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 การปรบัปรงุแก้ไขหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
  

1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
   เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบนัได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขคร้ังนี้แล้ว  

ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสตูรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 1/2560 เมือ่วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 
3. หลักสูตรใหม่นี้เริ่มใช้ต้ังแต่  
  ต้ังแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข  
  ขอเสนอปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจําหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาชาวิชาสารสนเทศศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงอัตรากําลังอาจารย์ที่รับเพ่ิมและกลับ
จากการลาศึกษาต่อ โดยเพ่ิมอาจารย์ใหม่ 2 ราย คือ ผศ. ดร.ดุษฎี สีวังคํา และ ผศ. ดร.ศศิพิมล ประพินพงศกร 
นอกจากน้ีได้นําช่ืออาจารย์ประจําออก 1 ราย คือ อ. ดร.ชนัตถ์ พูนเดช เน่ืองจากสังกัดหน่วยงานอ่ืน 

5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

 รายช่ืออาจารยผู์ร้บัผดิชอบหลกัสูตร (เดิม) 

อาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

และอาจารยป์ระจําหลกัสูตร 

คุณวุฒิการศึกษา 

(ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 
สถาบนัที่สําเร็จการศึกษา 

1. รศ. สมชาย วรัญญานุไกร กศ.บ. (ภาษาไทย), 2524 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), 

2539 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. ผศ. ดร.แววตา เตชาทวีวรรณ ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), 2524 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์), 2532 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), 2542 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง 

 ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา), 2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 

3. อ. ดร.ศุมรรษตรา แสนวา ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2539 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์), 2542 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา), 2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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รายช่ืออาจารยป์ระจําหลกัสูตร (เดิม) 

อาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

และอาจารยป์ระจําหลกัสูตร 

คุณวุฒิการศึกษา 

(ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 
สถาบนัที่สําเร็จการศึกษา 

1. รศ. สมชาย วรัญญานุไกร กศ.บ. (ภาษาไทย), 2524 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), 

2539 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. ผศ. ดร.แววตา เตชาทวีวรรณ ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), 2524 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์), 2532 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), 2542 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง 

 ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา), 2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 

3. อ. ดร.ศุมรรษตรา แสนวา ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2539 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์), 2542 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา), 2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4. อ. ดร.ชนัตย์ พูนเดช วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)ม 2543 มหาวิทยาลัยสยาม 

 คอ.ม. (คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี 

 ปร.ด. (นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี), 

2555 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี 

5. อ. ดร.วิภากร วัฒนสนิธุ ์ บธ.บ. (การตลาด), 2535 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 M.B.A. (Finance), 2542 Colorado State University, USA 

 วท.ด. (นวัตกรรม), 2559 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
รายช่ืออาจารยผู์ร้บัผดิชอบหลกัสูตร (ใหม่) 

อาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

และอาจารยป์ระจําหลกัสูตร 

คุณวุฒิการศึกษา 

(ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 
สถาบนัที่สําเร็จการศึกษา 

1. ผศ. ดร.แววตา เตชาทวีวรรณ ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), 2524 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์), 2532 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), 2542 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง 

 ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา), 2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 

2. อ. ดร.ศุมรรษตรา แสนวา ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2539 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์), 2542 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา), 2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3. ผศ. ดร.ศศิพิมล ประพินพงศกร ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), 2539 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(รายใหม่) อ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ

ศาสตร์),2543 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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อาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

และอาจารยป์ระจําหลกัสูตร 

คุณวุฒิการศึกษา 

(ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 
สถาบนัที่สําเร็จการศึกษา 

 ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), 2560 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

รายช่ืออาจารยป์ระจําหลกัสูตร (ใหม่) 

อาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

และอาจารยป์ระจําหลกัสูตร 

คุณวุฒิการศึกษา 

(ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 
สถาบนัที่สําเร็จการศึกษา 

1. ผศ. ดร.แววตา เตชาทวีวรรณ ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), 2524 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์), 2532 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), 2542 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง 

 ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา), 2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 

2. อ. ดร.ศุมรรษตรา แสนวา ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2539 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์), 2542 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา), 2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3. ผศ. ดร.ศศิพิมล ประพินพงศกร ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), 2539 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(รายใหม่) อ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ

ศาสตร์),2543 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), 2560 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4. อ. ดร.วิภากร วัฒนสนิธุ ์ บธ.บ. (การตลาด), 2535 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 M.B.A. (Finance), 2542 Colorado State University, USA 

 วท.ด. (นวัตกรรม), 2559 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5. ผศ. ดร.ดุษฎี สวัีงคาํ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 2542 สถาบันราชภัฎเพชรบูรณ์ 

(รายใหม่) วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), 2546 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 

 ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา), 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 

 

6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข  
  เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ไมก่ระทบโครงสร้างปรากฏ ดังน้ี 

หมวดวิชา 

โครงสรา้งเดิม โครงสรา้งใหม่ 

แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข 

1. หมวดวิชาบังคับ 12 12 12 12 

2. หมวดวิชาเลือก 12 18 12 18 

3. ปริญญานิพนธ ์ 12 - 12 - 
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4. สารนิพนธ ์ - 6 - 6 

หน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า 36 36 36 36 

 
 

    รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

 
   (ลงช่ือ)...................................................................... 
           (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 

                                                  ตําแหน่ง  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ปฏิบัติการแทน 
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วันที่…………..เดือน…………………………………….พ.ศ………....... 


