาเพ่ือลดความ
ซ้ าซ้อนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน 
 4. ควรพิจารณาเพ่ิมโอกาสในการประกอบวิชาชีพในสายงานด้านครู โดยควรเพ่ิมรายวิชา
ทางด้านครูในแผนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
 5. เห็นด้วยกับแผนจัดการเรียนการสอนในส่วนการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษของ
หลักสูตร 
 6. ควรพิจารณาเน้นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหลักการจัดการความรู้ เพราะเป็น
วิชาที่มีประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาในการประกอบวิชาชีพในอนาคต โดยควรปรับเป็นรายวิชาบังคับ 
 

ข้อเสนอแนะของอาจารย์ ดร.นฤมล เทพนวล มีดังนี้ 
1. ควรพิจารณาเพิ่มรายวิชาทางด้านเทคโนโลยี โดยอาจปรับเป็นรายวิชาบังคับให้เพิ่ม

มากขึ้น 
 2. ควรพิจารณาเน้นการจัดการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีการบริการ  
 3. เห็นด้วยกับการพัฒนารายวิชาอินโฟกราฟิคในงานสารสนเทศ เพราะเป็นรายวิชาที่
จ าเป็นต่อการท างานในปัจจุบันและในอนาคต 
 3. ควรพิจารณาปรับค าอธิบายรายวิชาในรายวิชากราฟิคในงานสารสนเทศให้ครอบคลุม
มากขึ้น 
 4. ควรพิจารณาให้มีการวัดสมรรถนะทางวิชาชีพ 
 5. ควรพิจารณาแผนการจัดการเรียนการสอนทางด้านสหกิจศึกษา  
 

ข้อเสนอแนะของนางสาวสกุลเพ็ญ น้อยใหญ่ มีดังนี้ 
1. ควรพิจารณาเพ่ิมรายวิชาทางด้านเทคโนโลยี 
2. ควรพิจารณาปรับลดวิชาที่มีความคล้ายคลึงกันหรือยุบรวมในบางรายวิชา 
3. ควรพิจารณาเน้นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการความรู้ 
4. ควรพิจารณาแผนการจัดการเรียนการสอนให้เน้นทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่นและการ

สร้างหัวใจของการให้บริการ 
5. ควรพิจารณาแผนการจัดการเรียนการสอนให้มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ในสถานที่จริง 

โดยอาจจัดโครงการศึกษาดูงานในสถาบันสารสนเทศที่น่าสนใจ 
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ข้อเสนอแนะของนางสาวพจนา วิไลกิจ มีดังนี้ 
 1. เห็นด้วยกับแผนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรแต่ควรเน้นการเรียนรู้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ  
 2. ควรพิจารณาเน้นวิชาทางบรรณารักษ์ศาสตร์เพราะได้น าไปใช้ในการท างาน  
 

ข้อเสนอแนะของนางสาวกมลวัลย์ ประสมพงษ์ มีดังนี้ 
 1. เห็นด้วยกับแผนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
 2. ควรพิจารณาความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)Thailand 
Professional Qualification Institute (Public Organization) 
 
ปิดการวิพากษ์หลักสูตร  เวลา 12.00 น. 
 

(ลงชื่อ)...................................................ผู้จดรายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
   (อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์) 

กรรมการและเลขานุการ 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้ตรวจรายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
   (อาจารย์ ดร.มนัส สายเสมา) 

    ประธานสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
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ภาคผนวก ฉ 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1.  ชื่อ นางสาวศศินันท์  นามสกุล เศรษฐวัฒน์บดี         

1.1  ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์  
1.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์   
และสารนิเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาสารคาม 

2535 

ปริญญาตรี กศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาสารคาม 

2531 

 

1.3  ผลงานทางวิชาการ  
1.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  

ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี. (2561). หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทรัพยากรสารสนเทศ และแหล่งทรัพยากร 
 สารสนเทศ. ใน ชุดการจัดการเรียนรู้  VGE111 ทักษะการรู้สารสนเทศ. ปทุมธาน:ี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (22-25). 

ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี. (2561). หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม. ใน  
 ชุดการจัดการเรียนรู้  VGE111 ทักษะการรู้สารสนเทศ. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (58-63). 
 
1.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  

ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี, ปิยะ สงวนสิน, บุญอนันต์ บุญสนธิ์, ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์ และสมทรง บรรจง 
ธิติทานต์5. (2561). แนวทางการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการ
ปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
เขตภาคกลาง. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม–สิงหาคม. 2561: 218-231. 

ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี, มนตรี ชินสมบูรณ์, และชยพล ใจสูงเนิน. (2560). บทบาทของผู้ปกครอง 
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ในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตภาคกลางเพ่ือ
สร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 11 ฉบับที ่2. พฤษภาคม–สิงหาคม. 2560: 156-168. 
 
1.3.3  บทความทางวิชาการ  

 - 
 1.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
 -  

1.4  ประสบการณ์ในการสอน 
25 ปี 
 

1.5  ภาระงานสอน 
1.5.1 วิชาธุรกิจสารสนเทศ 
1.5.2 วิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
1.5.3 วิชาบริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต 
1.5.4 วิชาจิตวิทยาการให้บริการสารสนเทศ 
1.5.5 วิชาการจัดการร้านหนังสือ 
1.5.6 วิชาการเผยแพร่สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.5.7 วิชาสถิติเพ่ือการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ 
1.5.8 วิชาการวิจัยสารสนเทศศาสตร์ 
1.5.9 วิชาการสัมมนาและแนวโน้มทางสารสนเทศศาสตร์ 
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2.  ชื่อ นางสาวอนงค์        นามสกุล อนันตริยเวช 
2.1  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
2.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก ค.ด. (การอุดมศึกษา)   จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
2540 

 
ปริญญาโท อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
2530 

 
ปริญญาตรี อ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2524 
 

2.3  ผลงานทางวิชาการ 
2.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
- 
2.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  

อนงค์ อนันตริยเวช. (2561). ป่าและความหลากหลายของพรรณพืชท้องถิ่นในป่า บ้านคลองอาราง  
ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอบ้านแก้ง จังหวัดสระแก้ว. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (250). 
 
2.3.3  บทความทางวิชาการ  
- 

 2.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  
 - 

2.4  ประสบการณ์ในการสอน 
30 ปี 
 

2.5  ภาระงานสอน 
2.5.1 วิชาหลักการจัดการความรู้ 
2.5.2 วิชาการจัดการสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.5.3 วิชาพฤติกรรมของผู้ใช้และความต้องการสารสนเทศ 
2.5.4 วิชาการรู้สารสนเทศ 
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3.  ชื่อ นายเอก         นามสกุล ศรีเชลียง 
3.1  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
3.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545 

ปริญญาโท ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์  
และสารนิเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 

2537 
 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2531 
 

3.3  ผลงานทางวิชาการ  
3.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  

เอก ศรีเชลียง. (2561). หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์  
และสังเคราะห์สารสนเทศ. ใน ชุดการจัดการเรียนรู้  VGE111 ทักษะการรู้สารสนเทศ. 
ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (39-57). 

 
3.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  

เอก ศรีเชลียง, ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี, ชาญชัย จิตรเหล่าอาภรณ์, ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร, และบุญ 
 อนันต์ บุญสนธิ์. (2559). การพัฒนารูปแบบการเผยแพร่สารสนเทศเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคกลาง . ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ฯ. (242). 

เอก ศรีเชลียง, ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี, ชาญชัย จิตรเหล่าอาภรณ์, ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร, และบุญ 
อนันต์ บุญสนธิ์. การพัฒนารูปแบบการเผยแพร่สารสนเทศ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคกลาง. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย. ปีที่ 9 ฉบับ
พิเศษ. พ.ศ. 2560: 101-129.   

 
3.3.3  บทความทางวิชาการ  
- 

 3.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  
 - 

3.4  ประสบการณ์ในการสอน 
24 ปี 
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3.5  ภาระงานสอน 
3.5.1 วิชาความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.5.2 วิชาพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในงานสารสนเทศ 
3.5.3 วิชาการวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ 
3.5.4 วิชาการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
3.5.5 วิชาการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ 
3.5.6 วิชาการจัดการฐานข้อมูลส าหรับงานสารสนเทศ 
3.5.7 วิชาห้องสมุดอัตโนมัต ิ
3.5.8 วิชาห้องสมุดดิจิทัล 
3.5.9 วิชาการรู้สารสนเทศ 
3.5.10 วิชาการท ารายการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล 
3.5.11 วิชาการวิเคราะห์สารสนเทศระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
3.5.12 วิชาการจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
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4.  ชื่อ นายมนัส   นามสกุล สายเสมา 
4.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
4.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก ค.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
2557 

 
ปริญญาโท กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาสารคาม 

2530 
 

ปริญญาตรี อ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2522 
 

4.3  ผลงานทางวิชาการ  
4.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  

มนัส สายเสมา. (2561). หน่วยการเรียนรู้ที ่1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทักษะการรู้สารสนเทศ. ใน  
 ชุดการจัดการเรียนรู้  VGE111 ทักษะการรู้สารสนเทศ. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (1-9). 

มนัส สายเสมา. (2561). หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ. ใน ชุดการ 
จัดการเรียนรู้  VGE111 ทักษะการรู้สารสนเทศ. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (10-21). 
 
4.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  
- 
4.3.3  บทความทางวิชาการ  
- 

 4.3.4  สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  
 - 

4.4  ประสบการณ์ในการสอน 
32 ปี 
 

4.5  ภาระงานสอน 
4.5.1 วิชาความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสารสนเทศศาสตร์ 
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4.5.2 วิชาการรู้สารสนเทศ 
4.5.3 วิชาจริยธรรมวิชาชีพสารสนเทศ 
4.5.4 วิชาการบริการสารสนเทศ 
4.5.5 วิชาการจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ 
4.5.6 วิชาการสัมมนาทิศทางและแนวโน้มทางสารสนเทศศาสตร์ 
4.5.7 วิชาการจัดการร้านหนังสือ 
4.5.8 วิชาสารสนเทศส าหรับเด็กและเยาวชน 
4.5.9 วิชาตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 
4.5.10 วิชาการจัดการหอจดหมายเหตุและจดหมายเหตุ 
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 5.  ชื่อ นายมนตรี        นามสกุล ชินสมบูรณ์ 
5.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
5.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารประยุกต์) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 

2554 
 

ปริญญาตรี วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ร าไพพรรณี 

2550 

 

5.3  ผลงานทางวิชาการ  
5.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
- 
5.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  

ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี, มนตรี ชินสมบูรณ์, และชยพล ใจสูงเนิน. (2560). บทบาทของผู้ปกครองใน 
การส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตภาคกลางเพ่ือสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 11 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม–สิงหาคม. 2560: 156-168. 

 
5.3.3  บทความทางวิชาการ  
- 

 5.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  
 - 

5.4  ประสบการณ์ในการสอน 
6 ปี 

 
5.5  ภาระงานสอน 

5.5.1 วิชาความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.5.2 วิชาระบบสารสนเทศในงานสารสนเทศ 
5.5.3 วิชาการจัดการฐานข้อมูลในงานสารสนเทศ 
5.5.4 วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบในงานสารสนเทศ 
5.5.5 วิชาโปรแกรมประยุกต์ในงานสารสนเทศ   
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5.5.6 วิชาการเผยแพร่สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.5.7 วิชาการสร้างสื่อดิจิทัลในงานสารสนเทศ 
5.5.8 วิชาสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต   
5.5.9 วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
5.5.10 วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บในงานสารสนเทศ 
5.5.11 วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกในงานสารสนเทศ 
5.5.12 วิชาการออกแบบอินโฟกราฟิกในงานสารสนเทศ 
5.5.13 วิชาความฉลาดทางดิจิทัล 
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ภาคผนวก ช 

รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

และ 
ความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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สรุปผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

ผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตจ าแนก 
ในแต่ละด้านตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ได้ดังนี้ 

 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 

หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.1 ความมีระเบียบวินัย 4.44 0.63 

1.2 ความซื่อสัตย์สุจริต 4.67 0.59 
1.3 ความรับผิดชอบ 4.50 0.71 

1.4 ความเสียสละ ความมีน้ าใจ จิตอาสา 4.17 0.79 

1.5 ความตรงต่อเวลา 4.39 0.70 
1.6 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.39 0.61 

รวม 4.43 0.67 

 
สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมาก 

(4.43) เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต มีความซื่อสัตย์สุจริต
มากที่สุด (4.67) รองลงมาคือ มีความรับผิดชอบ (4.50) 
 
2. ด้านความรู้ 
 

หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา 4.33 0.59 
2.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพที่ศึกษา 4.06 0.73 

รวม 4.19 0.67 
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สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีความรู้อยู่ในระดับมาก (4.19) เมื่อ
จ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต มีความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษามาก
ที่สุด (4.33) 

 
 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

 
หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3.1 มีความสามารถในการสืบค้น การวิเคราะห์    
การแปลความหมาย และการประเมินจาก
ข้อมูลสารสนเทศ 

3.83 0.79 

3.2 มีทักษะในการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือแก้ปัญหา
ด้วยตนอง 

3.94 0.73 

3.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา     
โดยใช้พื้นฐานจากความรู้และทักษะที่ศึกษา 

4.06 0.64 

รวม 3.94 0.71 
 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะทางปัญญาอยู่ในระดับมาก (3.94) 
เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต มีคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
แก้ปัญหา โดยใช้พื้นฐานความรู้และทักษะที่ศึกษา มากที่สุด (4.06) 
 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 

หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4.1 มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถ
ท างานเป็นทีมได้ 

4.17 0.51 

4.2 สามารถเป็นผู้น าแลผู้ตามท่ีดี 3.89 0.47 
4.3 มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

อย่างต่อเนื่อง 
4.17 0.62 

รวม 4.07 0.54 
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สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก (4.07) เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการ
ให้บัณฑิตมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถท างานเป็นทีมได้ อยู่ในระดับมาก (4.17) และให้
บัณฑิตมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก (4.17) 
 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

5.1 ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้า
และแก้ปัญหา 

3.72 0.57 

5.2 ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล เก็บรวบรวม
ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล แปลความหมาย และ
น าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

3.94 0.73 

5.3 มีทักษะการสื่ อสารและน า เสนอได้อย่ าง
เหมาะสม 

3.89 0.76 

5.4 มีความสามารถในการสื่อสารได้มากกว่า  
1 ภาษาและมีความเป็นสากล 

3.61 0.89 

รวม 3.79 0.73 
 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก (3.79) เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้
บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล 
ประมวลผลข้อมูล แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง อยู่ในระดับมาก (3.94) 

 
จากผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ พบว่าผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมี
คุณลักษณะทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก (4.43) เมื่อจ าแนกในแต่ละด้านพบว่า คุณลักษณะบัณฑิตที่
ผู้ ใช้บัณฑิตต้องการเรียงตามล าดับได้ดังนี้  ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้  ด้านทักษะ
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ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากการส ารวจผู้ที่ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปวช. และ ปวส.) 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย ร้อยละ 88.00 มากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 12.00) โดยมี
อายุระหว่าง 16-20 ปี (ร้อยละ 70.00)  ไม่ได้ท างาน ซึ่งมีแหล่งทุนสนับสนุน ร้อยละ 100.00 
 
2. ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการเลือก
ศึกษาในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.14 S.D. = 0.89) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ความสะดวกของสถานที่เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี (  = 4.06 S.D. = 0.77) รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายต่อเทอม (  = 3.98 S.D. = 0.81) และข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ความสะดวกของสถานที่เรียนที่ศูนย์สระแก้ว (  = 0.51 S.D. =1.10) 
 
3. ความสนใจในการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจในการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  มีความคิดเห็นต่อ
หลักสูตร ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  (  = 3.82  S.D. = 1.70)  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม        
(  = 3.95 S.D. = 1.61) รองลงมาคือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม กลุ่มวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (  = 3.91 S.D. = 1.70) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรม กลุ่มวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างและสิ่งแวดล้อม  (  = 3.86 S.D. = 1.63) หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟูา (  = 3.85 S.D. = 1.82) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ (  = 3.82 S.D. = 1.80) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและหุ่นยนต์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์(  = 3.80 S.D. = 1.70)  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
เซรามิกส์ (  = 3.76 S.D. = 1.57) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (  = 3.75 
S.D. = 1.67)  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (  = 3.70  
S.D. = 1.73) 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง 
1. เปรียบเทียบชื่อปริญญา 

 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 

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

ภาษาไทย  
ช่ือเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์) 
ช่ือย่อ  : ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์)  
ภาษาอังกฤษ   
ช่ือเต็ม : Bachelor of Arts (Information Science) 
ช่ือย่อ  : B.A. (Information Science) คงเดิม 
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2. เปรียบเทียบโครงสร้าง 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต  
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต  

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 7 หน่วยกิต 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 7 หน่วยกิต  
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
      และสังคมศาสตร ์ 13 หน่วยกิต 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
       และสังคมศาสตร ์ 13 หน่วยกิต  

1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
          คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 10  

1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
          คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 10 หน่วยกิต  

2) หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต 2) หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต  
2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา 90 หน่วยกิต 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา 90 หน่วยกิต  

2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ 60 หน่วยกิต 2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ 69 หน่วยกิต  
2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก 30 หน่วยกิต 2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก 21 หน่วยกิต  

2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการ 
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 

2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการ 
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต  

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  
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3. เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
2. เปรียบเทียบโครงสร้าง 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 133  หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30   หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา 90 หน่วยกิต 

2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ 60 หน่วยกิต 

2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก 30 หน่วยกิต 

2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการ 

และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 133  หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30   หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา 90 หน่วยกิต 

2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ 69 หน่วยกิต 

2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก 21 หน่วยกิต 

2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการ 

และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

- ปรับกลุ่มวิชา
บังคับเป็น 69 
หน่วยกิต 

- ปรับกลุ่มวิชา
เลือกเป็น 21 
หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 
HIS111  ภาษาอังกฤษส าหรับงานสารสนเทศ 1                           3(3-0-6)                                                 
            English Language for  Information Work 1 
            ค าศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานสารสนเทศ โดยเน้นทักษะ
ด้านการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษซึ่งจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานด้าน
สารสนเทศ 

HIS111 ภาษาอังกฤษส าหรับงานสารสนเทศ 1                     3(3-0-6) 
 English Language for  Information Work 1  
           ค าศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานสารสนเทศ โดยเนน้ทักษะ
ด้านการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษซึ่งจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานด้าน
สารสนเทศ 

 
 

HIS112  ภาษาอังกฤษส าหรับงานสารสนเทศ 2                           3(3-0-6)                                                  
          English Language for  Information Work 2         
          ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนโดยเน้นส านวนภาษาท่ีใช้
ในการปฏิบัติงานดา้นสารสนเทศ 

HIS112 ภาษาอังกฤษส าหรับงานสารสนเทศ 2                       3(3-0-6) 
 English Language for  Information Work 2  
           ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนโดยเน้นส านวนภาษา
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ 

 
 

HIS113 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศศาสตร์             3(3-0-6) 
 Introduction to Information Science   
 ความหมาย ความส าคัญ ขอบเขตของสารสนเทศศาสตร์  
ความสัมพันธ์กับสาขาวิชาอื่น  สารสนเทศกับสังคมปัจจบุัน ระบบสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัการและให้บริการสารสนเทศ  นักวิชาชีพ
สารสนเทศ  คุณธรรม จริยธรรมสารสนเทศของผู้ประกอบวิชาชีพและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ  

HIS113 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศศาสตร ์         3(3-0-6) 
 Introduction to Information Science            
ความหมาย ความส าคัญ ขอบเขตของสารสนเทศศาสตร์  ความสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาอื่น  สารสนเทศกับสังคมปัจจุบัน ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการและใหบ้ริการสารสนเทศ นักวิชาชีพสารสนเทศ 
คุณธรรม จรยิธรรมสารสนเทศของผู้ประกอบวิชาชีพ 

- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 
HIS121  ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศ                        3(3-0-6) 
          Fundamentals of Information Technology         
          แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภท บทบาท ผลกระทบและ
พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประยุกต์เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใช้
ในการจัดการสารสนเทศ ปญัหาและแนวโน้มเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

HIS121 ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศ                     3(3-0-6) 
 Fundamentals of Information Technology  
           แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภท บทบาท ผลกระทบ
และพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประยุกตเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการสารสนเทศ ปญัหาและแนวโน้มเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

HIS114  หลักการจดัการความรู้                                            3(3-0-6)                                                   
            Knowledge Management Principles         
           ความหมาย ความส าคญั ขอบเขต รูปแบบและทฤษฎีการจดัการ
ความรู้กระบวนการและการสร้างเกณฑ์การจัดการความรู้ การสื่อสารและการ
แบ่งปันความรู้ การประยุกต์การจดัการความรู้เพื่อการด าเนินงานในวิชาชีพ
สารสนเทศ 

HIS114  หลักการจดัการความรู้                                         3(2-2-5) 
 Knowledge Management Principles          
           ความหมาย ความส าคญั ขอบเขต รูปแบบและทฤษฎีการจดัการ
ความรู้ กระบวนการ เครื่องมือในการจัดการความรู้ วงจรการจดัการความรู้
และการสรา้งเกณฑ์การจัดการความรู้ การสื่อสารและการแบ่งปันความรู้ 
การประยุกต์การจัดการความรู้เพือ่การด าเนินงานในวิชาชีพสารสนเทศ 

- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
- ปรับรูปแบบการ
จัดการเรียนการ
สอนเป็นวิชา
ปฏิบัต ิ
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HIS221   ระบบสารสนเทศ                                                 3(3-0-6) 
              Information Systems         
              ความหมาย และพัฒนาการของระบบสารสนเทศ บทบาทของระบบ
สารสนเทศ          การพัฒนาและออกแบบระบบสารสนเทศ การเลือก
ฮารด์แวร์และซอฟต์แวร์ การตดิตัง้และประเมินผลระบบสารสนเทศ 

HIS221   ระบบสารสนเทศ                                            3(3-0-6) 
              Information Systems         
             ความหมาย ความส าคญั และพัฒนาการ บทบาท และประเภท
ของระบบสารสนเทศ     การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศขององค์กร  
การวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศและการประเมินผลระบบสารสนเทศใน
งานสารสนเทศ 

- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

HIS341 จริยธรรมวิชาชีพสารสนเทศ                                     3(3-0-6) 
 Ethics for Information Professionals  
 ความหมาย ความส าคัญของจริยธรรม บทบาท หน้าท่ี ความ
รับผิดชอบของนักวิชาชีพสารสนเทศ จรรยาบรรณวิชาชีพ ปัญหาเกีย่วกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ การส่งเสริม และพัฒนาจรยิธรรมในวิชาชีพ  

HIS341 จริยธรรมวิชาชีพสารสนเทศ                                 3(3-0-6) 
 Ethics for Information Professionals  
            ความหมาย ความส าคญัของจริยธรรม บทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบของนักวิชาชีพสารสนเทศ จรรยาบรรณวิชาชีพ ปัญหาเกีย่วกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ การส่งเสริม และพัฒนาจรยิธรรมในวิชาชีพ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศ สทิธิในการเข้าถึงสารสนเทศและความเป็น
ส่วนตัว ทรัพย์สินทางปญัญา 

- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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HIS311 สารสนเทศภมูิปัญญาท้องถิ่น                                     3(3-0-6) 
 Information of Local Wisdom  
 ความหมาย ลักษณะ ประเภท และความส าคัญภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แหล่งผลิตอนุรักษ์ และบริการสารสนเทศภมูิปัญญาท้องถิ่น การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจดัการและด าเนนิงานสารสนเทศท้องถิ่น  

HIS311 สารสนเทศภมูิปัญญาท้องถิ่น                      3(2-2-5) 
 Information of Local Wisdom   
            ความหมาย ลักษณะ ประเภท และความส าคญัภมูิปัญญาท้องถิ่น 
แหล่งผลิตอนุรักษ์ และบริการสารสนเทศภมูิปัญญาท้องถิ่น การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการและด าเนินงานสารสนเทศท้องถิ่น  

- ปรับรูปแบบการ
จัดการเรียนการ
สอนเป็นวิชา
ปฏิบัต ิ

HIS211 พฤติกรรมของผู้ใช้และความต้องการสารสนเทศ             3(3-0-6) 
 User Behavior and Information Needs  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ ความต้องการ
สารสนเทศ การแสวงหา    การใช้สารสนเทศของบุคคลกลุ่มต่างๆ ในสังคม 

HIS211 พฤติกรรมของผู้ใช้และความต้องการสารสนเทศ           3(3-0-6) 
 User Behavior and Information Needs  
          ความหมาย ประเภท และความต้องการของผู้ใช้ พฤติกรรมการ
แสวงหา และใช้สารสนเทศของผู้ใช้ ตลอดจนกระบวนการศึกษาพฤติกรรม
และความต้องการสารสนเทศผู้ใช้ 

- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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HIS312 ภาษาไทยส าหรบังานสารสนเทศ                         3(3-0-6) 
 Thai Language for Information Work  
 การอ่าน การสรุปความ การจับใจความ การย่อความ การตีความ 
การเขียนทางวิชาการ การเขียนเรยีงความ การเขียนบทคดัย่อ การเขียน
จดหมาย การเขียนประวัตสิ่วนตัว และการเขียนรายงานทางวิชา  

HIS312 ภาษาไทยส าหรบังานสารสนเทศ                             3(2-2-5) 
 Thai Language for Information Work  
            การอ่าน การสรุปความ การจับใจความ การย่อความ การตีความ 
การเขียนเรียงความ การเขียนบทคัดย่อ และการเขียนผลงานทางวชิาการ
รูปแบบอื่นๆ ด้านสารสนเทศศาสตร ์

- ปรับรูปแบบการ
จัดการเรียนการ
สอนเป็นวิชา
ปฏิบัต ิ
- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

HIS231   ธุรกิจสารสนเทศ                                                 3(3-0-6) 
              Information Business  
              การด าเนินงานของสถาบันบริการสารสนเทศเชิงพาณิชย ์บริษัทค้า
สารสนเทศ นายหน้าค้าสารสนเทศ และปัจจยัที่มีต่ออิทธิพลต่อความต้องการ
ซื้อสารสนเทศ และแนวโน้มของธรุกิจสารสนเทศ 

HIS231   ธุรกิจสารสนเทศ                                             3(3-0-6) 
  Information Business  
            การด าเนินงานของสถาบันบริการสารสนเทศเชิงพาณิชย์ บริษัทค้า
สารสนเทศ นายหน้าค้าสารสนเทศ และปัจจยัที่มีต่ออิทธิพลต่อความ
ต้องการซื้อสารสนเทศ และแนวโน้มของธุรกิจและอุตสาหกรรมสารสนเทศ 

 
- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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HIS141  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ                                  3(3-0-6) 
           Information Resource Development 
 ความหมาย ความส าคัญ ประเภท และกระบวนการ พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ ได้แก่ การศึกษาผู้ใช้ การเลือกทรัพยากรสารสนเทศ การจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ การคดัออกทรัพยากรสารสนเทศ และการประเมินค่า
ทรัพยากรสารสนเทศ  

HIS141   การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ                        3(3-0-6) 
 Information Resource Development  
            ความหมาย ความส าคญั ประเภท คู่มือและแหล่งทรัพยากร
สารสนเทศ กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การประยุกต์
เทคโนโลยีในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ความร่วมมือ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และการสงวนรักษาทรพัยากรสารสนเทศ 

- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

HIS241  การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ                          3(2-2-5) 
           Information Analysis and Synthesis  
           แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์และสังเคราะหส์ารสนเทศด้วยระบบ
ทศนิยมของดิวอี ้หลักการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาเพื่อการจดัระบบและ
การเข้าถึงสารสนเทศ หลักเกณฑแ์ละมาตรฐานส าหรับการลงรายการ
บรรณานุกรม การท ารายการและการก าหนดรายการเข้าถึงสารสนเทศ
  

HIS241   การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ            3(2-2-5) 
 Information Analysis and Synthesis  
            ความหมาย ความส าคญั และหลักการวเิคราะห์และสังเคราะห์
เนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบทศนิยมดิวอ้ี การก าหนดหัวเรื่อง 
ศัพท์สัมพันธ์ และค าส าคญั เพื่อการจัดเก็บ สืบค้น และการเข้าถึง
สารสนเทศ 

- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

HIS242  การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ                             3(2-2-5)                                           
            Cataloging Information Resources 
            ความหมาย ความส าคญัของการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
คู่มือและหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน สากล การลงรายการในรูปแบบ
คอมพิวเตอรส์ามารถอ่านได้ และเมทาดาทา  

HIS242   การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ                     3(2-2-5) 
 Cataloging  Information Resources  
            ความหมาย ความส าคญั และหลักเกณฑ์การท ารายการทรัพยากร
สารสนเทศ ด้วยระบบท่ีเป็นมาตรฐานสากล การสร้างตัวแทนรายการ และ
การก าหนดรายการเข้าถึงสารสนเทศ 

- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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HIS231 การบริการสารสนเทศ                                     3(3-0-6) 
 Information Services  
 หลักและทฤษฎีการบริการสารสนเทศ ประเภทของบริการสารสนเทศ 
การบริหารและด าเนินงานบริการสารสนเทศ แนวโน้มของบริการสารสนเทศ
  

HIS231 การบริการสารสนเทศ                                3(3-0-6) 
 Information Services  
            งานบริการของห้องสมุดและศูนยส์ารสนเทศ การจัดบริการของ
ห้องสมุดและศูนยส์ารสนเทศ การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการบรกิาร 
การประเมินผลการให้บริการของห้องสมุดและศูนยส์ารสนเทศ 

- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

HIS244 การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ                         3(3-0-6) 
 Management of Information Service Institutes  
 ทฤษฎีและหลักการบริหาร การจดัการสถาบันบริการสารสนเทศ 
ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ การควบคุมงาน และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหาร  

HIS244 การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ                     3(2-2-5) 
 Management of Information Service Institutes  
            ทฤษฎีและหลักการบรหิาร การจดัการสถาบันบริการสารสนเทศ 
ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ การควบคุมงาน และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหาร 

- ปรับรูปแบบการ
จัดการเรียนการ
สอนเป็นวิชา
ปฏิบัต ิ
- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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HIS216  การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง                                       3(3-0-6) 
             Serials Management          
             ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง การจัดการสิ่งพมิพ์ ต่อเนื่อง
ในงานห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ และความร่วมมือในการจัดการ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

HIS216 การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง                                 3(2-2-5) 
 Serials Management  
            ความหมาย ประเภท และพัฒนาการของสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
กระบวนการจดัการสิ่งพิมพ์ต่อเนือ่ง ได้แก่ การคัดเลือก การจดัหา การ
จัดระบบ และการให้บริการ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

- ปรับรูปแบบการ
จัดการเรียนการ
สอนเป็นวิชา
ปฏิบัต ิ
- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

HIS222  บริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต                            3(3-0-6) 
            Internet-Based Information Services  
            ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต  การบริการสารสนเทศบน
อินเทอร์เน็ต การสร้างกลุ่มข่าว การสร้างเว็บบอร์ด  การเช่ือมโยงเวบ็ไซตต์่างๆ 
การวิเคราะห์และประเมินผลการบริการสารสนเทศบนอินเทอรเ์น็ต        

HIS222  บริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต                       3(3-0-6) 
            Internet-Based Information Services            
            ความหมาย ความส าคญั ประเภท และบริการบนอินเทอร์เน็ต 
เครื่องมือช่วยค้น เทคนิคการสืบคน้ การวิเคราะห์และประเมินสารสนเทศ
บนอินเทอร์เน็ต และจรยิธรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในงานสารสนเทศ 

- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 
HIS223   การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์                  3(2-2-5)                                    
              Data Communication and Computer Networks        
              แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกบัการสื่อสารข้อมลูและเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
สื่อท่ีใช้ในการส่งข้อมูล การส่งข้อมูลแบบตา่งๆ สถาปัตยกรรมเครือข่าย 
เทคโนโลยีเครือข่าย และมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

HIS223 การสื่อสารข้อมลูและเครือข่ายคอมพิวเตอร ์         3(2-2-5) 
 Data Communication and Computer Networks  
            แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมลูและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ สื่อท่ีใช้ในการส่งข้อมูล การส่งข้อมูลแบบต่างๆ สถาปตัยกรรม
เครือข่าย เทคโนโลยีเครือข่าย มาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องและแนวโน้มการสื่อสาร
ข้อมูลในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

HIS335 การตลาดและการเผยแพร่สารสนเทศ                           3(3-0-6) 
 Marketing and Information Dissemination  
 ความหมาย ความส าคัญของการตลาด การประยุกต์ใช้เทคนิค
การตลาดเพื่อการเผยแพร่สารสนเทศ การประชาสมัพันธ์เพื่อเพ่ิมคณุค่าของ
สารสนเทศ ตลอดจนแนวโนม้ของสารสนเทศ ในอนาคต  

HIS335 การตลาดและการเผยแพร่สารสนเทศ                     3(3-0-6) 
 Marketing and Information Dissemination   
            ความหมาย ความส าคญัของการตลาด การประยุกต์ใช้เทคนิค
การตลาดเพื่อการเผยแพร่สารสนเทศ การประชาสมัพันธ์เพื่อเพ่ิมคณุค่าของ
สารสนเทศ ตลอดจนแนวโนม้ของสารสนเทศ ในอนาคต 

ไม่มีการปรับ 

HIS313 สารสนเทศกับสังคม                                       3(3-0-6) 
 Information and Society                
 แนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศ บทบาทของสารสนเทศต่อสังคม ระบบ
สารสนเทศ วิชาชีพสารสนเทศ ปญัหาและแนวโน้มที่เกีย่วข้องกับสารสนเทศ 

HIS313 สารสนเทศกับสังคม                                   3(3-0-6) 
 Information and Society                
            ความหมาย ความส าคญั ขอบเขต และพัฒนาการของวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศท่ีส าคัญในวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ บุคคล และสถาบันทีเ่กี่ยวข้อง 

- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 
HIS312   สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   3(3-0-6) 
              Science and Technology Information         
              ความหมาย ความส าคญั ขอบเขต และพัฒนาการของวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สารสนเทศท่ีส าคัญในวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี บุคคล สถาบันที่เกี่ยวข้อง 

HIS312  สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         3(3-0-6) 
 Science and Technology Information  
            ความหมาย ความส าคญั ขอบเขต และพัฒนาการของวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สารสนเทศท่ีส าคัญในวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี บุคคล และสถาบันที่เกีย่วข้อง 

ไม่มีการปรับ 

HIS313   สารสนเทศเพื่อธุรกิจ                                             3(3-0-6) 
              Information for Business         
              ความหมาย ความส าคญั ขอบเขตและพัฒนาการของธุรกิจ แหล่ง
สารสนเทศธุรกิจ      การจัดการสารสนเทศเพื่อธุรกิจ ขั้นตอนการด าเนินงาน
เพื่อธุรกิจ การตลาด กลยุทธ์การจ าหน่าย    การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

HIS215 สารสนเทศเพื่อธุรกิจ                                 3(3-0-6) 
 Information for Business  
            ความหมาย ความส าคญั ขอบเขต และพัฒนาการของวิชาธุรกิจ 
สารสนเทศท่ีส าคัญในวิชาธุรกิจ บคุคล และสถาบันที่เกีย่วข้อง 

- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

HIS316 สารสนเทศส าหรับเด็กและเยาวชน                           3(3-0-6) 
 Information for Children and Young Adults   
 ความหมาย  ประเภท และลักษณะของสารสนเทศ รางวัลวรรณกรรม
ส าหรับเด็กและเยาวชนบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องในการผลติสารสนเทศส าหรับเด็ก
และเยาวชน  การวิเคราะห์ความต้องการของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับความ
สนใจในวรรณกรรม  การประเมินคุณค่าและการให้บริการ การผลิตวรรณกรรม
ส าหรับเด็กและเยาวชน  

HIS316 สารสนเทศส าหรับเด็กและเยาวชน                       3(3-0-6) 
 Information for Children and Young Adults  
            ความหมาย  ประเภท และลักษณะของสารสนเทศ รางวัล
วรรณกรรมส าหรับเด็กและเยาวชนบุคลากรที่เกีย่วข้องในการผลติ
สารสนเทศส าหรับเด็กและเยาวชน การวิเคราะห์ความต้องการของเด็กและ
เยาวชนเกี่ยวกับความสนใจในวรรณกรรม การประเมินคุณค่าและการ
ให้บริการ การผลติวรรณกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 
 

- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 
HIS331  การปรุงแต่งสารสนเทศ                                            3(2-2-5)                                                              
            Information Consolidation 
 แนวคิดเกี่ยวกับการปรุงแต่งสารสนเทศ กระบวนการปรุงแต่ง
สารสนเทศ การศึกษากลุ่มเปูาหมาย การคัดเลือกและประเมินคา่สารสนเทศ 
การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ การปรับแต่งสารสนเทศท้ังเนื้อหาและ
รูปแบบ การจดัส่งและเผยแพรส่ารสนเทศ การประเมินผลการใช้สารสนเทศท่ี
ปรุงแต่งแล้ว การจดัการของหน่วยปรุงแต่งและเผยแพร่สารสนเทศ  

HIS331  การปรุงแต่งสารสนเทศ                                       3(2-2-5) 
           Information Consolidation  
           ความหมาย และกระบวนการปรับแต่งสารสนเทศ การศึกษา
กลุ่มเปูาหมาย การคัดเลือก การประเมินค่า การวิเคราะห์ และสังเคราะห์
สารสนเทศ การปรับแต่งสารสนเทศท้ังรูปแบบและเนื้อหาให้ตรงกบัความ
ต้องการของผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม การเผยแพรส่ารสนเทศ การประเมินผล
สารสนเทศท่ีมีการปรับแต่งแล้ว และการจัดการของหน่วยปรับแต่ง
สารสนเทศ 

- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

HIS332 จิตวิทยาการให้บริการสารสนเทศ                           3(3-0-6) 
 Information Services Psychology  
 ความส าคญัของจิตวิทยา การวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ในด้านความ
ต้องการ  ความแตกต่างระหว่างบคุคล มนุษยส์ัมพันธ์ การเรียนรู้ การปรับตัว 
แรงจูงใจ และศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสารสนเทศตลอดจนศกึษาถึง
จิตวิทยาในการให้บริการสารสนเทศ    

HIS332 จิตวิทยาการให้บริการสารสนเทศ                      3(3-0-6) 
 Information Services Psychology  
            ความส าคัญของจิตวิทยา การวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ในด้าน
ความต้องการ   ความแตกต่างระหว่างบุคคล มนุษยส์ัมพันธ์ การเรยีนรู้ การ
ปรับตัว แรงจูงใจ และศึกษาพฤตกิรรมของผู้ใช้บริการสารสนเทศตลอดจน
ศึกษาถึงจิตวิทยาในการให้บริการสารสนเทศ   

ไม่มีการปรับ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 
HIS315  การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน                  3(2-2-5) 
            Library of Congress Classification 
            หลักการ วิธีการ และฝกึปฏิบัติ การจดัหมวดหมู่หนังสือระบบหอสมดุ
รัฐสภาอเมริกัน การก าหนดเลขหมู่หนังสือและเลขผู้แต่งในระบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการจัดหมวดหมูห่นังสอืในระบบ
รัฐสภาอเมริกัน  

HIS315  การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน              3(2-2-5) 
            Library of Congress Classification 
            ความหมาย ความส าคญั และหลักการวเิคราะห์และสังเคราะห์
เนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบหอสมดุรัฐสภาอเมริกัน การ
ก าหนดหัวเรื่อง ศัพท์สมัพันธ์ และค าส าคญั เพื่อการจัดเก็บ สืบค้น และการ
เข้าถึงสารสนเทศ 

- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

HIS317 การบริหารโครงการด้านสารสนเทศ                             3(2-2-5) 
            Management of Information Systems Project          
            ความรู้พื้นฐานและกระบวนการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ  เทคนิค
การวางแผน การออกแบบโครงการ โครงการศึกษาวิเคราะห์วงจรของระบบ
สารสนเทศ  การท าโครงการบริหารจัดการโครงการด้านสารสนเทศ 

HIS317 การบริหารโครงการด้านสารสนเทศ                     3(2-2-5) 
 Management of Information Systems Project           
            ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการโครงการ กระบวนการบริหาร
โครงการการวางแผน การออกแบบโครงการ การประเมินความต้องการ 
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การท าโครงการบรหิารจดัการ
โครงการด้านสารสนเทศ การประเมินโครงการ 

- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

HIS337 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์                                          3(3-0-6) 
 Customer Relationship Management 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการลูกค้าสมัพันธ์ การบริการลูกคา้ 
ลักษณะและความต้องการของลูกค้าในองค์การสารสนเทศ ประเภทและ
คุณภาพของการบริการ แนวปฏิบตัิในการดูแลลูกค้า กลยุทธ์ในการบริการลูกค้า 
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการจัดการลูกค้าและแนวโน้มในการบริการ
ลูกค้า 

HIS337 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์                                     3(3-0-6) 
 Customer Relationship Management             
            ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การบริการลูกค้า 
ลักษณะและความต้องการของลูกค้าในองค์การสารสนเทศ ประเภทและ
คุณภาพของการบริการ แนวปฏิบตัิในการดูแลลูกค้า กลยุทธ์ในการบริการ
ลูกค้า เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีสนบัสนุนการจดัการลูกค้าและแนวโน้มในการ
บริการลูกค้า 

ไม่มีการปรับ 
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HIS318  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการด้านเอกสาร                 3(3-0-6) 
           ระบบประกันคุณภาพ                       
           Introduction to Documentation of Quality System         
           ความหมาย ความส าคญัของการประกันคณุภาพ ระบบประกัน
คุณภาพ และตัวช้ีวัดต่างๆ การจดัท าเอกสารเพื่อให้สอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพ การจัดท าคูม่ือการประกนัคุณภาพ เอกสารวิธีการท างาน   

HIS318  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการด้านเอกสาร            3(3-0-6) 
           ระบบประกันคุณภาพ                       
            Introduction to Documentation of Quality System         
 ความหมาย ความส าคัญ และหลักการทางด้านมาตรฐานและการ
ประกันคณุภาพในงานสารสนเทศ การพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการประกันคณุภาพ การเขียน
รายงานการประเมินคุณภาพ 

- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

HIS346 การจัดการร้านหนังสือ                                       3(3-0-6) 
 Book Store Management  
 หลักการจดัการและการด าเนินงานร้านหนังสือ การค านวณจดุคุ้มทนุ 
ศึกษาชนิดของสินค้า การเก็บรักษาสินค้าใน สต๊อก การตกแต่งรา้นค้า  

HIS346 การจัดการร้านหนังสือ                                   3(3-0-6) 
 Book Store Management  
            หลักการจัดการและการด าเนินงานร้านหนังสือ การค านวณ
จุดคุ้มทุน ศึกษาชนิดของสินค้า การเก็บรักษาสินค้าในคลังหนังสือ การ
ตกแต่งร้านค้า 

- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

HIS321  การจัดเก็บและการค้นคนืสารสนเทศ                            3(2-2-5) 
            Information Storage and Retrieval          
            หลักการและแนวคิดในการจัดเก็บ และค้นคืนสารสนเทศ 
องค์ประกอบของการจัดเก็บ และค้นคืนสารสนเทศ กลยุทธ์การค้นคืน
สารสนเทศ การประเมินผลการคน้คืนสารสนเทศ  

HIS321   การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ                     3(2-2-5) 
 Information Storage and Retrieval  
            ความหมาย องค์ประกอบและขั้นตอนของการจดัเก็บและค้นคืน 
เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดเก็บและคน้คืน กลยุทธ์การค้นคืน และการ
ประเมินผลการจดัเก็บและค้นคืนสารสนเทศ   

- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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HIS322   การจัดการฐานข้อมลูส าหรับงานสารสนเทศ                  3(2-2-5) 
              Database Management for Information Work         
              ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล ทฤษฎีเบื้องต้น และการใช้
ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปที่เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท การออกแบบ การจัดการ
ฐานข้อมูลทางสารสนเทศศาสตร์   

HIS322   การจัดการฐานข้อมลูส าหรับงานสารสนเทศ              3(2-2-5) 
              Database Management for Information Work         
              ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล ทฤษฎีเบื้องต้น และการใช้
ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปที่เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท การออกแบบ การ
จัดการฐานข้อมลูทางสารสนเทศศาสตร์   

ไม่มีการปรับ 

HIS323  การเผยแพรส่ารสนเทศด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ              3(2-2-5) 
           Information Dissemination by Information Technology          
           ประเภทของเทคโนโลยสีารสนเทศ ความส าคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศต่องานบริการสารสนเทศ การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาเผยแพร่
สารสนเทศของหน่วยงาน ปัญหาของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
เผยแพรส่ารสนเทศ 

HIS323 การเผยแพร่สารสนเทศด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ         3(2-2-5) 
 Information Dissemination by Information Technology         
 ความหมาย ความส าคัญ และวัตถปุระสงค์ของการเผยแพร่ในงาน
สารสนเทศ หลักการ การวางแผน และวิธีการด าเนินงานการเผยแพร่
สารสนเทศ และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเผยแพร่ สารสนเทศ 

- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

HIS312   คอมพิวเตอร์กราฟิกในงานสารสนเทศ                         3(2-2-5) 
              Computer Graphics in Information Work          
              การใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อน าเสนอสารสนเทศ เน้นการสร้าง
โปรแกรมเพื่อควบคุมการท ากราฟกิภาพเคลื่อนไหว ข้อความ เสียง และเทคนิค
พิเศษต่างๆ 

HIS312  คอมพิวเตอร์กราฟิกในงานสารสนเทศ                     3(2-2-5) 
 Computer Graphics in Information Work  
            ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ
การสร้าง จัดการ และประมวลผลภาพกราฟิก เพื่อน าเสนอในงาน
สารสนเทศ 

- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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HIS319  ห้องสมุดอัตโนมัติ                                                   3(3-0-6)  
            Library Automation  
แนวคิดเกี่ยวกับระบบห้องสมดุอัตโนมัติ โปรแกรมระบบห้องสมุดอตัโนมัติ 
มาตรฐานทีเ่กี่ยวข้องกับการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และกระบวนการ
ปรับเปลีย่นไปสู่ระบบห้องสมดุอัตโนมัต ิ 

HIS319  ห้องสมุดอัตโนมัต ิ                                             3(3-0-6) 
 Library Automation  
ความหมาย ความส าคัญ และพัฒนาการของระบบห้องสมุดอัตโนมตัิ การ
วางแผนพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ การเลือก การจดัหา การเตรยีมการ 
การติดตั้งระบบ การบ ารุงรักษา การประเมินระบบ และแนวโน้มของ
ห้องสมุดอัตโนมัต ิ

- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

HIS344 ระบบการจัดการส านักงาน                                       3(3-0-6) 
 Office Management Systems  
 แนวคิดเกี่ยวกับส านักงานและงานส านักงาน การมอบหมายงาน
ส านักงาน การบริหารส านักงาน ระบบการจดัการภายในส านักงาน การ
ปรับปรุงระบบการจดัการส านักงาน การจัดการส านักงานอัตโนมัติ การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในส านักงาน  

HIS344 ระบบการจัดการส านักงาน                                   3(3-0-6) 
 Office Management Systems  
            แนวคิดเกี่ยวกับส านักงานและงานส านักงาน การมอบหมายงาน
ส านักงาน การบริหารส านักงาน ระบบการจดัการภายในส านักงาน การ
ปรับปรุงระบบการจดัการส านักงาน การจัดการส านักงานอัตโนมัติ การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในส านักงาน   

ไม่มีการปรับ 
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HIS325  การจัดการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์                 3(2-2-5)                                 
           Electronic Resources Management  
           การคัดเลือก ตรวจสอบรวบรวม และจัดการระเบียนข้อมูลของ
ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  เมทาดาทา  และมาตรฐานที่เกีย่วข้อง 
เทคนิคการจดัท าดัชนี  การวิเคราะห์และประเมินระบบที่ใช้จัดการทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส ์

HIS325   การจัดการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ์         3(2-2-5) 
 Electronic Resources Management  
            ความหมาย พัฒนาการ ความส าคญั ประเภท ผูผ้ลติและจ าหน่าย 
และการจัดการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การจดัหา การ
เข้าถึง การรวบรวม และการประเมิน กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง และแนวโน้มใน
การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ์

- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

HIS326  การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์                                    3(2-2-5) 
           Online Searching          
           ประเภทฐานข้อมลู ผูผ้ลติ ผู้จัดจ าหน่าย เทคนิคการสบืค้น การ
ประเมินผล การใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นและบริการ การท าและพัฒนาเว็บ
เพ็จ การจัดการและการด าเนินการบริการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์  

HIS326 การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์                       3(2-2-5) 
 Online Searching          
             ความหมาย พัฒนาการ หลักการ และเทคนิคการสืบค้น
สารสนเทศท่ีปรากฏบนอินเทอร์เน็ตและฐานข้อมลู การวเิคราะห์และ
ประเมินสารสนเทศบนอินเทอร์เนต็และฐานข้อมลู การออกแบบเว็บเพ็จ
ส าหรับการบริการสบืค้นออนไลน ์

- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

HIS241   การวิเคราะห์และออกแบบระบบในงานสารสนเทศ         3(2-2-5) 
              System Analysis and Design for Information Work           
              ความหมาย ความส าคญั และทฤษฎีการวิเคราะหร์ะบบงาน
สารสนเทศ การออกแบบและพัฒนาระบบ รวมถึงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ของระบบ 

HIS241 การวิเคราะห์และออกแบบระบบในงานสารสนเทศ       3(2-2-5) 
 System Analysis and Design in Information Work  
            ความหมาย ความส าคญั และทฤษฎีการวิเคราะหร์ะบบงาน
สารสนเทศ การออกแบบและพัฒนาระบบ วงจรการพัฒนาระบบ รวมถึง
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบ และวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่ 

- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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HIS311  สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์                          3(2-2-5) 
           Statistics for Information Science Research  
           ความหมายของหลักสถิต ิหลักเบื้องต้นของความน่าจะเป็น ประเภท
ของตัวแปร การแจกแจงแบบต่างๆ การทดสอบสมมุติฐาน การหาความส าคญั
ระหว่างตัวแปร การพยากรณ์ ระดับนัยส าคัญ การวเิคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว และสองทาง  

HIS311 สถิติเพื่อการวิจยัทางสารสนเทศศาสตร ์                     3(2-2-5) 
 Statistics for Information Science Research  
            ความหมายสถิติ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ความน่าจะเป็น ตัว
แปร การแจกแจง สถติิเชิงบรรยาย สถิติเชิงอ้างอิง การทดสอบสมมตุิฐาน 
และการวเิคราะห์ข้อมลูด้วยการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงาน
สารสนเทศ 

- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

HIS411  การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์                                    3(2-2-5)  
           Research in  Information Science  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจยั ระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิคการวิจัยที่
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาปญัหาทางสารสนเทศศาสตร์ การเลือกปญัหาที่ศึกษา
เพื่อสร้างประสบการณ์การท าวิจัยในวิชาชีพ การเขียนรายงานการวจิัยและการ
อ้างอิง  

HIS411   การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์                       3(2-2-5) 
 Research in  Information Science  
            ความหมาย ประเภท ประโยชน์ของการวิจัย คณุสมบัติของ
นักวิจัย ระเบยีบวิธีวิจัย กระบวนการในการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ การ
เขียนโครงร่างการวิจัย และการเสนอผลงานวิจัย   

- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

HIS412 สัมมนาทิศทางและแนวโน้มทางสารสนเทศศาสตร์  3(3-0-6) 
            Seminar on Current Issues and Trends in Information 
Science 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสัมมนา องค์ประกอบของการสัมมนา การ
ด าเนินการจัดสมัมนาทางสารสนเทศศาสตร์และวิเคราะห์ประเด็นความ
เคลื่อนไหว ความก้าวหน้าทางสารสนเทศศาสตร ์  

HIS412  สัมมนาทิศทางและแนวโน้มทางสารสนเทศศาสตร์         3(2-2-5) 
 Seminar on Current Issues and Trends in Information 
Science  
             ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสัมมนา องค์ประกอบของการสมัมนา 
การด าเนินการจัดสัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์และวเิคราะห์ประเด็นความ
เคลื่อนไหว ความก้าวหน้าทางสารสนเทศศาสตร ์

ไม่มีการปรับ 
 

 



 
 

      
                          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 
HIS451 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์             2(90) 
            Preparation for Professional Experience for Information 
Science         
 การจัดให้มีกจิกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรบัรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ 
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคณุลักษณะให้
เหมาะสมกับวิชาชีพ  

HIS451 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ 2(90) 
 Preparation for Professional Experience in Information 
Science          
            การจัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรยีนไปฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรบัรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบ
อาชีพ การพัฒนาผู้เรียนใหม้ีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคณุลักษณะ
ให้เหมาะสมกับวิชาชีพ 

ไม่มีการปรับ 

HIS452 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์                   5(450)                                  
 Professional Experience for Information Science         
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาบันบริการสารสนเทศ เพื่อพัฒนา
สมรรถนะงานสารสนเทศโดยการศึกษา สังเกต  แสวงหาประสบการณ์ การ
เรียนรู้  การด าเนินงาน สถาบันบรกิารสารสนเทศ  

HIS452 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์               5(450) 
 Professional Experience in Information Science  
            การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาบันบริการสารสนเทศ เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะงานสารสนเทศโดยการศึกษา สังเกต แสวงหาประสบการณ์ 
การเรยีนรู้ การด าเนินงาน สถาบนับริการสารสนเทศ 

ไม่มีการปรับ 

HIS453 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์               1(45) 
            Pre-Cooperative Education for Information Science  
 หลักการแนวคดิ และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบยีบข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐานในการสมัครงาน แนวทางปฏิบตัิงานในสถาน
ประกอบการ ความพร้อมในการท างานร่วมกับผู้อื่นๆ จริยธรรมในการประกอบ
อาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบคุณภาพในสถานประกอบการ และเทคนิค
การน าเสนอโครงการ  

HIS453 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 1(45) 
 Pre-Cooperative Education for Information Science  
            หลักการแนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบยีบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐานในการสมัครงาน แนวทางปฏิบัตงิานใน
สถานประกอบการ ความพร้อมในการท างานร่วมกับผู้อื่นๆ จรยิธรรมในการ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบคณุภาพในสถานประกอบการ 
และเทคนิคการน าเสนอโครงการ 

ไม่มีการปรับ 



 
 

      
                          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 
HIS454 สหกิจศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์                          6(640) 
            Cooperative Education for Information Science  
 การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานในสถานประกอบการ ทีม่ี
ลักษณะเกี่ยวข้องกับวิชาชีพท่ีศึกษาอยู่ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
ต่อเนื่องตามที่ได้รับมอบหมาย การจัดท ารายงาน และการน าเสนองานต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา  

HIS454 สหกิจศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์                      6(640) 
 Cooperative Education for Information Science  
            การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานในสถานประกอบการ 
ที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับวิชาชีพท่ีศึกษาอยู่ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 
สัปดาห์ ต่อเนื่องตามที่ได้รับมอบหมาย การจดัท ารายงาน และการน าเสนอ
งานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

ไม่มีการปรับ 

HIS442  ห้องสมุดโรงเรยีน                                                   3(3-0-6)                                                                                                                  
           School Library 
           ลักษณะและความส าคญัของห้องสมุดโรงเรียนในฐานะแหล่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียน การด าเนินงานด้านนโยบาย แผนงาน งบประมาณ การ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การวเิคราะห์และระบบการจัดหมวดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ การให้บริการสารสนเทศ และ
การจัดท าโครงการต่างๆ ของห้องสมุด รวมถึงกิจกรรมที่เสริมการเรยีนการสอน 
การอ่าน และการพัฒนาห้องสมดุโรงเรียนตามมาตรฐาน ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพของห้องสมุดโรงเรียน 

HIS442 ห้องสมุดโรงเรียน                                               3(3-0-6)                                                                           
 School Library  
            ลักษณะและความส าคญัของห้องสมุดโรงเรียนในฐานะแหล่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียน การด าเนินงานด้านนโยบาย แผนงาน งบประมาณ การ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การวเิคราะห์และระบบการจัดหมวดหมู่
ทรัพยากรสารสนเทศ การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ การให้บริการ
สารสนเทศ และการจดัท าโครงการต่างๆ ของห้องสมุด รวมถึงกิจกรรมที่
เสรมิการเรียนการสอน การอ่าน และการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตาม
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การประเมินคุณภาพของห้องสมุดโรงเรียน 

ไม่มีการปรับ 

 
 
 
 



 
 

      
                          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 
HIS443 ห้องสมุดประชาชน                                                  3(3-0-6)                                                                                                                            
           Public Library 
           ลักษณะและความส าคญัของห้องสมุดประชาชนในฐานะแหล่งการ
เรียนรูต้ลอดชีวิตของประชาชน การด าเนินงานด้านนโยบาย แผนงาน 
งบประมาณ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การวเิคราะห์และระบบการจัด
หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ การให้บริการ
สารสนเทศ และการจดัท าโครงการต่างๆ  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรยีนรู้
ตลอดชีวิต และการพัฒนาห้องสมดุประชาชนตามมาตรฐาน ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพของห้องสมุดประชาชน 

HIS443 ห้องสมุดประชาชน                                            3(3-0-6)                                                                   
 Public Library  
            ลักษณะและความส าคญัของห้องสมุดประชาชนในฐานะแหล่งการ
เรียนรูต้ลอดชีวิตของประชาชน การด าเนินงานด้านนโยบาย แผนงาน 
งบประมาณ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การวเิคราะห์และระบบการ
จัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ การ
ให้บริการสารสนเทศ และการจดัท าโครงการตา่งๆ  กิจกรรมส่งเสรมิการ
อ่าน การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการพัฒนาห้องสมุดประชาชนตามมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การประเมินคุณภาพของห้องสมุดประชาชน 
 

ไม่มีการปรับ 

HIS444 ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา                                         3(3-0-6)                                                                                                                  
          Academic Library 
          ลักษณะและความส าคัญของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ในฐานนะ
หน่วยงานท่ีส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การด าเนินงานด้าน
นโยบาย แผนงาน งบประมาณ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์
และระบบการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ การให้บริการสารสนเทศ และการจัดท าโครงการตา่งๆ ของห้องสมุด 
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การประเมินคุณภาพของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

HIS444 ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา                                   3(3-0-6)                                                                           
 Academic Library  
            ลักษณะและความส าคญัของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ในฐาน
นะหน่วยงานท่ีส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การด าเนินงานด้าน
นโยบาย แผนงาน งบประมาณ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การ
วิเคราะห์และระบบการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ การให้บริการสารสนเทศ และการจัดท าโครงการตา่งๆ 
ของห้องสมุด มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การประเมินคณุภาพของห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา 

ไม่มีการปรับ 



 
 

      
                          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 
HIS445 ห้องสมุดเฉพาะและศูนยส์ารสนเทศ                               3(3-0-6)                                                                                               
          Special Library and Information center           
          ลักษณะและความส าคัญของห้องสมุดเฉพาะ และศูนยส์ารสนเทศ 
ความแตกต่างระหว่างห้องสมดุเฉพาะและศูนย์สารสนเทศ ลักษณะของ
ห้องสมุดเฉพาะและศูนย์สารสนเทศ  การด าเนินงานด้านนโยบาย แผนงาน 
งบประมาณ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การวเิคราะห์และระบบการจัด
หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ การให้บริการ
สารสนเทศ   มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การประเมินคณุภาพของห้องสมุดเฉพาะ
และศูนยส์ารสนเทศ 

HIS445 ห้องสมุดเฉพาะและศูนย์สารสนเทศ                         3(3-0-6)                                                           
 Special Library and Information center  
             ลักษณะและความส าคญัของห้องสมุดเฉพาะ และศูนย์
สารสนเทศ ความแตกต่างระหว่างห้องสมุดเฉพาะและศูนย์สารสนเทศ 
ลักษณะของห้องสมดุเฉพาะและศนูย์สารสนเทศ  การด าเนินงานด้าน
นโยบาย แผนงาน งบประมาณ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การ
วิเคราะห์และระบบการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ การให้บริการสารสนเทศ   มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพของห้องสมุดเฉพาะและศูนย์สารสนเทศ 

ไม่มีการปรับ 

รายวิชาที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
 HIS327     การออกแบบอินโฟกราฟิคในงานสารสนเทศ         3(2-2-5) 

              Infographic Design in Information Work      
ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ รูปแบบของ Infographic การ
รวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู การสรุปข้อมลู ขั้นตอนการสร้าง 
เครื่องมือ เพื่อการออกแบบ Infographic และการน าเสนอ 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 
   HIS414  การจัดการแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น                      3(2-2-5) 

             Local Information Management  
             ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศท้องถิ่น ความหมาย 
ความส าคญั ขอบเขต ประเภท และรูปแบบของสารสนเทศท้องถิ่น การ
จัดหา การจดัเก็บ การให้บริการ การพัฒนาสารสนเทศท้องถิ่นและ
เผยแพรส่ารสนเทศท้องถิ่น  

วิชาใหม่ 

  HIS319    สารสนเทศเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิต                 3(3-0-6)   
              Information for Life Quality Development 
แนวคิดและหลักการของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต 
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย ทิศทาง แนวโน้ม 
ผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบรูณาการสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาสังคม 

วิชาใหม่ 

  HIS326  การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานสารสนเทศ          3(2-2-5)   
           Web Design and Development in Information Work  
           การออกแบบโครงสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมส าเร็จรปู การใช้
เครื่องมือ การออกแบบเว็บเพจของสถาบันบริการสารสนเทศด้วยความคิด
สร้างสรรค์ เทคนคิการออกแบบเวบ็เพจ การใช้ภาพประกอบเว็บเพจ  
การเช่ือมโยงสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 
  HIS224   โปรแกรมประยุกต์ในงานสารสนเทศ                     3(2-2-5)  

             Application Software in Information Work  
             แนวคิดและหลักการของโปรแกรมประยุกต์  รูปแบบโปรแกรม
ประยุกต์ที่ใช้กับงานสารสนเทศ โครงสร้างโปรแกรม และการเลือก
โปรแกรมประยุกต์ การวเิคราะห์ระบบงานเพื่อน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
มาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ การประเมินผลการใช้โปรแกรมประยุกต์ที่
ส าคัญในงานสารสนเทศ 

วิชาใหม่ 

 HIS225  การสรางสื่อดิจิทัลในงานสารสนเทศ                       3(2-2-5)  
          Digital Media Production in Information Work 
 แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับสื่อดิจิทัล หลักการ รูปแบบ การออกแบบสือ่
ดิจิทัล การสรางสื่อดิจิทัลอยางงายดวยโปรแกรมส าเร็จรูป การวางแผน 
การเขียนบท การสรางสื่อดิจิทัลเพื่อการน าเสนอ และ การน าสื่อดจิิทัลไป
ประยุกตใชในงานดานสารสนเทศศาสตร 

วิชาใหม่ 

 HIS228  การท ารายการทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล     3(2-2-5) 
           Cataloging  Electronic and Digital Resources  
           ความหมาย ความส าคญั และหลักเกณฑ์การท ารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล ด้วยระบบที่เป็น
มาตรฐานสากล การสร้างตัวแทนรายการ และการก าหนดรายการเข้าถึง
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และดิจทิัล  

วิชาใหม่ 



 
 

      
                          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 
 HIS246  ห้องสมุดดิจิทัล                                                3(3-0-6) 

           Digital Library  
           ความหมาย พัฒนาการ โครงสร้าง รูปแบบ และโปรโตคอลของ
ห้องสมุดดจิิทัล มาตรฐานและองคก์รที่เกี่ยวข้อง การเลือกและจดัหา
ระบบห้องสมุดดิจิทลั การพัฒนา ประเมินผลการใช้ และแนวโน้มของ
ห้องสมุดดจิิทัล  

วิชาใหม่ 

 HIS227  การพิมพ์อิเล็กทรอนิกส ์                                     3(2-2-5) 
           Electronic Publishing  
           ความหมาย พัฒนาการ ประเภท และรูปแบบการพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการและเทคโนโลยีในการผลิตสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายและสัญญาอนุญาตเกี่ยวกับการพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์  บทบาทห้องสมดุในการจัดท าสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส ์
มาตรฐานและขั้นตอนในการจัดท าสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์   

วิชาใหม่ 

 HIS226  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในงานสารสนเทศ                  3(2-2-5) 
           E-commerce in Information Work  
           ความหมาย ขอบข่าย และรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์ใน
งานสารสนเทศ กระบวนการประกอบการและแนวโน้มของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในงานสารสนเทศ   
  

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 
 HIS213  การจัดการหอจดหมายเหตุและจดหมายเหตุ       3(3-0-6) 

           Management of Archival Repositories and Archived  
Materials  
            ความหมายและคณุค่าของดหมายเหตุ คามแตกต่างและ
ความสัมพันธ์ระหว่างห้องสมดุและหอจดหมายเหตุ ประวตัิและงาน
จดหมายเหตุในประเทศไทยและตา่งประเทศ หน่วยงานจดหมายเหตุที่
ส าคัญในประเทศไทย การบริหารและด าเนินงานจดหมายเหต ุการจัดการ
หอจดหมายเหตุและจดหมายเหตุ การเก็บรวบรวม การจดัหา การ
ประเมินค่า การจดัหมวดหมู่ การสงวนรักษา การจัดบริการ  

วิชาใหม่ 

 HIS413  การส่งเสรมิการอ่านและการเรยีนรู้ตลอดชีวิต      3(3-0-6) 
           Reading Promotion and Lifelong Learning  
            ความหมาย และความส าคัญของการอ่านและการเรียนรู้ 
พัฒนาการทางสมองเกี่ยวกับการคดิและการอ่าน การสร้างและ ฝึกทักษะ
การอ่าน กลวิธี พฤติกรรมความสนใจและปัญหาในการอ่านของบุคคลกลุม่
ต่าง ๆ การสร้างสังคมการอ่าน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต  

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 
 HIS214  สารสนเทศส าหรบัผูสู้งอายุ                              3(3-0-6) 

           Information  for the Elderly  
            ความหมาย ความส าคญัของสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ 
พฤติกรรมและความต้องการสารสนเทศของผู้สูงอายุ รูปแบบ ขอบขา่ย
เนื้อหาสารสนเทศส าหรับผูสู้งอาย ุการจัดการสารสนเทศส าหรับผูส้งูอายุ 
แหล่งผลิตและบริการสารสนเทศสาหรับผูสู้งอายุ   

วิชาใหม่ 

 
 
 
 
 



 
 

  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
แผนบริหารความเสี่ยง 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  
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แผนบริหารความเสี่ยง 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

ระบุความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมหลักสูตร) ปัจจัยเสี่ยง 
การพัฒนาหลักสูตร ปัญหาเรื่องการประเมินหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาบางคนอาจจะไม่สามารถศึกษาให้ส าเร็จตามแผนการศึกษาที่ก าหนด 

การจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษา ปัญหาการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษาในต่างประเทศ 
การท าวิจัย/ผลงานทางวิชาการ อาจารย์มีภาระงานที่ได้รับมอบหมายมากท าให้มีเวลาไม่เพียงพอในการท า

วิจัย/ผลงานวิชาการ 
การพัฒนานักศึกษา ปัญหาการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
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การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/
กิจกรรมของหลักสูตร) 

รายละเอียดความสูญเสีย (ปัจจัยเสี่ยง) 
โอกาส 
ที่จะเกิด 

(1) 

ผลกระทบความ
รุนแรง 

(2) 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

(ระดับ 
ความเสี่ยง) 

(1)x(2) 

ระดับความเสี่ยง 

การพัฒนาหลักสูตร การประเมินหลักสูตรเพื่อน าผลไปปรับปรุง
หลักสูตรอาจมีปัญหาเรื่องการติดตามผล
บัณฑิตที่เป็นนักศึกษาต่างชาติอาจจะได้รับ
ข้อมูลไม่ครบถ้วน 

3 2 6 ยอมรับได้ 

การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาบางคนอาจจะไม่สามารถศึกษาให้
ส าเร็จตามแผนการศึกษาที่ก าหนดอัน
เนื่องมาจาก ปัญหาพฤติกรรมการเรียน 

2 2 4 1 

การจัดฝึกประสบการณ์
วิชาชีพให้นักศึกษา 

การจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษา
ในต่างประเทศอาจจะมีปัญหาเรื่อง
งบประมาณ   
ในการนิเทศและการประเมินผลนักศึกษา 

2 2 4 1 
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ความเสี่ยง (ภารกิจ
หลัก/กิจกรรมของ

หลักสูตร) 
รายละเอียดความสูญเสีย (ปัจจัยเสี่ยง) 

โอกาส 
ที่จะเกิด 

(1) 

ผลกระทบความ
รุนแรง 

(2) 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

(ระดับ 
ความเสี่ยง) 

(1)x(2) 

ระดับความเสี่ยง 

การท าวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการ 

อาจารย์มีภาระงานที่ได้รับมอบหมายมากท า
ให้มีเวลาไม่เพียงพอในการท าวิจัย/ผลงาน
วิชาการ 

4 3 12 2 

การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอาจจะท าได้ไม่
เต็มที่เนื่องจากปัญหาส่วนตัวของนักศึกษา/
ปัญหาครอบครัว 

4 4 16 2 

 
หมายเหตุ  ระดับความเสี่ยง 3 มีค่าระหว่าง 20-25 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้), 2 มีค่าระหว่าง 0-19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีค่าระหว่าง 1-9 (ความเสี่ยง          

ที่ยอมรับได้) 
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การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 

ล าดับ 

ความเสี่ยง (ภารกิจ
หลัก/กิจกรรมของ

หลักสูตร) 
(1) 

การควบคุมท่ีควรจะมี 
(2) 

การควบ 
คุมที่มีอยู่แล้ว 

(3) 

การควบคุมท่ี
มีอยู่แล้ว

ได้ผลหรือไม่ 
(4) 

วิธีการ
จัดการ

ความเสี่ยง 
(5) 

หมาย
เหตุ 
(6) 

1 การพัฒนาหลักสูตร ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการติดตามผลบัณฑิต   ควบคุม  
2 การจัดการเรียนการ

สอน 
จัดสอนซ่อมเสริมเพื่อให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามที่ก าหนด   ควบคุม  

3 การจัดฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ให้นักศึกษา 

การจัดโครงการเพ่ือของบประมาณในการนิเทศและประเมินผล
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศของนักศึกษา 

x x ควบคุม  

4 การท าวิจัย/ ผลงาน
ทางวิชาการ 

เสนอให้มหาวิทยาลัยลดภาระงานสอนของอาจารย์ และส่งเสริม
ให้อาจารย์ท าวิจัยและผลงานทางวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 

  ควบคุม  

5 การพัฒนานักศึกษา จัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือดูแลให้ค าแนะน า ตลอดจนศึกษาปัญหา
และเสนอแนวทางแก้ไข  

  ควบคุม  

หมายเหตุ  ช่อง 3  หมายถึง มี   หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์  x หมายถึง ไม่มี 
              ช่อง 4  หมายถึง ได้ผลตามท่ีคาดหมาย  หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์                



 
 

  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

                       x หมายถึง ไม่มีผลตามท่ีคาดหมาย 
แผนการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยง 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ /กิจกรรม/ด้าน
ของเรื่องท่ีประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 
(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยัง
มีอยู่ 

(ปัจจัยเสี่ยง) 
(5) 

กิจกรรมควบคุม 
(แผนการ

ปรับปรุงการ
ควบคุม) 

(6) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(7) 

โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การติดตามผลบัณฑิต 

การควบคุมเพ่ือ
ปูองกัน 

ปานกลาง 5 -  ภายในปีการศึกษา 2562/
คณะกรรมการประจ า
หลักสูตร 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
การเรียนของนักศึกษา 

การควบคุม เ พ่ือ
ปูองกัน 

ปานกลาง 3 -  ภายในปีการศึกษา 2562/
คณะกรรมการประจ า
หลักสูตร 

โครงการนิเทศและ
ประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพใน

- ปานกลาง 4 -  ภายในปีการศึกษา 2562/
คณะกรรมการประจ า
หลักสูตร 



 
 

  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

ต่างประเทศ 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ /กิจกรรม/ด้าน
ของเรื่องท่ีประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 
(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยัง
มีอยู่ 

(ปัจจัยเสี่ยง) 
(5) 

กิจกรรมควบคุม 
(แผนการ

ปรับปรุงการ
ควบคุม) 

(6) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(7) 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

การควบคุมโดย
การชี้แนะ 

สูง 2 - จัดอบรมการ
เขียนผลการทาง
วิชาการ 

ภายในปีการศึกษา 2562/
คณะกรรมการประจ า
หลักสูตร 

โครงการปรับปรุ งระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาและระบบ
การให้ค าปรึกษา 

การควบคุม เ พ่ือ
ปูองกัน 

สูงมาก 1 - จัดอบรมให้แก่
อาจารย์ที่ปรึกษา  

ภายในปีการศึกษา 2562/
คณะกรรมการประจ า
หลักสูตร 

 
          ผู้รายงาน อาจารย์ ดร.มนัส  สายเสมา 
          ประธานกรรมการประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  
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          วันที่  


