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รายละเอียดของหลกัสูตร 

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ    คณะมนุษยศาสตร์ 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1. รหสัและชื่อหลกัสูตร 

 รหัสหลักสูตร   25540091104195 

  ช่ือหลักสตูร   

  ภาษาไทย: หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 

       ภาษาองักฤษ: Master of Arts Program in Information Studies 

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย ช่ือเตม็: ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (สารสนเทศศึกษา) 

      ช่ือย่อ: ศศ.ม. (สารสนเทศศึกษา) 

  ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็: Master of Arts (Information Studies) 

       ช่ือย่อ: M.A. (Information Studies) 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถา้มี) 

      ไม่มี 

 

4.  จ านวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

 

5.  รูปแบบของหลกัสูตร 

 5.1   รูปแบบ   

              หลักสตูรระดับปริญญาโท 2 ปี แบบ ก และแบบ ข 
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 5.2    ภาษาทีใ่ช ้  

              ภาษาไทย เอกสารและต าราเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 

 5.3  การรบัเขา้ศึกษา 

          รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 

 5.4  ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น 

  เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 5.5  การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

  ผู้ส าเรจ็การศึกษาได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 

 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 

  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

ปรับปรุงมาจากหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดย

จะเร่ิมใช้หลักสตูรในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2565    

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาในการประชุมคร้ังที่ 11/2564

เม่ือวันที่ 9  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  

  ไ ด้ รับอ นุมั ติ/ เห็นชอบหลักสูตรจากสภา วิชาการ ในการประ ชุม   ค ร้ั งที่  7/2564 

เม่ือวันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  ค ร้ั งที่  1/2565   

เม่ือวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

  

7.  ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

  หลักสตูรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสตูรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2566 

 

8.  อาชีพทีป่ระกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 

  8.1 นักเอกสารสนเทศ/นักสารสนเทศ 

  8.2 บรรณารักษ์           

  8.3 นักจัดการองค์กรสารสนเทศ 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบ

หลกัสูตร 

  

ล าดบัท่ี 
 

รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 

สถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 ผศ. ดร. ศศพิิมล  ประพินพงศกร  ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), 2539 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ x-xxxx-xxxxx-xxx 

  อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์), 2543  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

  ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศกึษา), 2560 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

2 ผศ. ดร. ดุษฎี  สวีังค า วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 

2542 

สถาบันราชภฏัเพชรบูรณ ์ x-xxxx-xxxxx-xxx 

  วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), 

2546 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

  ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศกึษา), 

2554 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

3. อ. ดร. ศมุรรษตรา แสนวา ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ)                 

เกยีรตินิยมอนัดบัสอง, 2539 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

x-xxxx-xxxxx-xxx 

                               ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และ- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

  สารสนเทศศาสตร์), 2542   

  ปร.ด. (สารสนเทศศกึษา), 2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 

10. สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน 

  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาที่จ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

     11.1  สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

  สังคมไทยได้ปรับเปล่ียนไปสู่ยุคดิจิทัลส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในรูปแบบ

ใหม่ที่เรียกว่า “เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)” ซ่ึงเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอยู่

บนโลกออนไลน์  เ ป็นการน า เทคโนโล ยีมา ช่วย เ พ่ิมประสิทธิภาพและส ร้ า ง มูล ค่ า เ พ่ิ ม ใ ห้กับ 

การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิต การขนส่ง การขาย และ  

การบริการภายใต้สภาพแวดล้อมใหม่ รูปแบบเศรษฐกจิได้เปล่ียนไป ไม่ว่าประเทศน้ันๆ จะมีขนาดเศรษฐกจิที่

เลก็หรือใหญ่ แต่หากมีความพร้อมทางด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีที่สามารถเช่ือมต่อกันได้ และมีก าลังคนที่มี

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีจะมีศักยภาพในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจในยุคต่อจากน้ีไปได้  หากดู

ความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทย ซ่ึงจัดอันดับโดย The IMD World Digital Competitiveness 
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Ranking 2 0 2 0  ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย อ ยู ่ที ่อ ัน ด ับ  3 9  จ า ก  6 3  ป ร ะ เ ท ศ  ข ย ับ ขึ ้ น ม า 

1 อันดับ จากปี 2019 ที่อยู่อันดับ 40 (ข้อมูลจาก www.imd.org) ซ่ึงเป็นสัญญาณส าคัญที่ประเทศไทยอาจ

ต้องเร่งพัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลมากย่ิงขึ้ น เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้อย่างสวยงามใน

อนาคต 

  จากสภาพการณ์ดังกล่าว จะเหน็ได้ว่าทุกภาคส่วนต่างกมี็ความเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในการช่วย

ปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องและสามารถขับเคล่ือนไปด้วยกันได้  ดังจะเหน็ได้จากยุทธศาสตร์ชาติ  ซ่ึง

รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580)  ไว้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศระยะยาว 

และเป้าหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุ

วิสัยทศัน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีเสถียรภาพอย่างย่ังยืน ซ่ึงจ าเป็น

อย่างย่ิงที่ต้องอาศัยความรู้และความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการ

พัฒนาก าลังคนที่ เหมาะสม เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนา  ตลอดจนรองรับผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงอย่างพลิกผันของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ เกิดข้ึน (Digital Disruption) ซ่ึงจากความ

เปล่ียนแปลงน้ี  การศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาคนเพ่ือรองรับการพัฒนา

ประเทศไปสู่เป้าหมาย ภายใต้วิสัยทัศน์ “เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษ    ที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจ  ที่กระจาย

โอกาสอย่างทั่วถึง สังคมที่ม่ันคง และสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน โดยสร้างความเข้มแขง็ทางนวัตกรรมระดับแนวหน้า

ในสากล น าพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว”  การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาจึงมุ่งเน้นที่จะ

พัฒนาผู้เรียนให้มี สมรรถนะและทกัษะหลากหลาย นอกเหนือจากทกัษะจ าเป็นพ้ืนฐาน ได้แก่ ทกัษะการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ ทักษะในการแก้ปัญหา    ทักษะด้านความร่วมมือและการท างานเป็นทีมแล้ว ยังต้องมี

ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมได้ มีความพร้อมต่อ

การปรับกระบวนการคิด (Mindset) ที่สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงที่เผชิญ  ดังน้ันบุคคลจึงต้องมีความรู้

ความสามารถในการแสวงหาความรู้จาก   แหล่งสารสนเทศอันหลากหลาย มีทักษะการรู้สารสนเทศ 

(Information literacy) การรู้เท่าทนัสื่อ (Media literacy) และการรู้ดิจิทลั (Digital literacy) ตลอดจนการใช้ 

เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการค้นหาและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตทั้ง

ของตนและคนในสงัคมทุกระดับอย่างย่ังยืน   

     11.2  สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้วิเคราะห์สภาวการณ์เกี่ยวกับคนไทย         

ที่ได้รับผลกระทบจากกระแสการเปล่ียนแปลงต่างๆ ที่หล่ังไหลเข้าสู่ประเทศไทยในสังคมที่เป็นยุคดิจิทัล 

ส่งผลให้ค่านิยมในสังคมไทยเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  ประเด็นส าคัญที่ต้องค านึงถึงในการต้ังรับและ

เตรียมพร้อมคนในสังคมไทยให้สามารถปรับเป ล่ียนและพัฒนาให้ทัน ต่อสภาวการณ์ ดั งก ล่าว 

ได้แก่ด้านคุณธรรมจริยธรรม การตระหนักถึงความส าคัญของการมี วินัย ความซ่ือสัตย์สุจริต และ  

การมีจิตสาธารณะ การพัฒนาทกัษะในการคัดกรองวัฒนธรรมที่ดีจากต่างประเทศ สามารถเลือกรับปรับใช้กับ
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การด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  ซ่ึงความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วน้ันส่งผลกระทบต่อ 

การบริโภคสื่อของกลุ่มคนบางช่วงวัย เช่น เยาวชนหรือผู้สูงอายุ ซ่ึงเป็นกลุ่มที่ยังต้องได้รับการพัฒนาด้าน

ทกัษะการเลือกใช้และการประเมินสื่อได้อย่างเหมาะสม  โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social 

network) ที่ปัจจุบันได้กลายเป็นสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่แบบไร้พรมแดน ไม่จ ากดัเวลา สถานที่  รวมถึงเป็น

ศูนย์กลางแลกเปล่ียนและให้บริการสารสนเทศอย่างหลากหลาย ทั้งในแง่ความรู้ ความบันเทงิ และเชิงพาณิชย์ 

เ ป็ น ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ผล ลัพ ธ์ ทั้ ง บ ว กแล ะ ลบ  ร วมถึ ง ปัญห า ต่ า งๆ  ต ามม า  ดั ง น้ั น  แน ว โ น้ ม ขอ ง  

การเปล่ียนแปลงดังกล่าวน้ีท าให้องค์กรหรือหน่วยงานทุกภาคส่วนมีความต้องการบุคคลากรที่สามารถจัดการ

สารสนเทศ และสามารถสร้างองค์ความรู้ หรือผลิตนวัตกรรมที่เหมาะสม ควบคู่กับความมีคุณธรรมจริยธรรม

ในบริบทของสั งคมไทย เ พ่ือ เ ป็นก า ลังส า คัญอันหน่ึงในการ ช่วยสนับสนุนและสร้ างสั งคมที่ มี 

ความพร้อมรับมือต่อการเปล่ียนแปลงดังกล่าวได้  

 

12.  ผลกระทบจาก ขอ้ 11 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

 12.1  การพฒันาหลกัสูตร   

หลักสูตรสารสนเทศศึกษามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาคนให้เป็นผู้จัดการสารสนเทศโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงเป็นผู้น าและสามารถช่วยส่งเสริมและ

พัฒนาคนในสังคมไทยให้เป็นผู้รู้สารสนเทศ (Information literate person) และผู้รู้ดิจิทัล (Digital literate 

person) เพ่ือจะพัฒนาไปสู่การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learner) ต่อไปได้อย่างเหมาะสม กล่าวคือ 

จ ะ ต้ อ ง เ ป็ น ผู้ ที่ ส า ม า รถ วิ เ ค ร า ะ ห์ค ว าม ต้องก า รส า รสน เทศของตน  มีทั กษะและ รู้ จั กแห ล่ ง 

ในการค้นหาสารสนเทศ สามารถใช้แหล่งสารสนเทศในยุคดิจิทลัได้อย่างดี และสามารถประเมินสารสนเทศที่

ตนได้รับมา  ประมวลเน้ือหาสารสนเทศน้ันและน าไปใช้หรือถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีส่วน ช่วย

ส่งเสริมและพัฒนาสังคมไทยให้เปล่ียนแปลงไปสู่สังคมสารสนเทศที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลในปัจจุบัน  

การพัฒนาหลักสูตรจึงเน้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ

ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ บ ริ ก า ร ส า ร ส น เ ท ศ  โ ด ย บู ร ณ า ก า ร แ ล ะ เ ช่ื อ ม โ ย ง ท ฤ ษ ฎี สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ  

รวมถึงการสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้วยกระบวนการวิจัยได้มีประสทิธภิาพและประกอบไปด้วยคุณธรรม

และจริยธรรมภายใต้สภาพแวดล้อมดิจิทลั ดังน้ี 

  12.1.1 พัฒนาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดการสารสนเทศภายใต้               

การเปล่ียนแปลงอย่างพลิกผันของเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม 

  12.1.2 พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา

ค้นคว้าและการท าวิจัย การสร้างนวัตกรรมในวิชาชีพสารสนเทศ  

http://vdo.kku.ac.th/mediacenter/mediacenter-uploads/libs/html/1071/Lesson1/4.htm
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  12.1.3 พัฒนาให้มี จิตส านึกสาธารณะ มีจรรยาบรรณวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม 

  12.1.4 พัฒนาให้มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองทั้งวิชาการและวิชาชีพ  พร้อมที่จะด าเนินชีวิต

ร่วมกบัผู้อื่นในสงัคมได้อย่างมีความสขุ 

  

 12.2 ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั      

  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาคน 

ให้เป็นผู้มีความเช่ียวชาญในการจัดการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี การสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรม ซ่ึง

เป็นวัตถุประสงค์ของหลักสตูรสารสนเทศศึกษาที่สอดคล้องกบัพันธกจิหลักของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังน้ี 

   12.2.1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

            12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่คุณลักษณะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการ

เปล่ียนแปลงของสงัคม เศรษฐกจิ และเทคโนโลยี 

          12.2.3 ผลิตบัณฑิตที่ มีความสามารถการจัดการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

เพ่ือการบริการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในทุกช่องทาง โดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ รวมถึง

ผลกระทบต่อผู้รับข้อมูลข่าวสาร สงัคมและวัฒนธรรมไทย  

          12.2.4 ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่/นวัตกรรม ที่มีประโยชน์อย่าง

ย่ังยืนต่อสงัคม   

 

13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะอื่นของสถาบนั 

13.1 รายวิชาทีค่ณะ/หลกัสูตรอื่นเปิดสอนให ้

     ไม่มี 

13.2 รายวิชาทีเ่ปิดสอนใหค้ณะ/หลกัสูตรอื่น 

     ไม่มี  

13.3 การบริหารจดัการ  

      กระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอนด าเนินโดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 
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หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

     1.1 ปรชัญา 

  สารสนเทศศึกษาน าสู่ความเป็นนักวิชาชีพสารสนเทศสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาสังคม 

     1.2 ความส าคญั 

  บริบทของความเป็นสังคมดิจิทัลและนวัตกรรมในยุคปัจจุบัน ท าให้เกิดเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรมที่ขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยีค่อนข้างเตม็รูปแบบ วิถีชีวิต ตลอดจนการด าเนินธุรกจิและกจิกรรม ของ

ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน รัฐบาล ธุรกิจและเอกชน ต่างอยู่ภายใต้ความเปล่ียนแปลงและ

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การบริหารงานและการแข่งขันกันด้วยสารสนเทศทวี

ความส าคัญและรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนตามระดับพัฒนาการของเทคโนโลยี   จึงไม่อาจปฏเิสธความจ าเป็นที่ต้อง

ด าเนินชีวิตและด าเนินธุรกิจการงานด้วยสารสนเทศทั้งในรูปแบบเดิมและรูปแบบดิจิทัลที่เข้ามาแทนที่วิธีการ

แบบเก่าอย่างสิ้ นเชิง  “การจัดการสารสนเทศ” ซ่ึงเป็นภาระหลักและหัวใจของวิชาชีพสารสนเทศ 

จึงมีบทบาทส าคัญ ในฐานะผู้ที่มีหน้าที่คัดกรอง จัดเตรียม จัดหา จัดระบบและบริการสารสนเทศที่หลากหลาย

ทั้งเน้ือหาและรูปแบบ เพ่ือตอบสนองความต้องการสารสนเทศของผู้คนและองค์กรในสังคม    ให้สามารถ

เ ข้ า ถึ ง ส า ร สน เ ทศ ไ ด้ อ ย่ า ง ส อด ค ล้ อ ง  มี ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง  ร ว ด เ ร็ ว ฉั บ ไ ว  ทั น ต่ อ ก า ร ใ ช้ ง า น  

โดยไม่จ ากัดสถานที่ เวลาและเคร่ืองมือในการเข้าถึง  ดังน้ัน การผลิตบุคลากรทางวิชาชีพสารสนเทศ  

เพ่ือสร้างก าลังคนที่มีความเช่ียวชาญมาช่วยตอบโจทย์ดังกล่าวน้ี จึงนับได้ว่ามีความส าคัญย่ิง  

  จากผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย อาจารย์ผู้สอน นิสิต                

และผู้ใช้ บัณฑิต พบประเด็นส า คัญที่ควรน ามาพัฒนาหลักสูตรให้เป็นจุดแข็งเ พ่ิมมากข้ึน ได้แก่   

ความคิดเหน็ของผู้ใช้บัณฑิตส่วนหน่ึง ที่เหน็ว่านิสิตส่วนใหญ่มีทักษะในด้านต่างๆ อยู่ในระดับมากและมาก

ที่สุด แต่ก็มีบางส่วนที่ เห็นว่า  ด้านความสามารถในการพูดและเข ียนภาษาที ่สองเพื่อการสื ่อสาร  

และทกัษะความสามารถในการจัดการสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสูงอยู่ในระดับ  

ปานกลางในส่วนของนิสิตมีความเหน็คล้ายคลึงกับผู้ใช้บัณฑิตซ่ึงเหน็ว่าทกัษะที่ควรได้รับการพัฒนาเพ่ิมเติม 

ค ือ ด ้า น ก า ร สื ่อ ส า ร   ก า ร ใ ช ้ เ ทค โน โ ลย ีส า ร สน เทศ ใน ร ะด ับ ส ูง  แ ล ะ ท กั ษ ะค ว ามส าม า ร ถ 

ในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย  รวมถึงความสอดคล้องและตอบรับบทบาทส าคัญของอุดมศึกษา 

ในการพัฒนาคนเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย ภายใต้วิสัยทศัน์ “เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 

2 1  พัฒนา เศ รษฐกิ จที่ ก ร ะ จ า ย โอก าสอ ย่ า งทั่ ว ถึ ง  สั ง คมที่ ม่ั น ค ง  และสิ่ ง แ วด ล้อมที่ ย่ั ง ยื น  

โดยสร้างความเข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล น าพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว”  

การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาจึงเล็งเห็นความส าคัญในการผลิต

ก า ลังคนทาง วิชา ชีพสารสนเทศในสังคมดิ จิทัลที่ มีทักษะความ รู้ความสามารถเ พ่ือเ ป็นทั้ ง ผู้น า 



8 

หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสารสนเทศศกึษา (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2565)              

 

และผู้ให้บริการสารสนเทศในสภาพแวดล้อมใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นอีกหน่ึงฟันเฟืองส าคัญ  

ที่จะช่วยผลักดันและพัฒนาผู้คนในประเทศ น าพาประเทศไปสู่สงัคมเศรษฐกจิดิจิทลัได้อย่างสมบูรณ์  

   หลักสตูรปรับปรุงน้ีตอบสนองวิสยัทศัน์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรช้ัน

น าแห่งการเรียนรู้และวิจัย บนฐานการศึกษา คุณธรรมและการรับใช้สงัคม มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล โดย

หลักสูตรได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกัน  คือ เน้นสร้างผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนให้เป็น

บุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเคร่ืองมือ การ

ค้นคว้าวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมในวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการสารสนเทศให้

สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมไทย ยึดหลักความมีคุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพสารสนเทศ 
 

     1.3 วตัถุประสงคแ์ละผลลพัธก์ารเรียนรูที้ค่าดหวงัของหลกัสูตร 

  1.3.1 วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

     เพ่ือผลิตมหาบัณฑติที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปน้ี 

             1) มีทกัษะการจัดการสารสนเทศในสภาพแวดล้อมดิจิทลั โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น

เคร่ืองมือ เพ่ือบริการผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธภิาพ  

             2) มีทกัษะการค้นคว้าวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้/นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการ

สารสนเทศให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี 

    3) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพสารสนเทศ   

 

   1.3.2 ผลลพัธก์ารเรียนรูที้่คาดหวงัของหลกัสูตร เมือ่นสิิตจบการศึกษา  

  1) ELO1: ประยุกต์ทฤษฎีทางสารสนเทศสู่การจัดการสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 

2) ELO2:  มีทกัษะการวิจัยทางวิชาชีพสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการสารสนเทศ 

3) ELO3:  มีคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพสารสนเทศ 

   4) ELO4:  มีทกัษะการสื่อสารและการน าเสนองานอย่างมีประสทิธิภาพ 

   5) ELO5:  สร้างสรรค์และแก้ปัญหาด้วยการเสนอแนวทางอย่างมีนวัตกรรม 

เพ่ือพัฒนางานทางวิชาชีพสารสนเทศ  
  

    1.3.3 ผลลพัธก์ารเรียนรูที้่คาดหวงัของหลกัสูตร เมือ่ส้ินปีการศึกษา 

   ชั้นปีที ่1  

   ELO1:  ประยุกต์ทฤษฎีทางสารสนเทศสู่การจัดการสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 

             ELO2:  มีทกัษะการวิจัยทางวิชาชีพสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการสารสนเทศ 

               ELO3:  มีคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพสารสนเทศ 

                ELO4:  มีทกัษะการสื่อสารและการน าเสนองานอย่างมีประสทิธภิาพ 
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 ชั้นปีที ่2 

   ELO2:  มีทกัษะการวิจัยทางวิชาชีพสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการสารสนเทศ 

              ELO5:  สร้างสรรค์และแก้ปัญหาด้วยการเสนอแนวทางอย่างมีนวัตกรรม 

เพ่ือพัฒนางานทางวิชาชีพสารสนเทศ 

2.  แผนพฒันาปรบัปรุง 

  หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

เมื่อผ่านการอนุมัติและใช้หลักสตูรจะพัฒนาและปรับปรุงหลักสตูร ตามรายละเอยีดดังน้ี 
 

แผนพฒันา/แผนการ

เปลีย่นแปลง 
กลยุทธ ์ ตวับ่งช้ี 

1) การพัฒนาหลักสูตรให้

สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลง

ทางสังคมและตามความต้องการ

ของสถาบันการศึกษา และ

หน่วยงาน และความต้องการของ

นิสติที่ส าเรจ็การศึกษาแล้ว และ

ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสตูรระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ. 2558 ของ 

สกอ. 

 

1) พัฒนาคุณภาพหลักสตูรโดย

การวางแผน ติดตาม ทบทวนการ

ด าเนินงานหลักสูตร และ

ปรับปรุงหลักสตูรด้วย

กระบวนการการมีส่วนร่วมจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี

พ้ืนฐานจากหลักสตูรสากล และ

พ้ืนฐานของสงัคมไทย 

1) เอกสารการปรับปรุงหลักสตูร 

2) รายงานผลการประเมิน

หลักสตูร (มคอ. 5 มคอ. 6  

และ มคอ. 7) 

3) ผลการส ารวจข้อมูลจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

(ผู้ใช้บัณฑติ หรือบุคลากร 

องค์การ และชุมชนภายนอก) 

รวมทั้งความต้องการของ

ตลาดแรงงาน เมื่อครบรอบ

ระยะเวลาในการปรับปรุง

หลักสตูร คือ 5 ปี 

4) รายงานวิจัย 

5) รายงานผลการศึกษา 

ความพึงพอใจ 

2) การพัฒนาอาจารย์ บุคลากรที่

เกี่ยวข้องกบัการเรียนการสอนให้

มีความรู้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง

ทางด้านการพัฒนาและการ

จัดการการศึกษารวมทั้งการท า

ผลงานวิชาการ และการเพ่ิมพูน

1) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเป็น

รายบุคคล โดยมองภาพของหลักสตูร  

2) สนับสนุนงบประมาณในการ

พัฒนาอาจารย์ผู้สอนเพ่ิมพูน

ประสบการณ์ความรู้โดยการศึกษา  

ดูงาน เข้าร่วมอบรม ประชุมสมัมนา  

1) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับ

การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง  

2) การเผยแพร่ผลงานวิจัย/

ผลงานวิชาการในสาขา 

อย่างต่อเน่ือง โดยการเข้าร่วม

การสมัมนาทางวิชาการประจ าปี 
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แผนพฒันา/แผนการ

เปลีย่นแปลง 
กลยุทธ ์ ตวับ่งช้ี 

ประสบการณ์ทางวิชาการ 

ให้หลากหลายและลุ่มลึก  

3) สนับสนุนการท าวิจัยและการ

เผยแพร่ความรู้หรือแนวคิด/

ผลงานในที่ประชุมวิชาการและ

การตีพิมพ์ลงในวารสารทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ  

ทั้งระดับชาติหรือนานาชาติ  

โดยการใช้สื่อสิ่งพิมพ์และ 

สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ 

3) การปรับปรุงสภาพห้องเรียน 

และปรับปรุงสื่อการเรียนรู้  

อุปกรณ์การศึกษาให้มีความ

เหมาะสม ประหยัด และทนัสมัย 

3) การปรับปรุงสภาพห้องเรียน 

และปรับปรุงสื่อ 

การเรียนรู้  อุปกรณ์การศึกษาให้มี

ความเหมาะสม ประหยัด และ

ทนัสมัย 

3) การปรับปรุงสภาพห้องเรียน 

และปรับปรุงสื่อการเรียนรู้  

อุปกรณ์การศึกษาให้ 

มีความเหมาะสม ประหยัด 

และทนัสมัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสารสนเทศศกึษา (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2565)              

 

หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

    1.1 ระบบ 

            ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค นอกเวลาราชการ คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น  

2 ภาคการศึกษาปกติ หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์   
 

   1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้น        

    อาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเป็นกรณีพิเศษได้  มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 

โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

(ภาคผนวก ก) 
 

   1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

         การเทยีบเคียงหน่วยกติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 

2.  การด าเนินการหลกัสูตร 

     2.1  วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  เปิดการเรียนการสอนวันเสาร์และวันอาทติย์  

  ภาคต้น           เดือนสงิหาคม – ธนัวาคม 

  ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

  ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 
 

 2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

        2.2.1 ผู้เข้าเป็นนิสติต้องเป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับขั้นปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่  

ในทุกสาขาวิชา หรืออยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร มีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 

  2.2.2 มีคุณสมบัติเพ่ิมเติม คือ ต้องได้รับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 2.50 หรือ 

เป็นบุคคลที่คณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาแล้วเหน็สมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้ 
 

     2.3 ปัญหาของนสิิตแรกเขา้ 

  2.3.1 นิสติมีทกัษะขั้นพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เทา่เทยีมกนั เน่ืองจากหลักสตูร 

เปิดรับสมัครนิสติจากทุกสาขาวิชา 

 2.3.2 นิสติมีทกัษะพ้ืนฐานภาษาองักฤษไม่เทา่เทยีมกนั เน่ืองจากหลักสตูรเปิดรับสมัครนิสติ 

จากทุกสาขาวิชา 

   2.3.3 นิสติขาดทกัษะการรู้สารสนเทศ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอ 



12 

หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสารสนเทศศกึษา (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2565)              

 

 2.4 กลยุทธใ์นการด าเนินการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนสิิตในขอ้ 2.3 

  2.4.1 คณะ/หลักสตูรจัดโครงการเพ่ือเสริมสร้างทกัษะพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นิสติ           

2.4.2 คณะ/หลักสตูรจัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างทกัษะพ้ืนฐานด้านภาษาองักฤษเพ่ือใช้ใน

การท าวิจัยให้แก่นิสิต  

          2.4.3 หอสมุด/หลักสตูรส่งเสริม ให้ค าแนะน าหรือจัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทกัษะการศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเองจากแหล่งสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
 

     2.5 แผนการรบันสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
            

จ านวนนิสติ 
จ านวนนิสติแต่ละปีการศึกษา 

  2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปีที่ 1 15 15 15 15 15 

ชั้นปีที่ 2 - 15 15 15 15 

รวม 15 30 30 30 30 

คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา - 15 15 15 15 
 

    

 2.6 งบประมาณตามแผน 

  2.6.1 งบประมาณรายรบั เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชา

สารสนเทศศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  
 

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปี

การศึกษา   

(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จ านวนรับ) 

975,000 

 

 

1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 

รวมรายรับ 975,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 

 

   

  2.6.2  ประมาณการค่าใชจ่้าย  

                  งบประมาณค่าใช้จ่าย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาสารสนเทศศึกษา 
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รายการ  ค่าใชจ่้ายต่อหวันิสิต  ยอดสะสม 

1. หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน 49,386.67 49,386.67 

1.1 หลกัสูตรภาษาไทย 

1.1.1 ค่าสอนส าหรบัผูส้อนภายใน 

ค่าตอบแทนผู้สอน (ภายใน: หน่วยที่ 1-6; 1,200 บาท/ช่ัวโมง) 

11,520.00 11,520.00 

ค่าตอบแทนผู้สอน (ภายใน: หน่วยที่ 7-15; 750 บาท/ช่ัวโมง) 
4,800.00 16,320.00 

1.1.3 ค่าสอนและค่าคุมสอบส าหรบัอาจารยพ์ิเศษ   

ค่าตอบแทนผู้สอน (อ.พิเศษ) เท่ากบั 2,000 บาทต่อช่ัวโมง  

(ต้องไม่เกนิ 180 ช่ัวโมง) 

- 16,320.00 

1.2 ค่าใช่จ่ายอ่ืนๆ 
  

ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน  

(ทั้งหลักสตูร หรือค่าใช้จ่ายต่อปี x จ านวนปี) 
3,333.33 19,653.33 

ทุนอุดหนุนส าหรับนิสติเพ่ือการตีพิมพ์/น าเสนอ/เผยแพร่ผลงาน 

6,666.67 26,320.00 

กจิกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสตูร  

(เช่น จัดสมัมนา ปฐมนิเทศ กจิกรรมนิสติ ฯลฯ) 
16,666.67 

42,986.67 

ค่าครภุณัฑท์ี่ใช้สาหรับนิสติ 3,333.33 46,320.00 

ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิ 2,000.00 48,320.00 

อื่นๆ แล้วแต่หลักสตูร 1,066.67 49,386.67 

2. หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/ส านกั 12,346.67 61,733.33 

   2.1 งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต ่าร้อยละ 5) 3,086.67 52,473.33 

   2.2 งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต ่าร้อยละ 5) 3,086.67 55,560.00 

  2.3 ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณปูโภค (ร้อยละ 10 ถ้ามี) 6,173.33 61,733.33 

3. หมวดค่าปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ 12,900.00 74,633.33 

หลักสตูรภาษาไทย (ท าปริญญานิพนธ)์ ค่าธรรมเนียมไม่เกนิ 150,000 บาท   

3.1 กรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ ์(ไม่เกนิ 2,500 บาท /นิสติ 1 คน) 2,500.00 64,233.33 

3.2 กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ์   

 - กรรมการควบคุมปริญญานิพนธห์ลัก (ไม่เกนิ 3,500 บาท /นิสติ 1 คน) 3,500.00 67,733.33 

 - กรรมการควบคุมปริญญานิพนธร่์วม (ไม่เกนิ 2,500 บาท /นิสติ 1 คน) 2,500.00 70,233.33 

3.3 กรรมการสอบปากเปล่าปริญญานพินธ ์   

 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

(ไม่เกนิ 2,500 บาท /นิสติ 1 คน) 2,500.00 72,733.33 

 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

 (ไม่เกนิ 1,500 บาท /นิสติ 1 คน) 1,500.00 74,233.33 



14 

หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสารสนเทศศกึษา (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2565)              

 

3.4 กรรมการตรวจสอบขั้นสดุท้าย  

(ไม่เกนิ 400 บาท /นิสติ 1 คน) 400.00 74,633.33 

4. หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง 33,740.00 108,373.33 

     4.1 ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (5,450 บาท/ปี) 10,900.00 85,533.33 

     4.2 ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 บาท/ปี) 6,000.00 91,533.33 

     4.3 ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 บาท/ปี) 2,080.00 93,613.33 

4.4 ค่าธรรมเนียมบัณฑติวิทยาลัย (7,380 บาท/ปี) 14,760.00 108,373.33 

5. หมวดกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั (20%) 21,674.67 130,048.00 

6. ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร 130,000.00 
 

    2.7  ระบบการศึกษา 

    แบบช้ันเรียน 

    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

    แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 

    แบบทางไกลทางอนิเทอร์เนต็ 

    อื่นๆ (ระบุ) แบบผสมผสานระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ 

     2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั (ถา้มี) 

           การเทยีบเคียงหน่วยกติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

 3.1 หลกัสูตร   

            3.1.1  จ านวนหน่วยกิต  

                   จ านวนรวมหน่วยกติตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ แบ่งเป็น 2 แผน ดังน้ี 

     แผน ก แบบ ก 2  มีจ านวนหน่วยกติรายวิชาเทา่กบั 24  หน่วยกติ และปริญญานิพนธ ์12 หน่วยกติ  

   แผน ข  มีจ านวนหน่วยกติรายวิชาเทา่กบั 30 หน่วยกิต และสารนิพนธ ์ 6 หน่วยกติ 

            3.1.2  โครงสรา้งหลกัสูตร  

หมวดวิชา 
หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

หมวดวิชาบังคับ 12 12 

หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 18 

ปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ 12 6 

รวมไม่นอ้ยกว่า 36 36 
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            3.1.3 รายวิชา  

                    หมวดวิชาบงัคบั   

  ก าหนดให้เรียน 4 รายวิชา จ านวน 12 หน่วยกิต ทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข  

สศ501   ข้อมูลและสารสนเทศในสงัคม  3(2-2-5) 

IS501 Data and Information in Society  

สศ521       เทคโนโลยีดิจิทลัเพ่ือการจัดการสารสนเทศ 3(2-2-5)  

IS521       Digital Technology for Information Management  

สศ531 วิธวิีจัยทางสารสนเทศศึกษา 3(2-2-5) 

IS531 Research Methods in Information Studies  

สศ631 สมัมนาวิชาชีพสารสนเทศ 3(1-4-4) 

IS631       Seminar in Information Profession  
 

                    หมวดวิชาเอกเลือก  

  แผน ก แบบ ก 2   ก าหนดให้เรียนวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 

  แผน ข           ก าหนดให้เรียนวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกติ 

               สามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นนอกหลักสตูร นอกส่วนงาน และนอกมหาวิทยาลัยได้ภายใต้

ความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร และบัณฑติวิทยาลัยอนุมัติ 

 

สศ502 การจัดการบริการสารสนเทศ 3(2-2-5) 

IS502       Information Service Management  

สศ503 การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร 3(2-2-5) 

IS503      Archives and Records Management  

สศ511 การจัดระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 

IS511      Organization of Information  

สศ512 การค้นคืนและเข้าถึงสารสนเทศ 3(2-2-5) 

IS512      Information Retrieval and Access  

สศ522 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเวบ็ 3(2-2-5) 

IS522      Design and Development of Web-based Application  

สศ601 การจัดการองค์กรสารสนเทศ 3(2-2-5) 

IS601       Information Organization Management  
 

สศ611 การจัดการข้อมูลและความรู้ 3(2-2-5) 

IS611       Data and Knowledge Management  
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สศ613 ประเดน็เฉพาะทางสารสนเทศศึกษา 3(1-4-4) 

IS613      Special Issues in Information Studies     

สศ621 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ   3(2-2-5) 

IS621     Information System Analysis and Design  

สศ622 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทลัและการเปล่ียนผ่าน 3(2-2-5) 

IS622      Information Technology in Digital Era and 

Transformation 

 

สศ623 การวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลด้วยภาพ   3(2-2-5) 

IS623      Data Analysis and Visualization                                        

สศ632 โครงการวิจัยแบบรายบุคคล 3(1-4-4) 

IS632      Individual Research Project  

  
 

สารนพินธแ์ละปริญญานพินธ ์

     สารนพินธ ์
  

สพท681    สารนิพนธร์ะดับปริญญาโท 6 หน่วยกิต 

GRI681 Independent Study  
   

             ปริญญานพินธ ์ 
 

ปพท691    ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท 12 หน่วยกติ 

GRT691 Master’s Thesis  
 

 

ความหมายของรหสัวิชา 

      สศ                      หมายถึง           อกัษรย่อสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา     

      รหัสวิชา                ประกอบ          ด้วยรหัสตัวเลข 3 หลัก มีความหมายดังต่อไปนี้    

  เลขรหัสตัวแรก  หมายถึง  ช้ันปีที่เรียน 

  เลขรหัสตัวกลาง      หมายถึง  หมวดวิชา 

  เลขรหัสตัวสุดท้าย หมายถึง  ล าดับที่ของรายวิชา 

      ความหมายของเลขรหสัตวักลาง 

     0  หมายถึง  หมวดวิชาบรรณารักษศาสตร์ 

     1  หมายถึง  หมวดวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

     2  หมายถึง      หมวดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     3  หมายถึง  หมวดวิชาสมัมนา /วิจัย /การศึกษาอสิระ 
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     8  หมายถึง  สารนิพนธ ์

     9  หมายถึง  ปริญญานิพนธ ์

     ความหมายของจ านวนหน่วยกิต เช่น  3(2-2-5) มีความหมายดงัต่อไปนี้  

เลขรหัสนอกวงเลบ็ (3)          หมายถึง  จ านวนหน่วยกติรวม 

เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 1 (2)    หมายถึง  จ านวนช่ัวโมงบรรยายต่อสปัดาห์ 

เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 2 (2)    หมายถึง  จ านวนช่ัวโมงปฏบัิติการต่อสปัดาห์ 

เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 3 (5)    หมายถึง  จ านวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสปัดาห์ 

         3.1.4 แผนการศึกษา 
 

                 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1              ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

วิชาบงัคบั (2 รายวิชา 6 หน่วยกติ) 

สศ501 ข้อมูลและสารสนเทศในสงัคม          3(2-2-5) 

สศ521 เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสารสนเทศ 3(2-2-5) 

วิชาเลือก   

แผน ก2 และแผน ข เลือก 1 รายวิชา          3 หน่วยกติ 

วิชาบงัคบั (2 รายวิชา 6 หน่วยกติ) 

สศ531 วิธวีิจัยทางสารสนเทศศกึษา         3(2-2-5) 

สศ631  สมัมนาวิชาชพีสารสนเทศ            3(1-4-4) 

วิชาเลือก  

แผน  ก2  เลือก 1 รายวิชา                    3 หน่วยกติ 

แผน  ข  เลือก 2 รายวชิา                      6 หน่วยกติ   

 

ปพท691 ปรญิญานิพนธร์ะดบัปริญญาโท   3 หน่วยกติ  

   

รวมจ านวนหน่วยกติ                             9 หน่วยกติ รวมจ านวนหน่วยกติ                           12  หน่วยกติ 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

วิชาเลือก  

แผน ก2 เลือก 2 รายวิชา                         6 หน่วยกติ 

แผน ข เลือก 3 รายวิชา                           9 หน่วยกติ  

 

ปพท691 ปรญิญานิพนธร์ะดบัปริญญาโท     3 หน่วยกติ  

สพท681 สารนิพนธร์ะดบัปรญิญาโท          3 หน่วยกติ 

 

ปพท691 ปรญิญานิพนธร์ะดบัปริญญาโท   6 หน่วยกติ  

สพท681 สารนิพนธร์ะดบัปรญิญาโท         3 หน่วยกติ 

รวมจ านวนหน่วยกติแผน ก2                    9 หน่วยกติ 

                        แผน ข                      12 หน่วยกติ 

รวมจ านวนหน่วยกติแผน ก                     6 หน่วยกติ 

                        แผน ข                      3 หน่วยกติ 
 
 

 

          

 

 

 

 



18 

หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสารสนเทศศกึษา (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2565)              

 

           3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาบงัคบั 

สศ501  ข้อมูลและสารสนเทศในสงัคม                                                      3(2-2-5)                              

IS501  Data and Information in Society                

         แนวคิด ขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกบัข้อมูลและสารสนเทศ บทบาทของสารสนเทศและวิชาชีพสารสนเทศ 

นโยบายสารสนเทศ องค์กรที่เกี่ยวข้องกบัวิชาชีพ จริยธรรมการใช้สารสนเทศ จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกบัข้อมูล สารสนเทศและทรัพย์สนิทรัพย์ทางปัญญา ตลอดจนวิเคราะห์และอภิปรายกรณีศึกษาที่

เกี่ยวข้องกบัประเดน็ดังกล่าว  

  Concepts and scope relating to data and information, roles of information and information- 

based professions, information policy, information management of professional organizations and 

related organizations, ethical use of information, ethics for information professionals, laws and acts 

relating to information and intellectual property, including analyze and discuss case studies related to 

those issues. 
 

 

สศ521   เทคโนโลยีดิจิทลัเพ่ือการจัดการสารสนเทศ                                           3(2-2-5)  

IS521    Digital Technology for Information Management 

 ระบบสารสนเทศและการจัดการในโลกยุคดิจิทลั ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ แหล่ง 

สารสนเทศ กระบวนการจัดการสารสนเทศ โครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านไอทแีละเทคโนโลยีเกิดใหม่ เทคโนโลยี

เครือข่ายและการสื่อสาร ระบบห้องสมุดอตัโนมัติ การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ การบริการ

และการเผยแพร่สารสนเทศในงานห้องสมุด การใช้ระบบสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม ประเดน็ส าคัญเกี่ยวกบั

เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสารสนเทศ 

 Information systems and management in the digital era, information systems management,  

information resources, information management process, IT infrastructure and advanced technologies, 

network and communication technology, library automation system, information system analysis and 

design, service and dissemination of information in the library, application of information technology for 

information management, service and dissemination of information in the library, utilizing inform 
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สศ531   วิธวิีจัยทางสารสนเทศศึกษา              3(2-2-5)                                     

IS531 Research Methods in Information Studies   

             ระเบียบวิธวิีจัยทางสารสนเทศศึกษา การออกแบบวิจัย การวางแผนและเขียนเค้าโครงวิจัย สถิติที่ใช้

ในการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย และจริยธรรมการวิจัย 

 Research methodology for information studies, research design, research planning and  

research proposal writing, statistics for research, research publication and research ethics. 

 

สศ631  สมัมนาวิชาชีพสารสนเทศ                                                            3(1-4-4)  

IS631  Seminar in Information Profession  

         สมัมนาเกี่ยวกบัประเดน็ส าคัญในปัจจุบันและแนวโน้มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัสารสนเทศและวิชาชีพ

สารสนเทศ ตลอดจนบริบทอื่นๆ โดยการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และน าเสนอผลงาน 

   Seminar on current issues and trends related to information and information  

professions as well as other contexts by researching, analyzing and presenting the results 

 

หมวดวิชาเอกเลือก 

 แผน ก แบบ ก 2    ก าหนดให้เรียนวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกติ 

 แผน ข          ก าหนดให้เรียนวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกติ 
 

สศ502  การจัดการบริการสารสนเทศ                                                            3(2-2-5) 

IS502   Information Service Management  

  แนวคิดและทฤษฎีการจัดบริการสารสนเทศ จริยธรรมการบริการสารสนเทศ การออกแบบบริการ

สารสนเทศ แนวโน้มของการบริการสารสนเทศ รวมถึงการศึกษาผู้ใช้และการส่งเสริมการใช้สารสนเทศ   

 Information services management theory and concepts, ethics for information services, 

information service design and trends, including user studies and promoting the use of information.  

 

สศ503  การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร                                                    3(2-2-5)    

IS503  Archives and Records Management                      

            หลักการจัดการ การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัจดหมายเหตุและเอกสารทั้งลักษณะ

ทางกายภาพและรูปแบบดิจิทลั มาตรฐาน เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร  

Management principles, application of concepts and theories related to archives and records in both 

physical and digital form including standards, tools and technologies used in archives and record management. 
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สศ511  การจัดระบบสารสนเทศ                                                                   3(2-2-5)   

IS511   Organization of Information                                         

            แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกบัการจัดระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์และสร้างตัวแทนสารสนเทศ 

มาตรฐานและเคร่ืองมือที่เกี่ยวข้องกบัการจัดระบบสารสนเทศทั้งรูปแบบกายภาพและดิจิทลั  

  Concepts and theories of information system organization, information analysis and surrogate 

creation, standards and tools related to the organization of information both physical and digital form. 

 

สศ512   การค้นคืนและเข้าถึงสารสนเทศ                                                   3(2-2-5) 

IS512    Information Retrieval and Access 

 หลักการและแนวคิดในการค้นคืนสารสนเทศ  ทฤษฎีและรูปแบบของการค้นคืนสารสนเทศ 

เคร่ืองมือกลยุทธ์ กระบวนการและเทคนิคการค้นคืนและเข้าถึงสารสนเทศ การกล่ันกรองและการประเมินผล

สารสนเทศ การวัดประสทิธผิลของการค้นคืน แนวโน้มและประเดน็ปัญหาในการค้นคืนสารสนเทศ 

Principles and concepts of information retrieval, theories and models of information retrieval, 

strategies tools, information retrieval and access processes and techniques, information filter and 

evaluation, effectiveness of retrieval, trends and issues in information retrieval. 

 

สศ522   การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเวบ็              3(2-2-5)   

IS522    Design and Development of Web-based Application 

  หลักการออกแบบเวบ็ไซต์ การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเวบ็ การออกแบบส่วน

ติดต่อผู้ใช้ การออกแบบเว็บที่รองรับทุกหน้าจอการท างาน การสร้างเว็บแบบ ไดนามิก การประยุกต์ใช้

เคร่ืองมือในการสร้างเวบ็ ประโยชน์และการประยุกต์ใช้งานเวบ็ การจัดการและการเผยแพร่สารสนเทศบนเวบ็  

  Principles of web design, design and development of web-based application, user interface 

design, responsive web design, dynamic web, application of web building tools, web benefits and 

applications, information management and dissemination on the web. 

  

สศ601   การจัดการองค์กรสารสนเทศ                                     3(2-2-5) 

IS601    Information Organization Management   

        แนวคิดและทฤษฎีการจัดการองค์กรสมัยใหม่ การจัดการเชิงกลยุทธ์ ความเป็นผู้น า การตลาด             

การจัดการความเปล่ียนแปลง  การจัดการความเสี่ยง การจัดการคุณภาพ  การจัดการทรัพยากรมนุษย์                

การสื่อสารองค์กร  วัฒนธรรมองค์กร วิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกบัการจัดการองค์กรสารสนเทศ 
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Management theories and concepts in modern organization, strategy management, leadership, 

marketing, change management, risk management, quality management, human resource management, 

organizational communication, organizational culture, analysis of case studies about    

information in organizational management. 

 

สศ611 การจัดการข้อมูลและความรู้                                                             3(2-2-5)   

IS611 Data and Knowledge Management 

  แนวคิดและทฤษฎีการจัดการข้อมูลและการจัดการความรู้ รูปแบบของการจัดการความรู้ 

กระบวนการจัดการข้อมูลและความรู้   วิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกบัการจัดการข้อมูลและความรู้ 

Data and knowledge management theories and concepts, knowledge management models, data 

and knowledge management process, analysis of case studies about data and knowledge management. 

 

สศ613  ประเดน็เฉพาะทางสารสนเทศศึกษา                                                  3(1-4-4) 

IS613  Special Issues in Information Studies    

         วิเคราะห์ประเดน็ส าคัญเกี่ยวกบัสารสนเทศศึกษาในปัจจุบันและตามความสนใจของผู้เรียน  

Seminar on current issues, trends in information and information in professional organizations 

and related organizations including other related contexts.  

 

สศ621   การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ                                           3(2-2-5)    

IS621 Information System Analysis and Design    

 ประเภทของระบบสารสนเทศและผู้ใช้งาน วงจรชีวิตการพัฒนาระบบ วิธีการรวบรวมความต้องการ 

วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ เทคนิค เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบ การออกแบบและพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการจัดการ การก าหนดความสามารถในการท างานของระบบใหม่ แบบจ าลองของระบบงาน   

การออกแบบระบบ การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบผลลัพธ ์การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ กรณีศึกษาที่เป็น

การบูรณาการความรู้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศในการท างาน 

Types of information systems and users, systems development life cycle (SDLC), 

requirement gathering techniques, user requirement analysis, techniques, tools for systems analysis, 

information management system development and design, structuring functional requirements of new 

systems, models of the system, systems design, database design, outcrop user interface design, case studies 

of integrating knowledge of information system analysis and design at workplace.  
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สศ622  เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทลัและการเปล่ียนผ่าน                               3(2-2-5)    

IS622  Information Technology in Digital Era and Transformation  

 การเปล่ียนผ่านยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่ยุคดิจิทัล บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อ

การเปล่ียนแปลงของโลกในยุคดิจิทลั เทคโนโลยีสมัยใหม่อาท ิอินเทอร์เนต็ของสรรพสิ่ง เทคโนโลยีความจริง

เสมือน ความจริงเสริม การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดิจิทลัอย่างสร้างสรรค์ และกลยุทธข์องจัดการกบัการเปล่ียนแปลง 

 

Transformation of information technology to digital age, roles of information technology in the digital  

era, advanced technologies such as virtual reality, augmented reality, big data analysis and processing, creative 

development of digital information technology systems and strategies of dealing with change.  

 

สศ623  การวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลด้วยภาพ                                               3(2-2-5) 

IS623   Data Analysis and Visualization 

            แนวคิดและหลักปฏบัิติในการส ารวจข้อมูล รวบรวมข้อมูล จัดเตรียมข้อมูล จัดการมาตรฐานข้อมูล 

ท าความสะอาดข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลด้วยภาพ เพ่ือประยุกต์ใช้ในงานสารสนเทศ  

Concept and practice to survey data, collect data, prepare data, manage data standards, clean 

data, analyze data and visualize data for applying in information works. 

 

สศ632  โครงการวิจัยแบบรายบุคคล                                                               3(1-4-4) 

IS632   Individual Research Project                                               

     โครงการแบบรายบุคคลเป็นโครงการปฏบัิติการหรือโครงการวิจัยประยุกต์แบบเข้มข้นส าหรับผู้เรียน

ที่ต้องศึกษาค้นคว้าภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยการวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องไปสู่ประเดน็ที่

น่าสนใจทางสารสนเทศศึกษาและการพัฒนาข้อเสนอการวิจัย 

            An Individual Project is an intensive laboratory or applied research project for students  

who study under the supervision of a faculty members, exploration and analysis of the literature related 

to an area of interest in information studies, and development of the research proposal. 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

            3.2.1  อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร  
 

ล าดบัท่ี 
 

รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 

สถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 ผศ. ดร. ศศพิิมล  ประพินพงศกร  ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), 2539 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ x-xxxx-xxxxx-xxx 

  อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์), 2543  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

  ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศกึษา), 2560 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

2 ผศ. ดร. ดุษฎี  สวีังค า วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 

2542 

สถาบันราชภฏัเพชรบูรณ ์ x-xxxx-xxxxx-xxx 

  วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), 

2546 

ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศกึษา), 

2554 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระ

จอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระ

จอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

3. อ. ดร. ศมุรรษตรา แสนวา ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ)                 

เกยีรตินิยมอนัดบัสอง, 2539 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

x-xxxx-xxxxx-xxx 

                               ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และ- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

  สารสนเทศศาสตร์), 2542   

  ปร.ด. (สารสนเทศศกึษา), 2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 

  3.2.2  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
 

ล าดบัท่ี 
 

รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 

สถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 ผศ. ดร. ศศพิิมล  ประพินพงศกร  ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), 2539 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ x-xxxx-xxxxx-xxx 

  อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์), 2543  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

  ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศกึษา), 2560 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

2 ผศ. ดร. ดุษฎี  สวีังค า วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 

2542 

สถาบันราชภฏัเพชรบูรณ ์ x-xxxx-xxxxx-xxx 

  วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), 

2546 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระ

จอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

  ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศกึษา), 

2554 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระ

จอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

3 อ. ดร. ศมุรรษตรา แสนวา ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ)                 

เกยีรตินิยมอนัดบัสอง, 2539 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

x-xxxx-xxxxx-xxx 

                               ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และ- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

  สารสนเทศศาสตร์), 2542   

  ปร.ด. (สารสนเทศศกึษา), 2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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ล าดบัท่ี 
 

รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 

สถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตวั

ประชาชน 

4 อ. ดร. วิภากร  วัฒนสนิธุ ์ บธ.บ. (การตลาด), 2538 

MBA (Finance), 2542 

MS (Computer Information System), 

2545 

วท.ด. (ธุรกจิเทคโนโลยีและการ

จัดการนวัตกรรม), 2559 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Colorado State University, USA 

Colorado State University, USA 
 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

x-xxxx-xxxxx-xxx 

5 รศ. ดร. ชนัตถ์ พูนเดช วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 2543 

คอ.ม. (คอมพิวเตอร์และระบบ

สารสนเทศ), 2546 

ปร.ด. (นวัตกรรมการเรียนรู้ทาง

เทคโนโลยี), 2555 

มหาวิทยาลัยสยาม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกล้าธนบุรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกล้าธนบุรี 

x-xxxx-xxxxx-xxx 

              

4. องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถา้มี) 

         ไม่มี 
 

5. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั (ถา้มี) 

     ข้อก าหนดในการวิจัยต้องเป็นหัวข้อทางสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาและได้รับอนุมัติจากคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูร 

 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

          แผน ก แบบ ก 2 

               นิสติที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2  ต้องลงทะเบียนเรียนวิชา ปพท691 ปริญญานิพนธ ์

ระดับปริญญาโท ซ่ึงเป็นการวิจัยปัญหาทางด้านสารสนเทศศึกษา  หรือการจัดการระบบสารสนเทศ  

แล้วเรียบเรียงให้มีมาตรฐานตามที่บัณฑติวิทยาลัยก าหนด 

  แผน ข 

               นิสติที่เลือกเรียนแผน ข  ต้องลงทะเบียนเรียนวิชา สพท681 สารนิพนธ ์ซ่ึงเป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

ในประเดน็เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ในสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา แล้วเรียบเรียงให้มีมาตรฐานตามที่บัณฑติวิทยาลัยก าหนด 

 

    5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้

   มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ต้องการจากการท าปริญญานิพนธ ์และสารนิพนธ ์มีดังน้ี 

 5.2.1  นิสติเข้าใจระเบียบวิธวิีจัยและมีทศันคติที่ดีต่อการท าวิจัย 

           5.2.2  นิสติสามารถท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางสารสนเทศ 

           5.2.3  นิสติสามารถน าความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปประยุกต์กบัการปฏบัิติงาน 
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    5.3 ช่วงเวลา 

          หลักสตูรก าหนดให้นิสติท างานวิจัย ในช่วงระยะเวลาดังน้ี 

     แผน ก แบบ ก 2 ก าหนดให้นิสิตท าปริญญานิพนธ์ในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป      

     แผน ข ก าหนดให้นิสิตท าสารนิพนธใ์นภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 2 

 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 

           แผน ก แบบ ก 2   ปริญญานิพนธ ์ จ านวน     12   หน่วยกติ 

 แผน ข สารนิพนธ ์        จ านวน       6   หน่วยกติ 

 

5.5 การเตรียมการ 

      5.5.1 หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเรียนรายวิชา สศ531 วิธวิีจัยทางสารสนเทศศึกษา และรายวิชา สศ631 

สัมมนาวิชาชีพสารสนเทศ  เป็นวิชาบังคับ และจัดรายวิชา สศ613 ประเดน็เฉพาะทางสารสนเทศศึกษา และ       

สศ632 โครงการวิจัยแบบรายบุคคลเป็นวิชาเลือกเพ่ือเตรียมความพร้อมแก่นิสิตในเร่ืองกระบวนการท าวิจัย 

           5.5.2 หลักสตูรจัดโครงการฝึกอบรมทางด้านวิจัยและจัดสมัมนาเตรียมความพร้อมในการวิจัย 

           5.5.3 หลักสตูรจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์

 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

  หลักสูตรก าหนดให้มีการสอบประมวลความรู้ สอบหัวข้อและเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์สอบ

ปาก เป ล่า  และ ต้อง มีการ ตี พิมพ์ผลงานปริญญา นิพนธ์ของ นิสิต ในวารสาร  วิ ช าการที่ ป รากฏ 

ในฐ าน ข้อ มู ล ขอ ง ศูน ย์ ดั ช นี ก า ร อ้ า ง อิ ง ว า ร ส า ร ไทย  ( Thai Journal Citation Index Center:  TCI)  

หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่า

ด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนสิิต   

คุณลกัษณะพเิศษของนสิิต / 

สมรรถนะของหลกัสูตร 
กลยุทธก์ารสอนและกิจกรรม 

1. มีทกัษะการสื่อสาร 

 

• มอบหมายงานทั้งการเขียน การพูด และการใช้

เทคโนโลยี 

• การอภิปราย สมัมนา แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

•  การน าเสนอผลงาน ทั้งการเขียนและการพูดในทุก

รายวิชา 

2. มสีมรรถนะของหลักสตูร  

ทกัษะการจัดการสารสนเทศด้วย

กระบวนการคิดที่สอดคล้องกบับริบทสงัคม

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมัย และ

วิจัย/สร้างสรรค์นวัตกรรมได้ 

• สอนโดยใช้กรณีศึกษา/สถานการณ์จริง 

• สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

• ฝึกท าเค้าโครงวิจัย/โครงงานที่เกี่ยวข้องกบัการ

จัดการสารสนเทศ 

 

การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

1.  ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 

ผลการเรียนรู ้

ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและ

ประเมินผล 

1.1 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ        

สารสนเทศ 

• มอบหมายให้นิสติศึกษาจรรยาบรรณ

วิชาชีพสารสนเทศของสมาคมวิชาชีพ 

ในประเทศไทยและต่างประเทศ  

• สอดแทรกจรรยาบรรณวิชาชีพในการ

สอนโดยใช้กรณีศึกษา ฝึกทกัษะการ

วิเคราะห์ประเดน็เกี่ยวกบัจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

• การประเมินผลงาน

ของนิสติ 

• การสงัเกตพฤติกรรม

การปฏบัิติกจิกรรมใน

ช้ันเรียน 

1.2 มีคุณธรรม จริยธรรม  

ความซ่ือสตัย์สจุริต 

ทางวิชาการ/วิจัย 

• ฝึกให้นิสติท างานโดยปลูกฝังเร่ือง

จริยธรรมทางวิชาการและการวิจัย ใน

• การประเมินผลงาน

ของนิสติ 

• การสงัเกตพฤติกรรม 

ในการปฏบัิติกจิกรรม 
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ผลการเรียนรู ้

ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและ

ประเมินผล 

ทุกรายวิชาซ่ึงมีการมอบหมายให้นิสติ

ท ารายงานและโครงงาน 

• มอบหมายให้นิสติฝึกอบรมจริยธรรม

ในมนุษย์ 

ในรายวิชาต่าง ๆ 

1.3 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความ

รับผิดชอบ ปฏบัิติตามกฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับของสังคม 

เคารพสทิธแิละความคิดเหน็

ของผู้อื่นสามารถท างานร่วมกบั

ผู้อื่นได้ 

• อาจารย์ผู้สอนปฏบัิติตนให้เป็น

แบบอย่างที่ดี 

• ก าหนดคะแนนจิตพิสยัในรายวิชาต่าง ๆ 

• มอบหมายให้นิสติท ากจิกรรมกลุ่มใน

รายวิชาต่าง ๆ  

• ประเมินจากจิตพิสยั

ของนิสติในการเข้า 

ช้ันเรียน และการส่ง

งานตามเวลาที่ก  าหนด  

• ประเมินการมีส่วนร่วม 

ในการเรียนและ

กจิกรรม 

• ประเมินความ

รับผิดชอบจากงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

 2. ดา้นความรู ้
 

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและ

ประเมินผล 

2.1 มีความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกบัแนวคิดและ 

ทฤษฎีส าคัญในสาขาวิชา    

สารสนเทศศึกษา 

• สอนโดยวิธบีรรยาย อภิปราย สัมมนา 

• เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญ

เฉพาะเร่ืองมาบรรยาย 

• การน านิสติเข้าร่วมประชุมสมัมนา 

ทางวิชาการ 

• สอนโดยให้นิสติวิเคราะห์ / วิพากษ์ 

สงัเคราะห์แนวคิดและทฤษฎี 

• การสอบย่อย/สอบ  

    กลางภาค 

     และสอบปลายภาค 

• ประเมินจากโครงงาน 

     และรายงาน     



28 

หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสารสนเทศศกึษา (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2565)              

 

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและ

ประเมินผล 

2.2 สามารถประยุกต์ความรู้

จากทฤษฎีไปสู่การปฏบัิติ ใน

สภาพแวดล้อมดิจิทลั 

     

• สอนโดยมีกจิกรรมการเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

เช่น การศึกษาดูงาน การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการเรียน การศึกษาจาก

สถานการณ์จริง 

• สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

ในสถานการณ์ที่หลากหลาย 

• ประเมินจากผลงาน 

และกจิกรรมของนิสติ 

 

2.3 เข้าใจบทบาทของการ 

วิจัยที่มีต่อวิชาชีพ และ    

สามารถท าวิจัยหรือ   

สร้างสรรค์นวัตกรรมในวิชาชีพ

สารสนเทศ 

• สอดแทรกระเบียบวิธวิีจัยในการท า

รายงานในรายวิชาต่างๆ  

• สอนระเบียบวิธวิีจัยในรายวิชา 

การวิจัยทางสารสนเทศศึกษา 

• ส่งเสริมให้นิสติวางแผนศึกษา  

    หัวข้อเร่ืองที่นิสิตสนใจ 

• ส่งเสริมให้นิสติท าโครงการวิจัยร่วมกบั

อาจารย์ 

• ประเมินจากรายงาน 

/ งานวิจัยของนิสติ 

 

 

 3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 
 

ผลการเรียนรูด้า้น 

ทกัษะทางปัญญา 
กลยุทธก์ารสอน 

วิธีการวดัและ

ประเมินผล 

3.1 สามารถวิเคราะห์และ

อธบิายปรากฏการณ์/ประเดน็

ปัญหาทางสารสนเทศได้โดยใช้

ทฤษฎีทางสารสนเทศ 

• สอนแนวคิดเชิงระบบ 

• สอนเทคนิค Mind Mapping และ 

Concept Mapping 

• สอนแนวคิดวิเคราะห์เชิงเปรียบเทยีบ 

และสงัเคราะห์ข้อมูล 

• สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

• ผลงานและกจิกรรม

ของนิสติ 

• ความสามารถในการ

วิเคราะห์และ

สงัเคราะห์ 

• ความสามารถในการ

ตัดสนิใจและแก้ปัญหา 

3.2 สามารถสนับสนุน โต้แย้ง 

แนวคิด/ ทฤษฎีทางสารสนเทศ

อนัน ามาซ่ึงความรู้ใหม่ 

• จัดอภิปราย สัมมนา 

• ใช้เทคนิคการระดมสมอง 

• ฝึกการวิพากษ์ วิจารณ์เชิงสร้างสรรค 

• การน าเสนอผลงาน

ของนิสติ 

• การวิพากษ์งานของ

ผู้อื่น 
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ผลการเรียนรูด้า้น 

ทกัษะทางปัญญา 
กลยุทธก์ารสอน 

วิธีการวดัและ

ประเมินผล 

3.3 สามารถวิเคราะห์และ

แก้ปัญหาโดยประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการจัดการสารสนเทศ 

• ฝึกปฏบัิติในห้องปฏบัิติการ

คอมพิวเตอร์ 

• ฝึกปฏบัิติในสถานการณ์จริง 

• ผลงานและกจิกรรม 

ของนิสติ 

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

ผลการเรียนรูด้า้น

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 

และความรบัผดิชอบ 

 

กลยุทธก์ารสอน 

 

วิธีการวดัและประเมิน 

4.1 สามารถสร้างมนุษย

สมัพันธใ์นองค์กร ชุมชน และ

สงัคมเพ่ือพัฒนาความร่วมมือ

ในการจัดการสารสนเทศ 

• ก าหนดให้นิสิตท างานเป็นกลุ่ม 

• การจัดอภิปราย เสวนา สัมมนา 

• การจัดท าโครงการบริการ 

สารสนเทศโดยร่วมกบัสาขา 

    วิชาอื่น 

• ผลงานกลุ่มที่

มอบหมายให้ท า 

• ประเมินผลงานของ

ตนเองและให้สมาชิก

ในกลุ่มประเมินผลงาน

ของกนัและกนั 

• ผลงานกจิกรรม / 

โครงการของนิสิต 

• การสงัเกตพฤติกรรม 

ของผู้เรียน 

4.2. มีทกัษะในการสื่อสารกับ 

กลุ่มคนหลากหลาย เช่น  

เพ่ือนร่วมงาน และผู้ใช้   

สารสนเทศกลุ่มต่าง ๆ 

• จัดอภิปราย เสวนา สมัมนา 

• ก าหนดนิสติให้ท างานกลุ่ม 

• การท ากจิกรรม/บริการ 

    สารสนเทศในสถานการณ์จริง 

• ผลงานกจิกรรม / 

โครงการ 

• การสงัเกตพฤติกรรม 

ของนิสติ 

4.3 สามารถให้ความรู้ 

ค าปรึกษา ค าแนะน า และความ

ช่วยเหลือทางวิชาการที่

เกี่ยวเน่ืองกบัการจัดการ

สารสนเทศแก่ผู้อื่นได้ 

• การท ากจิกรรม/โครงการ 

บริการวิชาการแก่ชุมชนและสงัคม 

• ผลงานกจิกรรม / 

โครงการ 

•  การสงัเกตพฤติกรรม 

 ของนิสิต 
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5. ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะ 

ในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข  

การสือ่สาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

กลยุทธก์ารสอน 

 

วิธีการวดัและ

ประเมินผล 

5.1 มีทกัษะทางเทคโนโลยี    

สารสนเทศ และสามารถ     

เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการเรียนรู้  การวิจัย  

การสื่อสาร และการปฏบัิติงาน

ได้อย่างเหมาะสม 

• ฝึกปฏบัิติในรายวิชาหมวดเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

• การสอนแบบผสมผสานในช้ันเรียนและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ฝึกการใช้ซอฟต์แวร์ส าหรับวิเคราะห์ 

ทางสถิติส าหรับงานวิจัย 

• มอบหมายงานทั้งการเขียน การพูด และ

การใช้เทคโนโลยี 

• การสอบและการท า

โครงงาน 

• การสงัเกตพฤติกรรม

การใช้เทคโนโลยีของ

ผู้เรียน 

• ประเมินจากการ

น าเสนอผลงานทั้งใน

รูปแบบการเขียนและ

การพูด 

5.2 สามารถใช้สถิติพ้ืนฐาน 

ในการประมวลผล วิเคราะห์ผล 

และแปลความหมายข้อมูล 

• ฝึกปฏบัิติในรายวิชาวิธวิีจัยทาง

สารสนเทศศึกษา 

 

• การสอบกลางภาคและ

สอบปลายภาค 

• ประเมินจากงานที่

มอบหมาย 

• ผลงานวิจัย 

5.3 สามารถใช้ภาษาไทย 

ในการสื่อสารได้อย่างมี

ประสทิธภิาพทั้งการพูดและ

การเขียน 

• การอภิปราย สมัมนา แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

• การน าเสนอผลงานทั้งการเขียนและ 

การพูดในทุกรายวิชา 

• การสงัเกตพฤติกรรม

ของผู้เรียน 

• ประเมินจากผลงาน / 

กจิกรรมทั้งที่เป็น 

การเขียนและการพูด 
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6. ดา้นสมรรถนะของหลกัสูตร 

 

ผลการเรียนรูด้า้นสมรรถนะ

ของหลกัสูตร 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและ

ประเมินผล 

6.1 สามารถบริหารจัดการ

องค์กรบริการสารสนเทศได้ 

• กจิกรรมการเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

• สอนโดยใช้กรณีศึกษา/สถานการณ์จริง 

• สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

• ประเมินจากผล 

การเรียนและการท า

กจิกรรมของนิสติ 

6.2 สามารถจัดการสารสนเทศ

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

 

• ฝึกปฏบัิติการจริงโดยใช้ห้องปฏบัิติการ

คอมพิวเตอร์ 

• ท าโครงงานที่สอดคล้องกบัรายวิชาโดย

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ประเมินจากผล 

การเรียนและการท า

กจิกรรมของนิสติ 

 

6.3 มีทกัษะในการวิจัยหรือ

สร้างสรรค์นวัตกรรมทาง

วิชาชีพสารสนเทศ 

• ฝึกท าเค้าโครงวิจัย/โครงงานที่เกี่ยวข้อง

กบัการจัดการสารสนเทศ 

• ประเมินจากผลงาน

ของนิสติ 

 

 

 

 

 
 
 

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้องหลกัสูตร 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  1.1 มีจรรยาบรรณวิชาชีพสารสนเทศ 

1.2 มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย์สจุริตทางวิชาการ/วิจัย 

1.3 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ ปฏบัิติตาม 

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสังคม เคารพสทิธิ และความคิดเหน็ของผู้อื่น 

สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ 

2. ด้านความรู้ 2.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัแนวคิดและทฤษฎีส าคัญในสาขาวิชา

สารสนเทศศึกษา 

2.2 สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีไปสู่การปฏบัิติในสภาพแวดล้อมดิจิทลั 

2.3 เข้าใจบทบาทของการวิจัยที่มีต่อวิชาชีพและสามารถท าวิจัยหรือ

สร้างสรรค์นวัตกรรมในวิชาชีพสารสนเทศ  
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

3. ด้านทกัษะทางปัญญา  3.1 สามารถวิเคราะห์และอธบิายปรากฏการณ์/ประเดน็ปัญหาทาง

สารสนเทศได้โดยใช้ทฤษฎีทางสารสนเทศ 

3.2 สามารถสนับสนุน โต้แย้ง แนวคิด/ทฤษฎีทางสารสนเทศอนัน ามา 

ซ่ึงความรู้ใหม่ 

3.3 สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยประยุกต์ใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการสารสนเทศ    

4. ด้านทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

4.1 สามารถสร้างมนุษยสมัพันธใ์นองค์กร ชุมชน และสังคม เพ่ือพัฒนา

ความร่วมมือในการจัดการสารสนเทศ 

4.2 มีทกัษะในการสื่อสารกบักลุ่มคนหลากหลาย เช่น เพ่ือนร่วมงาน  

และผู้ใช้สารสนเทศกลุ่มต่าง ๆ 

4.3 สามารถให้ความรู้ ค าปรึกษา ค าแนะน า และความช่วยเหลือทาง

วิชาการที่เกี่ยวเน่ืองกบัการจัดการสารสนเทศแก่ผู้อื่นได้ 

5. ด้านทกัษะการคิดวิเคราะห์

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1 มีทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการเรียนรู้  การวิจัย การสื่อสารและการปฏบัิติงานได้ 

อย่างเหมาะสม 

5.2 สามารถใช้สถิติพ้ืนฐานในการประมวลผล วิเคราะห์ผล และแปล

ความหมายข้อมูล 

5.3 สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพทั้งการพูด

และการเขียน 

6. ด้านสมรรถนะของหลักสูตร 6.1 สามารถบริหารจัดการองค์กรบริการสารสนเทศได้ 

6.2 สามารถจัดการสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

6.3 มีทกัษะการวิจัยหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิชาชีพสารสนเทศ 
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3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
 

● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทกัษะ

ทางปัญญา 

4. ทกัษะ

ความ 

สมัพนัธ ์

ระหว่าง

บุคคล 

และความ

รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สื่อสาร  

และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.  ดา้น

สมรรถนะ

ของ

หลกัสูตร 

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

สศ501  ข้อมูลและสารสนเทศในสงัคม                                                          ● ๐ ● ● ๐ ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ๐ ● 

สศ502  การจัดการบริการสารสนเทศ                                                          
● ๐ ๐ ● • ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ● ๐ ๐ ● ● ๐ ๐ 

สศ503  การจัดการจดหมายเหตแุละ

เอกสาร                                                 
● ๐ ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ 

สศ511 การจัดระบบสารสนเทศ                                                                  ๐ ๐ ● ● ๐ ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ 

สศ512 การค้นคนืและเข้าถงึ 

สารสนเทศ                                        
๐ ๐ ● ● ๐ ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ 

สศ521  เทคโนโลยีดจิิทลัเพ่ือการจัด 

การสารสนเทศ                                   ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ● ๐ ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ 

สศ522  การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

ประยุกตบ์นเวบ็                
๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ● ๐ ๐ ● ๐ 

สศ531 วิธวีิจัยทางสารสนเทศศกึษา                                          ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ● ● ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ ๐ ● 
สศ601 การจัดการองคก์รสารสนเทศ ● ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ● ๐ ๐ ๐ ● ● ๐ ๐ 

สศ611 การจัดการข้อมูลและความรู้                                                             ๐ ● ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ๐ 

สศ613  ประเดน็เฉพาะทางสารสนเทศ

ศึกษา  
๐ ๐ ● ๐ ๐ ● ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ๐ ● 

สศ621  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

สารสนเทศ                          
๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ● ๐ ๐ ● ๐ 

สศ622  เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดจิิทลั

และการเปล่ียนผ่าน                     
๐ ๐ ● ● ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ๐ ● ● ๐ ● ๐ 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทกัษะ

ทางปัญญา 

4. ทกัษะ

ความ 

สมัพนัธ ์

ระหว่าง

บุคคล 

และความ

รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สื่อสาร  

และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.  ดา้น

สมรรถนะ

ของ

หลกัสูตร 

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

สศ623  การวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผล

ด้วยภาพ                                                
● ๐ ๐ ● ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ● ● ● ● ๐ ๐ 

สศ631  สมัมนาวิชาชพีสารสนเทศ                                                      ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ๐ ● 

สศ 632  การศึกษาอสิระ                                                                            ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● 
สพท 681 สารนพินธร์ะดบัปริญญาโท  ๐ ● ● ● ● ● ● ● ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ ๐ ● 

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดบัปริญญาโท

                      
๐ ● ● ● ● ● ● ● ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ ๐ ● 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2559  

(ภาคผนวก ก) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 
 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลลพัธก์ารเรียนรูข้ณะนิสิตก าลงัศึกษา 

   โดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูรท าหน้าที่ก  ากบัดูแลการประเมินผลลัพธก์ารเรียนรู้ในระดับ

รายวิชา ระดับช้ันปี และระดับหลักสูตร ให้ครอบคลุมวิธีการจัดการเรียนการสอน วิธกีารประเมิน เคร่ืองมือ

ประเมิน เกณฑก์ารประเมิน และผลการประเมิน โดยมีการน าผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ

รายวิชา โดยนิสติ มาใช้ประกอบการพิจารณาร่วมด้วย  
 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลลพัธก์ารเรียนรูห้ลงัจากนสิิตส าเร็จการศึกษา 

• ประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

• ประเมินจากความคิดเหน็ของบัณฑติที่จบการศึกษา 
 

3. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

หมวด 9 การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑติ (ภาคผนวก ก) ดังน้ี 

  แผน ก แบบ ก2  

 1. มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และมีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน 

ข้อ 14 ก าหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ข้อ (2) หลักสูตรปริญญาโทให้ใช้เวลาใน

การศึกษาไม่เกนิ 4 ปีการศึกษา  

 2. สอบได้จ านวนหน่วยกติครบตามหลักสตูร 

 3. ค่าคะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไม่ต ่ากว่า 3.00  

 4. สอบสมิทธภิาพทางภาษาผ่านหรือได้รับยกเว้นตามข้อ 45 (2)  

 5. เสนอปริญญานิพนธต์ามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยสอบผ่านการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ ์              

โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังจากบัณฑติวิทยาลัย และต้องเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

 6. ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่มีหลักฐานผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน และเป็นไปตาม

ประกาศบัณฑติวิทยาลัย 

 7. การตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธห์รือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ ์มีรายละเอยีดดังน้ี 
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  7.1 ผลงานปริญญานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของปริญญานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกล่ันกรองก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับใน

สาขาวิชาน้ัน ผลงานตีพิมพ์หรือเผยแพร่น้ันต้องเป็นบทความวิจัยฉบับจริง (Reprint) หรือฉบับร่างที่ผ่านการ

ตรวจแก้ไขแล้ว (Final Draft) พร้อมจดหมายการตอบรับการตีพิมพ์ (Accepted letter) ลงในวารสารที่ระบุ ปี

ที่ ฉบับที่ และปี พ.ศ. (ทั้งน้ีเป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยเร่ืองการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์หรือ

ส่วนหน่ึงของปริญญานิพนธ)์ 

  7.2 การน าเสนอผลงานปริญญานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของปริญญานิพนธ์ต่อที่ประชุมวิชาการที่มี

กรรมการภายนอกมาร่วมกล่ันกรอง โดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ที่มีคุณภาพ หรือเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงที่

สืบค้นได้ กรณีเป็นการประชุมวิชาการต้องมีประกาศนียบัตรหรือจดหมายรับรองการไปน าเสนอผลงานจริง

และรายงานสบืเน่ืองจากการประชุมฉบับจริง (Reprint) เพ่ือขอจบการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559   
           

                 แผน  ข 

1. มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และมีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร

ไม่เกิน ข้อ 14 ก าหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ข้อ (2) หลักสูตร

ปริญญาโทให้ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกนิ 4 ปีการศึกษา  

2. สอบได้จ านวนหน่วยกติครบตามหลักสตูร 

3. ค่าคะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไม่ต ่ากว่า 3.00  

4. สอบสมิทธภิาพทางภาษาผ่านหรือได้รับยกเว้นตามข้อ 45 (2)  

5. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้  

6. เสนอสารนิพนธต์ามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย  สอบผ่านการสอบปากเปล่า 

สารนิพนธ ์โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังจากบัณฑติวิทยาลัย และต้อง 

เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

7. ส่งสารนิพนธฉ์บับสมบูรณ์ที่มีหลักฐานผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน และเป็นไปตาม

ประกาศบัณฑติวิทยาลัย 

8. ผลงงานสารนิพนธห์รือส่วนหน่ึงของสารนิพนธต้์องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะ

หน่ึงที่สบืค้นได้ และวันที่ส่งผลงานมาบัณฑติวิทยาลัยมีคุณภาพตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย

ฉบับปัจจุบัน 
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หมวดที ่6 การพฒันาอาจารย ์
 

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

1.1 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้หลักสตูรส่งเสริมอาจารย์ใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศและอบรมความเป็นครู 

ซ่ึงจัดโดยมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกบัการออกแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ เทคนิควิธกีาร

สอน การใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทลั การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพ่ือ พัฒนาการเรียนการสอน 

การวางแผนและปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา การประกนัคุณภาพการศึกษา และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

 1.2 หลักสตูรช้ีแจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสตูร และมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น 

รายละเอยีดหลักสตูร คู่มือการศึกษาและหลักสตูร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ 

 1.3 หลักสตูรจัดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสงัเกตการณ์การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ หรือจัดให้

สอน ร่วมกบัอาจารย์ที่มีประสบการณ์  

 1.4 หลักสตูรก าหนดอาจารย์พ่ีเล้ียงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา ตลอดจนประเมินและติดตาม 

ความก้าวหน้าในการปฏบัิติงานของอาจารย์ใหม่  
 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

   2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 

2.1.1  ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกบัการออกแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลลัพธ ์ 

การเรียนรู้  เทคนิควิธกีารสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทลั การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัย 

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การวางแผนและปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา การประกนัคุณภาพการศึกษา 

และระบบ สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงจัดโดยมหาวิทยาลัย/คณะ และหน่วยงานภายนอก อย่างต่อเน่ือง  

2.1.2  สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการรับรองสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของ 

สหราชอาณาจักร (UK Professional Standards Framework- UKPSF)  

 

 2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอื่นๆ  
         2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกจิกรรมบริการวิชาการ โดยมีการบูรณาการการเรียนการสอน

กบัการบริการทางวิชาการแกส่งัคม เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

        2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในการวิจัยทางวิชาการ/

วิชาชีพ อย่างต่อเน่ือง โดยเข้าร่วมอบรม ประชุมสมัมนาทางวิชาการ น าเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ทั้งในระดับชาติและระดับ 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพ 

 

1. การก ากบัมาตรฐาน 

การบริหารจัดการหลักสตูรเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรบัณฑติศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียน

การสอน ในหลักสตูร ดังน้ี  

 1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร มีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธก์บัสาขาวิชา

ขั้นต ่า ปริญญาโท/เอกหรือเทยีบเทา่ หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง

วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑท์ี่ก  าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง   

 1.2 อาจารย์ประจ าหลักสตูร มีคุณวุฒิขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทยีบเทา่ หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่า

กว่ารองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑท์ี่ก  าหนดในการพิจารณา

แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

1.3 มีการปรับปรุงหลักสตูรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเหน็ของคณะกรรมการวิพากษ์และ

พัฒนาหลักสูตร ซ่ึงประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑติใหม่ ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑติ รวมถึงการเปล่ียนแปลงของ

นโยบาย เศรษฐกจิ สงัคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ มาประกอบการพิจารณาด้วย 

 

2. บณัฑิต 

2.1 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (ELO) ให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ ที่

เทียบเคียงอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา   

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2 หลักสูตรมีการส ารวจข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิตที่ได้งานท า ภายในระยะเวลา 1 ปี นับ

จากวันที่ส าเรจ็การศึกษา 

2.3 หลักสูตรมีการติดตามการเผยแพร่ผลงาน (โครงงาน งานวิจัย ฯลฯ) ของนิสิตที่สะท้อนผลลัพธ์

การเรียนรู้  ของหลักสตูรก่อนจบการศึกษา   
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3. นสิิต 

 3.1 หลักสูตรมีกระบวนการรับนิสิต โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติ  ของนิสิตที่

เหมาะสมกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาเพ่ือให้นิสิตมีความพร้อม ใน

การเรียนและสามารถส าเรจ็การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสตูรก าหนด 

 3.2 หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของ นิสิตในรูปแบบ

ต่างๆ เสริมสร้างจิตส านึกในการรับใช้สงัคมและส่วนรวม เสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต  

 3.3 หลักสูตรมีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ สังคม และการใช้ชีวิตใน

มหาวิทยาลัยแก่นิสติ โดยมีการก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นิสติสามารถเข้าปรึกษาได้ 

 3.4 หลักสูตรมีการส ารวจข้อมูลการรับ การคงอยู่ การส าเรจ็การศึกษาของนิสิต เพ่ือติดตาม ประเมิน 

และ ปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

 3.5 หลักสูตรมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการ ประเมินความพึง

พอใจของผลการจัดการข้อร้องเรียน 

  

 

4. อาจารย ์

 4.1 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ ข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด ซ่ึงสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง มาตรฐานความสามารถ ภาษาอังกฤษ

ของอาจารย์ประจ า 

 4.2 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้เกี่ยวกับ หลักการจัดการเรียนรู้  

จิตวิทยาการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลใน การเรียนการสอน การ

วัดประเมินผลการเรียนรู้  รวมถึงกฎหมายและจริยธรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 4.3 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหาร ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์ ให้มีความเช่ียวชาญในการ

จัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร  (UK Professional Standards 

Framework- UKPSF) การพัฒนาตนเองให้มึความเช่ียวชาญในสาขาวิชา การวิจัย การบริการวิชาการ และมี

ความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานทางวิชาการอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และนโยบาย ของ

มหาวิทยาลัยและแนวทางของหลักสตูร 

      4.4 มีการก ากบัติดตามข้อมูลของอาจารย์ผู้รับผิดขอบหลักสูตร ให้มีคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผลงานทาง วิชาการ การคงอยู่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก  าหนด 
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5.  หลกัสูตร  การเรียน การสอน และการประเมินผูเ้รียน  

      5.1 มหาวิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีความเข้าใจในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร ชุดวิชา 

และรายวิชา ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (Outcome-based Education)  และสอดคล้องกับความ 

ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ตลาดแรงงาน ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการ นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนา 

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

       5.2 มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผ่านเทคนิคการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  

ที่หลากหลายตามสภาพจริง ส่งเสริมให้นิสติได้เรียนรู้และการฝึกปฏบัิติด้วยตนเอง เรียนรู้และท างานร่วมกบั

ผู้อื่น การใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  การสื่อสาร และการท างาน การบูรณาการการเรียนกบัการท างาน การ

ฝึกงาน และการวิจัย 

       5.3 มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและ 

วัฒนธรรม 

       5.4 มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอน โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญในรายวิชาหรือ

เน้ือหา ที่สอน โดยมีการก ากับติดตามและตรวจสอบ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการ

จัดการเรียนรู้   

       5.5 มีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง ด้วยวิธกีารและเคร่ืองมือที่หลากหลาย มีเกณฑก์ารประเมินและ

การ ตัดสนิผลที่ชัดเจนและเช่ือถือได้ 
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6. สิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้ 

         6.1 มีระบบการด าเนินงานของคณะในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็น ต่อการเรียนการ

สอน ทั้งด้านกายภาพห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก ห้องสมุด ห้องปฏบัิติการ คอมพิวเตอร์ 

สถานที่พักผ่อนระหว่างเรียน รวมถึงมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งใน และนอกห้องเรียน 

อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการสนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธก์ารเรียนรู้ตามที่ก  าหนดได้  

    หลักสตูรมีการส่งข้อมูลการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซ่ึงให้คณะฯจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ เพ่ือขอ

จัดซ้ือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ได้แก่ ครุภัณฑ ์วัสดุส านักงาน คอมพิวเตอร์ และแผนการจัดการเรียนการ 

สอนที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือสนับสนุน อกีทั้งบัณฑติวิทยาลัยมีแผนการ 

สนับสนุนทุนในการจัดท า ปริญญานิพนธ์แก่นิสติ ที่สอบผ่านเค้าโครงปริญญานิพนธ์แล้วทุกปีงบประมาณ 

คณะฯมีห้องเรียนแบบกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย รวมทั้งมีห้องฝึกปฏบัิติ ได้แก่ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องฝึก

ประสบการณ์ทางวิชาชีพสารสนเทศศึกษา มีระบบ WIFI ทุกจุดของอาคาร และจุดเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตใน

ห้องฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซ่ึงนิสิตสามารถเช่ือมต่อได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนอย่างทั่วถึง 

มีห้องสมุดคณะ ให้อาจารย์ และบุคลากรได้ศึกษาค้นคว้า มีหนังสืออ้างอิงในทุกวิชาในส านักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นอกจากน้ี ในส่วนส านักหอสมุดกลางได้ด าเนินการให้มีฐานข้อมูลออนไลน์ซ่ึง

เป็นแหล่งค้นคว้าส าหรับนิสติระดับบัณฑติศึกษาได้อย่างเพียงพอ 

        6.2 มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนิสิตที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้  และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง 
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7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 1 

2565 

ปีที่ 2 

2566 

ปีที่ 3 

2567 

ปีที่ 4 

2568 

ปีที่ 5 

2569 

(1) อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มสี่วนร่วมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน และทบทวนการด าเนนิงานหลักสตูร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(2) มรีายละเอยีดของหลักสตูรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบักรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาต ิหรือมาตรฐานคุณวฒิุสาขา/

สาขาวิชา (ถ้าม)ี 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(3) มรีายละเอยีดของรายวิชาและรายละเอยีดของประสบการณภ์าคสนาม 

(ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ

ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชาและรายงานผลการ

ด าเนนิการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสตูรตามแบบ  

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(6) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่

ก  าหนดใน มคอ 3 และ มคอ4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่

เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(7) มกีารพัฒนา/ปรับปรงุการจดัการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอนหรือ

การประเมนิผลการเรียนรู้  จากผลการประเมนิการด าเนนิการที่รายงานใน 

มคอ.7 ปีที่แล้ว  

- ✓ ✓ ✓ ✓ 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ

จัดการเรียนการสอน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(10) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับการพัฒนาวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(11) ระดบัความพึงพอใจของนสิติปีสดุท้าย/บณัฑติใหม่ที่มต่ีอคุณภาพ

หลักสตูรเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- ✓ ✓ ✓ ✓ 

(12) ระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑติที่มต่ีอบณัฑติใหม่เฉล่ียไม่น้อยกว่า

3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- - ✓ ✓ ✓ 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนนิการของหลกัสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

1.1.1 มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสติ (ปค.003) และน าผลการ

ประเมินมา วิเคราะห์เพ่ือปรับปรุง (มคอ.5) และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3) ให้เหมาะสม  

 1.1.2 มีการประเมินผลลัพธก์ารเรียนรู้ของนิสติตามสภาพจริงด้วยวิธกีารที่หลากหลาย อาท ิการมี

ส่วนร่วมใน การท ากจิกรรม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การปฏบัิติงาน การน าเสนองาน การประเมินช้ินงาน 

ผลงาน รายงาน หรือการสอบ  

 1.1.3 มีการประเมินผลลัพธก์ารเรียนรู้ของนิสติตามสภาพจริง โดยผู้ประเมินที่หลากหลาย อาท ิ

ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือบุคลากรจากแหล่งฝึก  
 

 1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

☑ มีการประเมินทกัษะของอาจารย์ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสติ 

☑ มีการประเมินทกัษะการสอนของอาจารย์ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการ

บริหารหลักสตูร 

☑ ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลงานการจัดการเรียนการสอนเข้าประกวดทั้งภายในและภายนอก  

มหาวิทยาลัย  

 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

ประเมินโดยนิสติปัจจุบัน 

☑ ประเมินโดยบัณฑติที่ส าเรจ็การศึกษา 

☑ ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑติ/ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ  

 

3. การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

3.1 ประเมินผลการด าเนินงานของหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ตัวบ่งช้ีการ ก ากบัมาตรฐานหลักสตูร (องค์ประกอบ ที่ 1)  

3.2  ประเมินผลการด าเนินงานโดยใช้เกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายการ 

ประกนัคุณภาพ มหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance: AUNQA) ตาม

รูปแบบที่ มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ได้รับแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

        คณะกรรมการบริหารหลักสตูร รวบรวมข้อมูลผลการประเมินที่ได้จากนิสติ บัณฑติ ผู้สอน ผู้ใช้

บัณฑติ ข้อมูลจาก ปค.003 มคอ.5 มคอ.6 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษา เพ่ือทราบปัญหาการด าเนินงานของหลักสตูรในภาพรวม และน าสู่การวางแผน ปรับปรุง หรือ

พัฒนาการด าเนินงาน ของหลักสตูรในปีการศึกษาถัดไป รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทนัสมัยและ

สอดคล้องกบัความต้องการของ ผู้ใช้บัณฑติเป็นประจ าทุก 5 ปี 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก ข ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสตูร 

ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์ของหลักสตูร (กรณีหลักสตูรปรับปรุง) 

ภาคผนวก ง  รายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร (กรณีหลักสตูรปรับปรุง) 

ภาคผนวก จ ข้อมูลผลลัพธก์ารเรียนรู้และโครงสร้างรายวิชาตามแนวทาง AUN-QA 

ภาคผนวก ฉ ประวัติและผลงานของอาจารย์ 

ภาคผนวก ช  ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสตูร 
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รายงานผลการวิพากษห์ลกัสูตร 

ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ การด าเนินการปรบัปรุง เหตุผลในการไม่ปรบัปรุงแกไ้ข 

1. ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัความสอดคล้องของหลักสูตรกบันโยบายของประเทศ วิสยัทศัน์

และพันธกจิมหาวิทยาลัย ความต้องการของตลาดแรงงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ 

 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนา

ทางเศรษฐกจิ ควรเน้นการพัฒนา

ระบบเศรษฐกจิดิจิทลั เพ่ือให้คน

ไทยมีความรู้ด้านดิจิทลั (DL)ใน

การพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศ 

และปรับข้อสรุปตอนท้ายว่า 

ดังน้ันบุคคลจึงต้องมีความรู้

ความสามารถในการจัดการ

สารสนเทศในสภาพแวดล้อม

ดิจิทลัที่พร้อมรับการเปล่ียนแปลง 

 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ - 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนา

ทางเศรษฐกจิ ควรเน้นว่า

สงัคมไทยมีวัฒนธรรมมายาวนาน

และมีภมูิปัญญาท้องถิ่น การต่อ

ยอดการพัฒนาภมูิปัญญาด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะช่วย

ให้สังคมไทยมีการพัฒนา รวมถึง

การพัฒนาสงัคมและวัฒนธรรม

ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียงที่ช่วยให้คนไทยใช้ทาง

สายกลางในการด ารงชีพ มี

เหตุผลและภมิูคุ้มกนัที่ดี จึงควร

พัฒนาคนให้มีความรู้ดิจิทลัเพ่ือ

ลดช่องว่างทางดิจิทลั เป็นต้น 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ - 
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ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ การด าเนินการปรบัปรุง เหตุผลในการ 

ไม่ปรบัปรุงแกไ้ข 

2. ความสอดคล้องในข้อ 1 น าไปสู่     การก าหนดผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) และการออกแบบ

โครงสร้างหลักสตูร รายวิชา กลยุทธก์ารเรียน การสอน และการวัดประเมินผลที่สอดคล้องกบั ELOs 

ELO3 มีทกัษะในการจัดการองค์กร

สารสนเทศ ควรเป็น มีทกัษะการจัดการ

สารสนเทศและการบริหารองค์กร

สารสนเทศ 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะโดย

ปรับแก้ข้อความให้มีความหมาย

ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 

และมีการจัดเรียงล าดับ ELOs 

ใหม่ 

- 

3. ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัการออกแบบรายวิชาต่าง ๆ ที่มีความทนัสมัย สอดคล้องกบัความ

ต้องการของสงัคมและตลาดแรงงาน 

เพ่ือให้รายวิชามีความทนัสมัยและ

สอดคล้องกบัความต้องการของ

ตลาดแรงงานสมัยใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิได้

เสนอแนะการปรับช่ือรายวิชาและ

ค าอธบิายรายวิชาดังน้ี 

1) สศ501 สารสนเทศในบริบทของสงัคม

ปรับช่ือภาษาไทยและภาษาองักฤษให้

สอดคล้องกนั และเขียนค าอธบิายรายวิชา

ให้ชัดเจนว่า “สงัคม” ในทน้ีีหมายถึง

สงัคมระดับใด ระดับประเทศ หรือสงัคม

โลก 

2)  สศ502 กลยุทธก์ารบริการสารสนเทศ 

อาจปรับเป็น การออกแบบบริการ

สารสนเทศในสภาพแวดล้อมดจิิทลั 

(Information service design in digital 

environment) หรือปรับช่ือรายวิชาเป็น

แบบกว้างๆ  คือ การจัดการบริการ

สารสนเทศ  (Information Service 

Management) แล้วเพ่ิมค าอธบิายรายวิชา

ให้มีเร่ืองการออกแบบบริการ  

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะทุก

รายวิชา 

- 
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ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ การด าเนินการปรบัปรุง เหตุผลในการไม่ปรบัปรุง

แกไ้ข 

3) สศ503 การจัดการจดหมายเหตุ

และเอกสาร เพ่ิมค าอธบิายรายวิชา

เกี่ยวกบัหลักการและมาตรฐานในการ

จัดการจดหมายเหตุและเอกสาร  

4) สศ511 การจัดการระบบทรัพยากร

สารสนเทศ   ควรตัดค าว่า ทรัพยากร 

ออก เพ่ือให้รายวิชามีความหมายถึง

เน้ือหาของสารสนเทศทุกรูปแบบ  และ

ค าว่าทรัพยากร ปัจจุบันหลักสตูรใน

ต่างประเทศไม่นิยมใช้แล้ว  

5) สศ512 การค้นคืนและการเข้าถึง

สารสนเทศ   เพ่ิมค าว่า “การเข้าถึง” 

ในค าอธบิายรายวิชา  

6) สศ521 เทคโนโลยีดิจิทลัเพ่ือการ

จัดการสารสนเทศ    ปรับค าอธบิาย

รายวิชาให้มีความหมายกว้างมากขึ้น  

ไม่เน้นเฉพาะเจาะจงงานห้องสมุด และ

เพ่ิมเน้ือหาที่เกี่ยวกบัเทคโนโลยีดิจิทลั 

7)  สศ522 โปรแกรมประยุกต์บนเวบ็

ส าหรับการจัดการสารสนเทศ ปรับช่ือ

รายวิชาให้ตรงกบัเน้ือหาที่จะสอนจริง 

หากในการสอนไม่ได้เน้นเฉพาะเวบ็ไซต์  

ควรปรับให้กว้างขึ้น เช่นอาจจะระบุว่า

เป็นการพัฒนาโปรแกรมส าหรับทุก

แพลท็ฟอร์ม เป็นต้น  
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ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ การด าเนินการปรบัปรุง เหตุผลในการ 

ไม่ปรบัปรุงแกไ้ข 

8) สศ531 วิธวิีจัยทางสารสนเทศศึกษา  

เพ่ิมค าอธบิายรายวิชาให้ครอบคลุม

เกี่ยวกบั กระบวนการแสวงหาความรู้ 

และเขียนให้ชัดเจนว่ามีการสอนเกี่ยวกบั

สถิติด้วยหรือไม่  

9) สศ601 หลักการบริหารส าหรับ

องค์กรสารสนเทศ  ปรับช่ือรายวิชาให้

ทนัสมัยมากข้ึน โดยเปล่ียนเป็น การ

จัดการองค์กรสารสนเทศ (Information 

Organization Management) หรือ การ

จัดการสารสนเทศและการบริหารองค์กร

สารสนเทศ (Information management 

and information organization 

administration) และเพ่ิมเน้ือหาในการ

สอนที่เกี่ยวกบั การจัดการความเสี่ยง 

การตลาด เป็นต้น  และเพ่ิมกรณีศึกษา

เกี่ยวกบัการจัดการองค์กรสารสนเทศ 

10) สศ611 การจัดการความรู้  ปรับช่ือ

รายวิชาเป็น การจัดการข้อมูลและความรู้ 

(Data and knowledge management) 

หรือการจัดการข้อมูลและการจัดการ

ความรู้ (Data management and 

knowledge management) 

โดยเพ่ิมค าอธบิายให้มีเน้ือหาเกี่ยวกบัการ

จัดการข้อมูลด้วย ซ่ึงเป็นเร่ืองที่ก  าลัง

ได้รับความสนใจ  
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ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ การด าเนินการปรบัปรุง เหตุผลในการ 

ไม่ปรบัปรุงแกไ้ข 

11) สศ612 การจัดการสารสนเทศ

ส าหรับพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ เหน็ควรให้

ตัดออก เพราะเป็นเร่ืองที่ไม่ทนัสมัยแล้ว 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัเร่ืองน้ีกมี็การ

เปล่ียนแปลงไปแล้ว หรือหากต้องการ

คงไว้ให้ปรับช่ือรายวิชาใหม่ เช่น อาจปรับ

เป็น สารสนเทศธุรกจิส าหรับพาณิชย์

อเิลก็ทรอนิกส์ (Business information 

for e-Commerce) 

12) สศ622 อนิเทอร์เนต็ของสรรพสิ่ง

ส าหรับการจัดการสารสนเทศ  เหน็ว่า

รายวิชานี้ เน้ือหาอาจล้าสมัยเมื่อมีแนวคิด

ใหม่ๆ ตามก้าวหน้าของเทคโนโลยีเพ่ิม

เข้ามาในอนาคต  

ดังน้ันจึงเสนอให้ปรับช่ือและค าอธบิายให้

กว้างขึ้น เพ่ือผู้สอนสามารถเลือกเนื้อหา

มาสอนให้สอดคลอ้งกบัความ

เปล่ียนแปลงในยุคสมัยน้ันได้  

13) สศ623  การแสดงข้อมูลด้วยภาพ  

ปรับช่ือและค าอธบิายรายวิชาให้มีความ

ชัดเจนย่ิงขึ้น 

14) สศ631 สัมมนาสารสนเทศศึกษา 

เพ่ิมค าอธบิายรายวิชาให้ชัดเจนที่เกี่ยวกบั

การวิจัยและพัฒนาว่าหมายถึงการพัฒนา

อะไร อย่างไร  

  

4. ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของหลักสตูรย้อนหลังตามแผนการรับ-จ านวน

รับ การได้งานท า ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ ระยะเวลาในการส าเรจ็การศึกษาของบัณฑติ 

- - - 
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ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ การด าเนินการปรบัปรุง เหตุผลในการ 

ไม่ปรบัปรุงแกไ้ข 

5. ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัผลงานวิจัยของอาจารย์และนิสติ 

ควรมีการจัดประชุมสมัมนาเพ่ือเผยแพร่

และแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างนิสติและ

คณาจารย์ 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ - 

6. ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัศักยภาพในการด าเนินงานของหลักสตูรในด้านอาจารย์ ทรัพยากร 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ 

- - - 

7. ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการในการผลิตบัณฑติ 

(CWIE) 

ควรให้นิสติมีโอกาสได้ท า Project ให้กบั

สถานประกอบการ เพ่ือขยายการน า

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ และสอดคล้องกบั

ตลาดแรงงาน 

ไม่ได้ปรับปรุงระบุใน มคอ 2 

แต่หลักสตูรจะน าข้อเสนอแนะ

ไปพิจารณาจัดตามความ

เหมาะสมและความเป็นไปได้

กบัสถานการณ์การจัดการเรียน

การสอนในแต่ละปีการศึกษา  

- 

8. ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัแนวทางในการบูรณาการหลักสตูรกบัศาสตร์อื่น ๆ เพ่ือส่งเสริม 

การพัฒนาผลลัพธก์ารเรียนรู้ของบัณฑติที่สอดคล้องกบัความต้องการใหม่ ๆ ของสังคมในการประกอบ

อาชีพ 

ควรมีการบูรณาการความรู้กบัศาสตร์ที่

เกี่ยวข้อง เช่น การจัดเข้าร่วมเรียน อบรม

สมัมนา หรือจัดกจิกรรมร่วมกบัคณะที่มี

การเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกนั 

ไม่ได้ปรับปรุงระบุใน มคอ 2 

แต่หลักสตูรจะน าข้อเสนอแนะ

ไปพิจารณาจัดตามความ

เหมาะสมและความเป็นไปได้

กบัสถานการณ์การจัดการเรียน

การสอนในแต่ละปีการศึกษา 

- 

 

 

 

 



81 

หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสารสนเทศศกึษา (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2565)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง  รายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร (กรณีหลักสตูรปรับปรุง) 
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รายงานผลการด าเนนิการของหลกัสูตร (กรณีหลกัสูตรปรบัปรุง) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

------------------------------------------------- 
 

1. ช่ือหลักสตูร ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 

2. เร่ิมใช้หลักสูตรในปีการศึกษา  2560 

3. วัตถุประสงค์ของหลักสตูร 

  3.1 มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการสารสนเทศในสภาพแวดล้อมดิจิทลัโดยใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือ เพ่ือบริการผู้ใช้ได้อย่างมีประสทิธภิาพ  

      3.2  มีความรู้ความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้/นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ 

ต่อการจัดการสารสนเทศให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกจิ สงัคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี 

      3.3 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพสารสนเทศ 

4. ผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูร (ELOs) 

     ELO1: ประยุกต์ทฤษฎีทางสารสนเทศสู่การจัดการสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 

ELO2:  มีทกัษะการวิจัยทางวิชาชีพสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการสารสนเทศ 

ELO3:  มีคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพสารสนเทศ 

     ELO4:  มีทกัษะการสื่อสารและการน าเสนองานอย่างมีประสทิธิภาพ 

     ELO5:  สร้างสรรค์และแก้ปัญหาด้วยการเสนอแนวทางอย่างมีนวัตกรรม     

เพ่ือพัฒนางานทางวิชาชีพสารสนเทศ    

    *หมายเหตุ  ใช้ค ากริิยาแสดงพฤติกรรมที่สามารถวัดและสงัเกตได้ 
 

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก  าหนด 

 

ล าดับ 
ช่ือ-สกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)  

ปีที่ส  าเรจ็การศกึษา 

จ านวนผลงานทางวิชาการ 

(ผลงานวิจัย, ผลงานทางวิชาการอื่นๆ) 5 ปีย้อนหลัง 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1 ผศ.ดร. ศศพิิมล ประพินพงศกร  ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์), 2539 

อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์), 2543  

ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศกึษา), 2560 

1 2 3 5 1 

2 ผศ.ดร. ดุษฎี  สวีังค า วท.บ. (วิทยาการ

คอมพิวเตอร์), 2542 

วท.ม. (เทคโนโลยี

สารสนเทศ), 2546 

ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิค

ศกึษา), 2554 

3 1 3   
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ล าดับ 
ช่ือ-สกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)  

ปีที่ส  าเรจ็การศกึษา 

จ านวนผลงานทางวิชาการ 

(ผลงานวิจัย, ผลงานทางวิชาการอื่นๆ) 5 ปีย้อนหลัง 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

3 อ.ดร.ศมุรรษตรา แสนวา ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ)  เกยีรติ

นิยมอนัดับสอง, 2539 

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์), 2542 

ปร.ด. (สารสนเทศศกึษา), 

2552 

4 9 1 5  

 

6. สมรรถนะ/ความเช่ียวชาญของอาจารย์ในหลักสูตร (ครอบคลุมด้านวิชาการ วิชาชีพ วิจัย) ที่ส่งเสริมการบรรลุ ELOs 

 6.1 สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ (เช่น UKPSF, เทคนิคการสอน Active Learning, 

Outcome-based Learning, Online Learning, Student-Centered, การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร/รายวิชา) 

 6.2 สมรรถนะด้านการวิจัย  

 6.3 สมรรถนะด้านบริการวิชาการ 

 6.4 ความเช่ียวชาญเฉพาะในสาขา 

 6.5 อื่นๆ ...การพัฒนาคุณภาพวารสาร การเขียนผลงานวิชาการ การพัฒนาด้านภาษา 
 

ระบุหัวข้อที่ได้รับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

(ภายใน/ภายนอก) 

จ านวนอาจารย์

ประจ าที่เข้าร่วม 

ระบุสมรรถนะที่สอดคล้อง 

1 2 3 4 5 

1. การพัฒนาศักยภาพการวิจัย “Trick 

การน าเสนอผลงานวิจัยในยุคดิจิทลั” 

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3  ✓   ✓ 

2. การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย 

คร้ังที่ 13 

ศูนย์ดัชนีการอ้างองิวารสารไทย 3     ✓ 

3. การจัดการศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศ

ศาสตร์ ในประเทศไทย คร้ังที่ 5 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1 ✓     

4. Publishing in Right Journal: Tips for 

Novice Writers 

สถาบันภาษาฯ ธรรมศาสตร์ 1     ✓ 

5. Active Learning คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ 

1 ✓     

6. การพัฒนาผู้น าดิจิทลัและการท าโรด

แมปองค์กรอย่างย่ังยืน 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

1    ✓  

7. TK Forum 2020: Finland Library 

and Education in the age of Disruption 

อุทยานการเรียนรู้  TK Park 2 ✓   ✓  

8. เทคนิคการอ้างองิเพ่ือการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1     ✓ 

9. การพัฒนาความเป็นเลิศการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2 ✓     



84 

หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสารสนเทศศกึษา (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2565)              

 

ระบุหัวข้อที่ได้รับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

(ภายใน/ภายนอก) 

จ านวนอาจารย์

ประจ าที่เข้าร่วม 
ระบุสมรรถนะที่สอดคล้อง 

10. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มี

ประสิทธภิาพโดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

Euro-Asia Collaboration for 

Enhancing STEM Education 

(EASTEM) 

2 ✓     

11. The LIBER 2020 สมาคมห้องสมุดวิจัยแห่งสหภาพยุโรป 1    ✓  

12. โครงการพัฒนาห้องสมุดสู่ชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย          

ศรีนครินทรวิโรฒ 

4   ✓   

13. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง       

การสอนออนไลน์ส าหรับผู้เร่ิมต้น 

ส านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2 ✓     

14. การใช้ Zoom: Administrator มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 ✓     

15. การแนวทางการเขียนผลงานตีพิมพ์

ระดับนานาชาติจัดโดย 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

1      

16. แนวปฏบัิติของห้องสมุดในชีวิตวิถี

ใหม่(Library Practices in New Normal) 

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 2    ✓  

 

7. รางวัล / การยกย่องชมเชย ที่นิสติหรืออาจารย์ประจ าหลักสตูรได้รับ (ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา) 

    ผศ.ดร. ศศิพิมล  ประพินพงศกร  ได้รับรางวัลโครงการ Dare to Chang ระดับดี ( พ.ศ.2563) 

 

8. รายละเอยีดเกี่ยวกบันิสติในหลักสตูร (รายงานข้อมูลต้ังแต่ปีการศึกษาที่เร่ิมใช้หลักสตูร/เปิดรับนิสติ) 

 

ปีการศึกษา 
จ านวน 

ในแผนรับ 

จ านวน

รับ 

จ านวน

ส าเรจ็

การศึกษา 

อตัราคงอยู่ ร้อยละการประกอบอาชีพ 

ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑติต่อ

บัณฑิต 

จ านวน ร้อยละ ตรงวุฒิ เกี่ยวข้อง อสิระ จ านวน ร้อยละ 

2560 15 4 3 3 75 2 1 - 7 4.38 

2561 15 12 ก าลังศึกษา 12 100 10 2 - 1 4.60 

2562 15 11 ก าลังศึกษา 8 72 3 2 1 3 4.36 

2563 15 6 ก าลังศึกษา 6  100 3 3 - - - 

2564 15 6 ก าลังศึกษา 6 100 4 2 - - - 

 

9. ปัจจัยส าคัญที่ท  าให้คุณภาพการจัดการศึกษาในหลักสูตรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

      9.1 อาจารย์ประจ าหลักสตูรมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรง/เกี่ยวข้องกบัหลักสูตร    

      9.2 อาจารย์ประจ าหลักสตูรได้รับการพัฒนาสมรรถนะของตนเองอย่างสม ่าเสมอในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกบั

การจัดการเรียนการสอน และความเช่ียวชาญเฉพาะสาขา        

      9.3 มีแหล่งสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าได้แก่ หอสมุด ฐานข้อมูลออนไลน์  แหล่งสารสนเทศที่บริการฟรี 
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      9.4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการสอน 

      9.5 นิสิตที่รับเข้ามาส่วนใหญ่ส าเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาตรีตรงสาขา/สาขาที่เกี่ยวข้อง      

10. ปัจจัยส าคัญที่ท  าให้คุณภาพการจัดการศึกษาในหลักสูตรไม่เป็นไปตามที่คาดหวังและแนวทางการพัฒนา 

      10.1 นิสติส่วนใหญ่ยังต้องพัฒนาทกัษะภาษาองักฤษ ซ่ึงเป็นทกัษะส าคัญต่อการค้นคว้าและท าวิจัย  

      10.2 ปัญหาด้านสุขภาพของนิสติ หรือปัญญหาครอบครัวของนิสติซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการจัดท าปริญญานิพนธ์           

 

********************************************* 
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ภาคผนวก จ ข้อมูลผลลัพธก์ารเรียนรู้และโครงสร้างรายวิชาตามแนวทาง AUN-QA 
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ขอ้มูลผลลพัธก์ารเรียนรูที้่คาดหวงัของหลกัสูตรและโครงสรา้งรายวิชาตามแนวทาง AUN-QA 
 

1. ความสัมพันธร์ะหว่างผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสตูร (ELOs) กบั มาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา (TQF) 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

ของหลักสตูรตามเกณฑ ์AUN-QA 

มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสตูรตามเกณฑ ์TQF 

ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 
ด้านความรู้ 

ด้านทกัษะทาง

ปัญญา 

ด้านทกัษะ

ความสมัพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผดิชอบ 

ด้านทกัษะการ

วิเคราะห์เชงิตวัเลข 

การสื่อสารและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ด้านสมรรถนะของ

หลักสตูร 

1.1 1.2 1.3 

 

2.1 2.2 2.3 

 

3.1 3.2 3.3 

 

4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

ELO1: ประยุกตท์ฤษฎทีางสารสนเทศสู่การ

จัดการสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีดจิิทลั 
 ๐    ๐  ๐    ๐   ๐    

ELO2:  มทีกัษะการวจิัยทางวิชาชีพ

สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการสารสนเทศ 
๐  ๐       ๐ ๐ ๐    ๐ ๐  

ELO3:  มคีุณธรรมจริยธรรมทางวิชาการ

และจรรยาบรรณวิชาชพีสารสนเทศ 
   ๐ ๐  ๐ ๐ ๐    ๐ ๐ ๐  ๐ ๐ 

ELO4:  มทีกัษะการสื่อสารและการน าเสนอ

งานอย่างมปีระสทิธภิาพ 
๐  ๐ ๐  ๐ ๐  ๐     ๐  ๐ ๐ ๐ 

ELO5:  สร้างสรรคแ์ละแก้ปัญหาด้วยการ

เสนอแนวทางอย่างมนีวัตกรรมเพ่ือพัฒนา

งานทางวิชาชีพสารสนเทศ 

๐  ๐       ๐ ๐ ๐  ๐ ๐ ๐ ๐  
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2. ผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs)  
  

ELOs 
ทกัษะเฉพาะรายวิชา 

(Subject Specific Skills) 

ทกัษะทั่วไป 

(Generic Skills/Altitude) 

ความรู้ 

(Knowledge) 

ELO1: ประยุกตท์ฤษฎทีางสารสนเทศสู่การจัดการสารสนเทศโดยใช้

เทคโนโลยีดจิิทลั 

S2, S4, S5 G2, G3, G4, G7, G9, G10 K1, K3, K4,K5, K7 

ELO2:  มทีกัษะการวจิัยทางวิชาชีพสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการ

สารสนเทศ 

S1, S3, S4, S5 G1, G4, G6, 

G7, G8, G9, 

G10 

K1, K2, K5, 

K6, K7 

ELO3:  มคีุณธรรมจริยธรรมทางวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพ

สารสนเทศ 

S2, S5 G8, G9 K1, K7 

ELO4:  มทีกัษะการสื่อสารและการน าเสนองานอย่างมปีระสทิธภิาพ S4, S5 G4, G10 K4 

ELO5:  สร้างสรรคแ์ละแก้ปัญหาด้วยการเสนอแนวทางอย่างมนีวัตกรรม

เพ่ือพัฒนางานทางวิชาชีพสารสนเทศ 

S3 G4, G5, G7 K1, K4, K5 

 

หมายเหตุ  

1. ทกัษะเฉพาะรายวิชา S1 ทกัษะการวิจัยทางวิชาชีพสารสนเทศ, S2 ทกัษะการจัดการองคก์รสารสนเทศ, S3 ทกัษะการสร้างสรรคน์วัตกรรมทางวชิาชีพสารสนเทศ, S4 ทกัษะ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในวชิาชีพสารสนเทศ, S5 ทกัษะการสื่อสารในวิชาชพีสารสนเทศ 

2. ทกัษะทัว่ไป G1 ทกัษะการวจิยั, G2 ทกัษะการจัดการ, G3 ทกัษะการบริการ, G4 ทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศ, G5 ทกัษะการคดิวิเคราะห์และแก้ปัญหา, G6 ทกัษะการ

ประมวลผลวเิคราะห์ผล และแปลความหมายข้อมูล, G7 ทกัษะการคดิเชิงสร้างสรรค,์ G8คุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการ และจรรยาบรรณในวชิาชีพสารสนเทศ, G9 ทกัษะ

ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและการท างานร่วมกบัผู้อื่น, G10 ทกัษะการสื่อสารและการน าเสนอ 

3. ความรู้  K1 แนวคดิและทฤษฎสี าคญัทางสารสนเทศศึกษา, K2 การวจิัยทางวิชาชีพสารสนเทศ, K3 การจัดการองคก์รสารสนเทศ, 

K4 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, K5 การสร้างองคค์วามรู้/นวัตกรรมทางวิชาชีพสารสนเทศ, K6 การประมวลผลวิเคราะห์ผล และแปลความหมายข้อมูล, 

K7 คุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการ และจรรยาบรรณ ในวชิาชีพสารสนเทศ  
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3. ผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่คาดหวังรายช้ันปี/สมรรถนะรายช้ันปี 

 

ชั้นปี ผลลัพธก์ารเรียนรู้รายชั้นปี 

ชั้นปีที่ 1 

 

 

ELO1:  ประยุกตท์ฤษฎทีางสารสนเทศสู่การจัดการสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีดจิิทลั 

ELO2:  มทีกัษะการวจิัยทางวิชาชีพสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการสารสนเทศ 

ELO3:  มคีุณธรรมจริยธรรมทางวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพสารสนเทศ 

ELO4:  มทีกัษะการสื่อสารและการน าเสนองานอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

ชั้นปีที่ 2 

 

 

ELO2:  มทีกัษะการวจิัยทางวิชาชีพสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการสารสนเทศ 

ELO5:  สร้างสรรคแ์ละแก้ปัญหาด้วยการเสนอแนวทางอย่างมนีวัตกรรมเพ่ือพัฒนางานทางวชิาชพี

สารสนเทศ 

 

  

4. มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสตูรตามเกณฑ ์AUN-QA 

 

รายวิชา 

Expected Learning Outcome (ELOs)  

1 2 3 4 5 

หมวดวิชาบงัคบั      

สศ501  ข้อมูลและสารสนเทศในสงัคม  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

สศ521  เทคโนโลยีดจิิทลัเพ่ือการจัดการสารสนเทศ                                      ✓  ✓ ✓ ✓ 

สศ531  วิธวีิจัยทางสารสนเทศศกึษา   ✓ ✓ ✓  

สศ631  สมัมนาวิชาชพีสารสนเทศ    ✓ ✓ ✓ ✓ 

สพท681 สารนิพนธร์ะดบัปรญิญาโท       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ปพท691 ปรญิญานิพนธร์ะดบัปริญญาโท ✓ ✓ ✓ ✓  

 

*หมายเหตุ ไม่ต้องท ารายวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาเลือก 
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5. ความสอดคล้องของผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่คาดหวังกบักลยุทธก์ารสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ELOs กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมนิ 

ELO1:  ประยุกตท์ฤษฎทีางสารสนเทศสู่ 

การจัดการสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีดจิิทลั 

• กจิกรรมการเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

• สอนโดยใช้กรณศีึกษา/สถานการณจ์ริง 

• สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

• ฝึกปฏบิตักิารจริงโดยใช้ห้องปฏบิตักิาร

คอมพิวเตอร์ท าโครงงานที่สอดคล้อง

กบัรายวิชาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ประเมนิจากผลการ

เรียนและการท า

กจิกรรมของนิสติ 

• ประเมนิจากผลงานของนิสติ 

ELO2: ทกัษะการวจิัยทางวิชาชพีสารสนเทศ 

เพ่ือพัฒนาการจัดการสารสนเทศ 

• ฝึกท าเค้าโครงวิจัย/โครงงานที่

เกี่ยวข้องกบัการจัดการสารสนเทศ 

 

• ประเมนิจากผลการ

เรียนและการท า

กจิกรรมของนิสติ 

ELO3:  มคีุณธรรมจริยธรรมทางวิชาการและ 

จรรยาบรรณวิชาชีพสารสนเทศ 

 

• มอบหมายให้นิสติศึกษาจรรยาบรรณ

วิชาชีพสารสนเทศของสมาคมวชิาชีพใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ  

• สอดแทรกจรรยาบรรณวิชาชีพในการ

สอนโดยใช้กรณศีึกษา ฝึกทกัษะการ

วิเคราะห์ประเดน็เกี่ยวกบั

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

• ฝึกให้นิสติท างานโดยปลูกผงัเรื่อง

จริยธรรมทางวิชาการและการวิจยั ใน

ทุกรายวิชาซึ่งมกีารมอบหมายให้นิสติ

ท ารายงานและโครงงาน 

• มอบหมายให้นิสติฝึกอบรมจริยธรรมใน

มนุษย์ 

• การประเมนิผลงานของ

นิสติ 

• การสงัเกตพฤตกิรรม

ในการปฏบิตักิจิกรรม

ในรายวิชาต่าง ๆ 

ELO4:  มทีกัษะการสื่อสารและการน าเสนองาน 

อย่างมปีระสทิธภิาพ 

• การอภิปราย สมัมนา แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

• การน าเสนอผลงานทั้งการเขยีนและการ

พูดในทุกรายวิชา 

• การสงัเกตพฤตกิรรม

ของผู้เรียน  

• ประเมนิจากผลงาน / 

กจิกรรมทั้งที่เป็นการ

เขยีนและการพูด 

ELO5:  สร้างสรรคแ์ละแก้ปัญหา 

ด้วยการเสนอแนวทางอย่างมนีวตักรรม 

เพ่ือพัฒนางานทางวิชาชีพสารสนเทศ 

• ฝึกปฏบิตักิารจริงโดยใช้ห้องปฏบิตักิาร

คอมพิวเตอร์ 

• ท าโครงงานที่สอดคล้องกบัรายวิชาโดย

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ประเมนิจากผลการ

เรียนและการท า

กจิกรรมของนิสติ 

• ประเมนิจากผลงานของ

นิสติ 
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ภาคผนวก ฉ ประวัติและผลงานของอาจารย์ 

ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2565 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์
 
 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)      ศศิพิมล ประพินพงศกร 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)   Sasipimol Prapinpongsakorn 

ต าแหน่งทางวิชาการ      ผู้ช่วยศาสตราจารย์   

ทีท่ างาน      คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ 

                     เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110   

เบอรโ์ทรศพัท ์     0841144345 

Email      sasipimol@g.swu.ac.th    
 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2539 

อ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543 

ค.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560 

 

ความเชี่ยวชาญ 

การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ การรู้สารสนเทศ พฤติกรรมสารสนเทศ การศึกษาผู้ใช้ การวิจัย

ทางด้านสารสนเทศศึกษา การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับวิชาชีพสารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากร

สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ คลังสารสนเทศดิจิทัล การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงออกแบบ  การ

ออกแบบงานบริการ และเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
 

ผลงานวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

ปิยะดา ดาวล้อมจันทร์, ศศิพิมล ประพินพงศกร และแววตา เตชาทวีวรรณ. (2564). พฤติกรรมการ 

แสวงหาสารสนเทศของนักท่องเที่ยวไทยเจเนเรชันวาย. วารสารสารสนเทศศาสตร,์ 39(1),  

38-57. 
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ศศิพิมล ประพินพงศกร, รัตตมา รัตนวงศา, และ สริิวัจนา แก้วผนึก. (2561). การน าเสนอรูปแบบ 
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กนกพร สทิธชัิยวรบุตร และศศิพิมล ประพินพงศกร. (2563). พฤติกรรมการอ่านดิจิทลั:  

กรณีศึกษานิสติ สารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. การประชุมระดบัชาติ     
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คฑาวุธ  เกษสระ, ศุมรรษตรา  แสนวา และปรัชนันท ์ นิสสขุ.  (2563).  ปัจจยัทีส่่งผลต่อ 

ความสามารถในการใชง้านของเวบ็ไซต์หน่วยงานภาครฐัระดบักระทรวง.  ใน The6th  

Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC 2020) 21 May  

2020 (น. 15-18). 

3. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น 

ศุมรรษตรา  แสนวา.  (2563).  รายงานการวจิยัเรือ่ง การรบัรูส้ารสนเทศและเจตคติต่อการ 

ท่องเทีย่วเชิงสรา้งสรรค์ของเยาวชน.  กรุงเทพฯ:  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

  ศรีนครินทรวิโรฒ.   

ศุมรรษตรา  แสนวา.  (2561).   รายงานการวจิยัเรือ่ง กลยุทธก์ารจดัการความรูข้องหอ้งสมดุ 

สถาบนัอุดมศึกษาของรฐั.  กรุงเทพฯ:  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.   

 



98 

หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสารสนเทศศกึษา (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2565)              

 

ศุมรรษตรา แสนวา.  (2561).    “การศึกษาผูใ้ชส้ารสนเทศทอ้งถ่ิน” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา  

การจัดการทรัพยากร สารสนเทศท้องถิ่น (น. 9-1-9-45).   นนทบุรี:  

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช    

ศุมรรษตรา แสนวา.  (2561).    “การวจิยัดา้นการจดัการทรพัยากรสารสนเทศทอ้งถ่ิน” ใน เอกสาร 

การสอนชุดวิชา  การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น (น. 14-1-14-68).  นนทบุรี: 

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช    
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  วิภากร วัฒนสนิธุ์ 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Vipakorn Vadhanasin 

ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 

ที่ท  างาน     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ 

                     เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110   

เบอร์โทรศัพท ์     065-7894524 

Email       vipakorn@g.swu.ac.th 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 
 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

บธ.บ. การตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538 

น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 2563 

MBA Finance Colorado State University,USA 2542 

MS Computer Information System Colorado State University,USA 2545 

วท.ด. ธุรกจิเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 การจัดการโครงการ การจัดการนวัตกรรม การออกแบบระบบ การทดสอบโปรแกรม 

ฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

โชติมา วัฒนะ, ปภัสรา อาษา, ฐิติ ค าหอมกุล, อรทยั วารีสอาด, และวิภากร วัฒนสนิธุ ์(2563).  

          การประเมินความพึงพอใจของนิสติสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒต่อ

กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Kahoot!. วารสารสารสนเทศ, 19(1), 57-66. 

 

 

 



100 

หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสารสนเทศศกึษา (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2565)              

 

2.  บทความวิจยัทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

ปฏภิาณ ผลมาตย์, วิภากร วัฒนสนิธุ์, และจักรหล ่า ศิลปสวุรรณชัย (2563). ปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนในรายวิชาการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การเรียนรู้: การวิเคราะห์

อภิมาน. ใน รายงานการประชุมวชิาการและน าเสนอผลงานวจิยัระดบัชาติและนานานาชาติ ครัง้ที ่11 

วนัที ่27 มีนาคม 2563, หน้า 377-384. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนัุนทา. 

อรทยั วารีสอาด, วิภากร วัฒนสนิธุ์, ฐิติ ค าหอมกุล, โชติมา วัฒนะ, และปภัสรา อาษา (2563). แนวทาง

ส่งเสริมการพัฒนาทกัษะภาษาองักฤษส าหรับนิสติในสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ เพ่ือสร้างโอกาสการมีงานท า ใน รายงานสืบเนือ่งจากการประชุมทางวชิาการระดบัชาติ

พะเยาวจิยั ครัง้ที ่9 วนัที ่23-24 มกราคม 2563, หน้า 2439-2455. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา. 

อรทยั วารีสอาด, ฐิติ ค าหอมกุล, วิภากร วัฒนสนิธุ์, โชติมา วัฒนะ, และปภัสรา อาษา (2562). แนวทางการ

จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศเพ่ือรองรับตลอดงานในยุคดิจิทลั. ใน รายงานสืบเนือ่งจาก

การประชุมทางวชิาการระดบัชาติพะเยาวจิยั ครัง้ที ่8 วนัที ่24-25 มกราคม 2562, หน้า 2379-

2393. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา. 

ปภัสรา อาษา, ฐิติ ค าหอมกุล, โชติมา วัฒนะ, อรทยั วารีสอาด, และวิภากร วัฒนสนิธุ ์(2562). การจัดการ

สารสนเทศดิจิทลัทางการศึกษาผ่านการใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของนิสติสาขา

สารสนเทศศึกษา ใน รายงานการประชุมวชิาการเครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการ – วจิยั สาย

มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์(HUSOC) ครัง้ที ่12 วนัที ่24-25 ตุลาคม 2562, หน้า 139-147. 

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

Vipakorn Vadhanasin, Papatsara Arsa, Thiti Khamhomkun, and Aurathai Wareesa-ard (2018). The 

Analysis of Library Mobile Applications in Thailand using Technology Acceptance Model. In 

The 1st International Conference on Applied Liberal Arts (ICAA2018), 18 May 2018, 

pp.77-83. Bangkok, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang. 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  ชนัตถ์  พูนเดช 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Chanut  Poondej 

ต าแหน่งทางวิชาการ    รองศาสตราจารย์ 

ที่ท  างาน     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ 

                     เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110   

เบอร์โทรศัพท ์     081-422-3858 

Email       chanutp@g.swu.ac.th, chanut27@hotmail.com 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม 2543 

คอ.ม. คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุรี 

2546 

ปร.ด. นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุรี 

2555 

 

ความเชี่ยวชาญ 

- คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 

- การออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

- การออกแบบการเรียนรู้แบบออนไลน์  

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

Nownaisin, P., Koul, R., Chomsuwan, K., Poondej, C., & Lerdpornkulrat, T. (2020). Linking  

 social relatedness with motivational goals and bachelor degree aspirations of vocational  

 students. European Journal of Educational Research, 9(4), 1581-1589.  

Poondej, C., & Lerdpornkulrat, T. (2020). A Study of Gamification Concept of Innovative  

 Learning. Journal of Education Naresuan University, 22(2), 84-97.  
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Poondej, C., & Lerdpornkulrat, T. (2019). Gamification in e-learning: A Moodle  

 implementation and its effect on student engagement and performance. Interactive  

 Technology and Smart Education, 17(1), 56-66. Avaliable at:  

 https://doi.org/10.1108/ITSE-06-2019-0030.  

Lerdpornkulrat, T., Koul, R., & Poondej, C. (2018). Relationship between perceptions of  

 classroom climate and institutional goal structures and student motivation, engagement, and  

 intention to persist in college. Journal of Further and Higher Education, 42(1), 102-115.  

 Available at: http://dx.doi.org/10.1080/0309877x.2016.1206855. 

 

2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Poondej, C. (2020). Active Learning in Online Learning Environment: Innovative Teaching   

 for Disruptive Era. Paper presented at the Conference on Developing Thai Higher  

 Education System and Mechanism For Disruptive Era, Bangkok, Thailand. (pp. 75-81) 

Poondej, C. (2019). Inspiring Student Learning by a Peer Teaching Strategy. Paper presented  

 at the Conference on Inspiring Student Learning for Diverse Societies, Bangkok, Thailand.  

 (pp. 50-65) 

Poondej, C. (2018). Change the Learning into the Game Playing by a Gamification Concept to  

 Improve Student Engagement. Paper presented at the Conference on Digital Strategies for  

 Higher Education: Enhancing Teaching, Learning and Assessment, Bangkok, Thailand.  

 (pp. 194-204) 

 

3. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น 

Koul, R., Lerdpornkulrat, T., Poondej, C. (2019). Learning environments and student  

 motivation and engagement: A review of studies from Thailand. In A. D. Liem & S. H.  

 Tan (Eds.), Asian education miracles: In search of sociocultural and psychological  

 explanations (pp.241-253). New York: Routledge.  
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ภาคผนวก ช  ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสตูร 
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ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรุงหลกัสูตร 

 

ชื่อหลกัสูตรเดิม  ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 

ชื่อหลกัสูตรปรบัปรุง ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 

            เร่ิมเปิดรับนิสติในภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษาที่ 2565 

สาระส าคญั / ภาพรวมในการปรบัปรุง 

 ยกเลิกรายวิชาที่ไม่ทนัสมัยหรือวิชาที่ไม่มีนิสติลงทะเบียนเรียน ปรับช่ือรายวิชาและเพ่ิมเติมรายวิชาใหม่ 

ที่มีเน้ือหาสอดคล้องกบับริบทปัจจุบันและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปรับการเขียนค าอธบิาย

รายวิชาให้มีความกระชับ ชัดเจน สอดคล้องกบัการเรียนรู้แบบ Active Learning และผลลัพธก์ารเรียนรู้ตาม

แนวทาง AUN-QA เขียนอธบิายความสอดคล้องของรายวิชากบั ELOs และในส่วนของหมวดวิชาเอกเลือกได้

จัดรายวิชาเป็นแบบ Modular  

 

เปรียบเทียบโครงสรา้งหลกัสูตร 

หมวดวิชา หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 

1.หมวดวิชาบังคับ แผน ก  แบบ ก2 

       ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 

แผน ข   

       ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 

แผน ก  แบบ ก2 

       ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 

แผน ข   

       ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 

2.หมวดวิชาเลือก แผน ก  แบบ ก2 

       ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 

แผน ข   

       ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกติ 

แผน ก  แบบ ก2 

       ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 

แผน ข   

       ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกติ 

3. ปริญญานิพนธ ์ 12 12 

4. สารนิพนธ ์ 6 6 

หน่วยกิตรวม 36 36 
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รายละเอียดการปรบัปรุง 

1. วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

1. มคีุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพสารสนเทศ 

2. มคีวามรู้ความสามารถด้านการจัดการ

สารสนเทศในสภาพแวดล้อมดจิิทลั โดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมอื เพ่ือบริการ

ผู้ใช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  

3. มคีวามรู้ความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพ่ือ

พัฒนาองคค์วามรู้/นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์

ต่อการจัดการสารสนเทศให้สอดคล้องกบัสภาพ

เศรษฐกจิ สงัคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี 

 

1. มทีกัษะด้านการจัดการสารสนเทศใน

สภาพแวดล้อมดจิิทลั โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นเคร่ืองมอื เพ่ือบริการผู้ใช้ได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ  

2. มทีกัษะการค้นคว้าวจิัยเพ่ือพัฒนาองค์

ความรู้/นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการ

จัดการสารสนเทศให้สอดคล้องกบัสภาพ

เศรษฐกจิ สงัคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี 

3. มคีุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพสารสนเทศ 

-สลับล าดบัวัตถุประสงค ์

โดยเน้นประเดน็เป้าหมาย

หลักของหลักสตูรขึ้นมาก่อน 

-ปรับภาษาที่ใช้เขยีนเป็นเชงิ

พฤตกิรรม 

 

2. รายวิชา 

  2.1  หมวดวิชาบงัคบั 

 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

สศ501 สารสนเทศกบัสงัคมความรู ้

 

สศ501 ขอ้มูลและสารสนเทศในสงัคม                                                          

 

ปรับชื่อรายวิชาและค าอธบิาย

รายวิชา 

สศ521   เทคโนโลยีเพือ่การจดัการ

สารสนเทศ 

สศ521   เทคโนโลยีดิจิทลัเพือ่การ

จดัการสารสนเทศ 

 

ปรับค าอธบิายรายวิชา 

สศ531 วิธีวิจยัทางสารสนเทศศึกษา 

 

สศ531  วิธีวิจยัทางสารสนเทศศึกษา             

                                        

 

ปรับค าอธบิายรายวิชา 

สศ631  สมัมนาหอ้งสมุดดิจิทลั            

                                               

สศ631  สมัมนาวิชาชีพสารสนเทศ      

                                                

 

ปรับชื่อรายวิชาและค าอธบิาย

รายวิชา 
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2.2. หมวดวิชาเอกเลือก 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

สศ502  กลยทุธก์ารบริการสารสนเทศ 

     

สศ502 การจดัการบริการสารสนเทศ                                                         ปรับชื่อรายวิชาและค าอธบิาย

รายวิชา 

สศ503 การจดัการแหล่งสารสนเทศ 

 

สศ503 การจดัการจดหมายเหตุและ

เอกสาร                                                  

 

ตดัรายวิชา สศ503 การ

จัดการแหล่งสารสนเทศออก 

เนื่องจากเป็นรายวิชาที่มี

เนื้อหาค่อนข้างล้าสมยั  

และเพ่ิมเตมิรายวิชาใหม่ คอื 

สศ503 การจัดการจดหมาย

เหตแุละเอกสาร ซึ่งเป็น

แนวคดิที่ก  าลังได้รับความ

สนใจ 

สศ512 การจดัระบบทรพัยากรสารสนเทศ

ดิจิทลั  

สศ511 การจดัระบบสารสนเทศ                                                                  

 

ปรับรหัสวิชา  ชื่อรายวิชาและ

ค าอธบิายรายวิชา 

สศ511 การคน้คืนและเขา้ถงึสารสนเทศ 

  

 

สศ512 การคน้คืนและเขา้ถึงสารสนเทศ

                 

 

ปรับรหัสวิชา และค าอธบิาย

รายวิชา 

สศ622  การพฒันาเว็บส าหรบัวิชาชีพ

สารสนเทศ       

โปรแกรมทางเวบ็  การประเมนิเวบ็ แนวโน้ม

การพัฒนาเวบ็ไซตใ์นปัจจุบนั 

สศ522  การออกแบบและพฒันา

โปรแกรมประยกุตบ์นเว็บ                

 

ยกเลิกวิชา สศ622 การ

พัฒนาเวบ็ส าหรับวิชาชพี

สารสนเทศ และเปล่ียนรหัส

วิชา ชื่อรายวิชา และ

ค าอธบิายรายวิชาใหม่ เป็น          

สศ522  การออกแบบและ

พัฒนาโปรแกรมประยุกตบ์น

เวบ็ 

โดยปรับเนื้อหาให้มคีวาม

กว้างและทนัสมยัมากขึ้น   

สศ601  หลกับริหารส าหรบันกัวิชาชีพ

สารสนเทศ 

สศ601  การจดัการองคก์รสารสนเทศ 

                       

ปรับชื่อรายวิชาและค าอธบิาย

รายวิชา 

สศ611 การจดัการความรูส้ าหรบัวิชาชีพ

สารสนเทศ                                      

สศ611 การจดัการขอ้มูลและความรู ้                                                          ปรับชื่อรายวิชาและค าอธบิาย

รายวิชา  
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

สศ612 การจดัการสารสนเทศส าหรบั

พาณิชย ์            
- 

ตดัรายวิชานี้ออก เนื่องจาก

เนื้อหาไม่ทนัสมยั 

สศ613  ประเด็นเฉพาะทางสารสนเทศ

ศึกษา                                                                 

สศ613 ประเด็นเฉพาะทางสารสนเทศ

ศึกษา  

ปรับค าอธบิายรายวิชา 

สศ621 การจดัการฐานขอ้มูลส าหรบัระบบ

หอ้งสมุด                                            

ค าอธิบายรายวิชา: ศึกษาวเิคราะห์แนวคดิ

พ้ืนฐานเกี่ยวกบัฐานข้อมูล ประเภท โครงสร้าง

ของฐานข้อมูล การจัดการ 

ข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล โปรแกรม

ฐานข้อมูล การวเิคราะห์ออกแบบ การ

ประยุกตใ์ช้ฐานข้อมูลในการจัดการข้อมูลใน

ห้องสมุดและศนูย์สารสนเทศ 

สศ621 การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ

สารสนเทศ         

ค าอธิบายรายวิชา: ประเภทของระบบ

สารสนเทศและผู้ ใช้งาน วงจรชีวิตการพัฒนา

ระบบ วิธกีารรวบรวมความต้องการ วิเคราะห์

ความต้องการของผู้ใช้ เทคนิค เคร่ืองมือที่ใช้

ในการวิ เคราะห์ระบบ การออกแบบและ

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ การ

ก าหนดความสามารถในการท างานของระบบ

ใหม่ แบบจ าลองของระบบงาน  การออกแบบ

ระบบการออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบ

ผลลัพธ์  การออกแบบส่ วนติดต่ อผู้ ใ ช้  

กรณีศึกษาที่เป็นการบูรณาการความรู้ ในการ

วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศในการ

ท างาน  

ยกเลิกวิชา สศ621 การ

จัดการฐานข้อมูลส าหรับ

ระบบห้องสมุด และเปล่ียน

ชื่อรายวิชา และค าอธบิาย

รายวิชาใหม่ เป็น สศ621  

การวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบสารสนเทศ โดยปรับ

เนื้อหาให้มคีวามกว้างและ

ทนัสมยัมากขึ้น   

 

 

 

- 

สศ622 เทคโนโลยีสารสนเทศในยคุดิจิทลั

และการเปลี่ยนผ่าน                      

ค าอธิบายรายวิชา: การเปล่ียนผ่านยุคของ

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่ยุคดิจิทัล บทบาท

ของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการเปล่ียนแปลง

ของโลกในยุคดิจิทัล เทคโนโลยีสมัยใหม่อาทิ 

อนิเทอร์เนต็ของสรรพสิ่ง เทคโนโลยีความจริง

เสมือน ความจริงเสริม การวิเคราะห์และ

ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ การพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ 

และกลยุทธข์องจัดการกบัการเปล่ียนแปลง 

 

 

 

รายวิชาใหม่ 
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

สศ623 เทคนิคการแสดงขอ้มูลส าหรบัวิชาชีพ

สารสนเทศ                                     

ค าอธิบายรายวิชา: ศึกษาวิเคราะห์สถติเิบื้องต้น 

การจัดหาและเตรียมข้อมูล (Data Acquisition) 

การวิเคราะห์ส ารวจข้อมูล (Exploratory Data 

Analysis) รปูแบบและวิธกีารในการน าเสนอ

ข้อมูลให้เหน็ภาพ (Data Visualization Patterns 

and Techniques) การบอกเล่าเรื่องราวผ่านการ

น าเสนอข้อมูล (Data Storytelling) ส าหรับ

วิชาชีพสารสนเทศ 

สศ623  การวิเคราะหข์อ้มูลและแสดงผล

ดว้ยภาพ                                                

ค าอธิบายรายวิชา: แนวคดิและหลักปฏบิตัิ

ในการส ารวจข้อมูล รวบรวมข้อมูล 

จัดเตรียมข้อมูล จัดการมาตรฐานข้อมูล ท า

ความสะอาดข้อมูล วเิคราะห์ข้อมูลและ

แสดงผลด้วยภาพ เพ่ือประยุกตใ์ช้ในงาน

สารสนเทศ   

ปรับชื่อรายวิชาและ

ค าอธบิายรายวิชา 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

สศ632  การศึกษาอิสระ                                                               

ค าอธิบายรายวิชา: ศึกษาวเิคราะห์วิจัยเฉพาะ

บุคคล หรือกลุ่ม ตามหัวข้อที่สนใจ ซึ่งอาจ

กระท าในรปูของการวิจัย  หรือการทดลอง

ปฏบิตัภิาคสนามในห้องสมุดและศนูย์

สารสนเทศ หรือองคก์รต่าง ๆ ภายใต้การ

ควบคุมและตดิตามผลของอาจารย์ในภาควิชา 

รวมทั้งน าเสนอรายงานผลการศกึษาวิจัย 

 

สศ632 โครงการวิจยัแบบรายบุคคล                                                               

                                                             

ค าอธิบายรายวิชา: การศึกษาอสิระในหัวข้อ

ที่อยู่ในขอบข่ายสารสนเทศศึกษา ตามความ

สนใจของนิสติ โดยอยู่ในความดูแลและ

ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษา

อสิระ 

 

ปรับค าอธบิายรายวิชา 

 

 


